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RESUMO 

 

Objectivo: Apesar de a HTA essencial ser considerada uma doença frequente 

apenas na população adulta, actualmente é reconhecida na literatura o aumento da 

sua prevalência, superando os casos de HTA secundária, nas crianças e nos 

adolescentes (Din-Dzietham et al., 2007; McNiece et al., 2007). Pesquisas sugerem 

que níveis moderados de AF são preditores de valores reduzidos de tensão arterial 

(TA) sistólica (Ekelund et al., 2007; Leary et al., 2008), no entanto, são escassos, ou 

mesmo inexistentes, estudos em crianças pre-escolares. Desta forma, o objectivo do 

presente estudo foi averiguar qual a influência do cumprimento das recomendações 

diárias de Actividade Física (AF) na TA de crianças pré-escolares. 

Métodos: A amostra é constituída por 593 crianças pré-escolares (48% meninas) com 

idade média de 3-6 anos. A AF foi avaliada durante 7 dias consecutivos através de 

acelerometria (Actigraph GTM1). Foi analisada a recomendação de pelo menos 1 

hora de AF moderada-vigorosa (MV) diária (Strong e col., 2005). A Pressão Arterial foi 

medida utilizando o Colin monitor. As medições foram realizadas estando cada 

indivíduo sentado e em repouso pelo menos cinco minutos antes do teste. Foram 

efectuadas duas medições e foi considerada a média dessas duas medidas. Se as 

duas medidas diferissem por 2 mmHg ou mais, uma terceira medida foi estimada. A 

Percentagem Massa Gorda (%MG) foi calculada através da equação de Westrate and 

Durenberg.(1990).  

Resultados: Verificamos que cerca de 12,2% não cumpre a recomendação de AFMV 

diária. Deparamos com uma prevalência de TA sistolica e TA diastólica acima de P90 

de 7,6 e 1,3%, respectivamente. As raparigas que não cumprirem as recomendações 

diárias de AFMV possuam maior probabilidade de apresentar valores de tensão 

arterial sistólica acima do P90 comparativamente com as que cumprirem as 

recomendações de AF diárias (OR: 2,7 (1,0-6,8)), ajustado à percentagem de massa 

gorda.  

Conclusão: Constatamos que, já nestas idades, existe uma associação entre as 

recomendações de actividade física diária e a tensão arterial sistólica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-ESCOLA; ACTIVIDADE FÍSICA; ACELERÓMETROS; 

TENSÃO ARTERIAL SISTÓLICA; RECOMENDAÇÕES. 
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ABSTRACT 

 

Research suggests that moderate levels of PA are predictors of lower values of 

systolic blood pressure (SBP). However, few studies addressed this issue in pre-

school children.  

Purpose: The purpose of this study was to analyse the associations between 

compliance of PA recommendations and SBP preschool children.  

Methods: 

The sample comprised 593 preschool children (48 % female) with mean age of 3.6 

years. Physical activity was assessed during 7 consecutive days by accelerometer 

(Actigraph GTM1). We analyzed the recommendation of at least one hour daily of 

moderate-vigorous PA (MVPA). Blood pressure was measured using the Colin 

monitor. The measurements were performed with each subject seated and rested for 

at least five minutes before the test. Percentage of fat (% MG) was calculated using 

the equation of Westrate and Durenberg. (1990).  

Results: We found that about 12.2% of the children did not accomplish the 

recommended daily MVPA. The prevalence of BP above the 90th percentile (P90) was 

7.6% and 1.3% respectively for SBP and DBP. Girls who did not meet the daily 

recommendations of MVPA were twice as much more likely to have SBP values above 

the P90 compared to those who meet the daily recommendations (OR: 2.7; CI 

95%:1.0-6.8; p<0.05), even after adjustment to fat mass.  

Conclusion: We found an association between the accomplishment of daily PA 

recommendations and SBP in pre-school children. 

 

KEY-WORDS: PRESCHOOL; PHYSICAL ACTIVITY; ACCELEROMETERS; 

SYSTOLIC BLOOD PRESSURE; RECOMMENDATIONS. 
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RÉSUMÉ 

 

Objectif: Bien que la ETS essentielle soit considérée une maladie commune dansla 

population adulte, il est maintenant reconnu dans la littérature uneaugmentation de sa 

prévalence, surpassant les cas secondaires de AHT chez lesenfants et les 

adolescents (Dzietham-Din et al 2007; McNiece et al., 2007). Larecherche suggère 

que des niveaux modérés de la FA sont des prédicteurs devaleurs réduites de la 

pression artérielle (TA) systolique (Ekelund et al.,2007, Leary et al., 2008), cependant, 

les études chez les enfants préscolairessont des cas rares, ou même inexistants. 

Ainsi, l'objectif de cette étude étaitde déterminer l'influence de la conformité avec les 

recommandations d'activitéphysique quotidienne (PA) dans le TA d'enfants d'âge 

préscolaire. 

Méthodes: L'échantillon se composait de 593 enfants d'âge préscolaire (48% defilles) 

d'âge moyen de 3 à 6 ans. L'activité physique a été évaluée pendant 7jours 

consécutifs par accélérométrie (Actigraph GTM1). Nous avons analysé 

larecommandation d'au moins 1 heure de modéré vigoureuse PA (MV) par jour 

(Stronget al. 2005). La pression artérielle a été mesurée en utilisant le moniteurColin. 

Les mesures ont été réalisées avec chaque sujet assis et reposé pendant,au moins, 

cinq minutes avant le test. Deux mesures ont été effectuées et on a considéréla 

moyenne de ces deux mesures. Si les deux mesures auraient une différence de2 

mmHg ou plus, une troisième mesure a été estimée. Le pourcentage de la 

massegrasse (% MG) a été calculé en utilisant l'équation de Westrate 

Durenberg.(1990). 

Résultats: Nous avons constatés qu'environ 12,2% ne répondent pas aux 

MVPAquotidiennes recommandées. Nous nous sommes confrontés avec une 

prévalence dela pression systolique et diastolique au-dessus de l'AT P90 de 7,6 et 

1,3%respectivement. Les filles qui ne respectent pas les 

recommandationsquotidiennes pour MVPA ont plus de chances d'avoir des valeurs de 

tensionartérielle systolique au-dessus du P90 par rapport à ceux qui répondent 

auxrecommandations quotidiennes de la FA (OR: 2,7 (1,0 à 6,8)), ajustée 

aupourcentage de masse grasse. 

Conclusion: Nous avons constatés que, déjà à cet âge, il y a une associationentre les 

recommandations d'activité physique quotidienne et la pressionartérielle systolique. 

MOTS-CLES: PRE-SCOLAIRE, L'ACTIVITÉ PHYSIQUE, accéléromètre, 

pressionartérielle systolique; RECOMMANDATIONS.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Pertinência e Âmbito do Estudo 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) afiguram-se como a maior causa de morte 

do mundo. Embora, em Portugal, se assista a uma propensão na diminuição da 

mortalidade, quando se refere à morbilidade não podemos referir o mesmo 

(Cardoso, 2004). Nesta perspectiva é relevante e urgente agir de forma a 

minorar estes problemas de saúde pública (Lopes e col., 2003). 

A hipertensão arterial (HTA) é um dos factores de risco das DCV sendo 

consensual que o seu aparecimento desponta logo no início da vida (Bao e 

col.,1995; Dekkers e col., 2002). O diagnóstico precoce afigura-se como a 

melhor forma de combater esta doença, tendo como objectivo a sua 

providência e tratamento, uma vez que nos dias de hoje, esta é considerada 

uma patologia pediátrica (Wuhl e col., 2002; Chen & Wang, 2008). Embora as 

manifestações clínicas desta patologia ocorreram menos frequentemente nas 

crianças comparativamente aos adultos (Sinaiko e col., 1989, Sleap e col., 

1990), várias evidências sustentam o conceito de que a génese da hipertensão 

essencial nos adultos está já presente na infância (Ribeiro, 2004; Bibliomed, 

2006; Berensen e col; 1995; Guerra, 2002; Boreham e col., 1997). 

A tensão arterial (TA) sofre alterações ao longo de todo o processo de 

crescimento e desenvolvimento (Guerra e col., 2003). Parece ser consensual 

que a TA aumenta com a idade ao longo da infância (Gillman e Cook, 1995) e 

que este incremento representa 2/3 do seu progresso total ao longo da vida 

(Sanchez e col., 1992). 

A prática regular de actividade física (AF) pode ser vista como uma das 

soluções, como forma de prevenção e tratamento desta patologia na sociedade 

actual (Krinsky e col., 2006; Powers e Howly, 2000; Heyward; 1997; Arias e 

col., 1992). É conhecido que AF regular apresenta múltiplos e diversificados 

benefícios para a saúde (AHA, 2005; Dishman e col., 2004; Kesaniemi, 2001; 

Heyward; 1997) e que promovem a saúde e qualidade de vida das populações, 
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pois para além de outros aspectos, condicionam o aparecimento e agregação 

dos factores de risco (FR) das DCV.  

Porém, considera-se que a actuação a este nível deverá ser praticada desde a 

infância, visto esta ser uma fase complexa pelas transformações inerentes ao 

crescimento. Ao longo desta fase, os padrões de comportamento que as 

crianças adquirem podem ser decisivos para um futuro mais saudável e com 

maior qualidade de vida. É neste período que as crianças constroem uma 

grande parte do seu futuro, através do desenvolvimento das atitudes mais ou 

menos favoráveis à prática regular da actividade física (Pieron, 1998). 

 Assim sendo, importa sensibilizar desde tenra idade hábitos vantajosos para 

uma vida mais salutar. No entanto, toda esta linha de pensamento é 

preocupante quando nos deparamos com uma sociedade cada vez mais 

sedentária, ou seja, baixos níveis de actividade física, proporcionada pela 

evolução tecnológica, associada aos maus hábitos alimentares, ricos em 

gorduras saturadas, sal e pobre em fibras vegetais, desenvolvendo taxas 

crescentes de obesidade (Carrageta, 2005; Blair, 2010).  

São inequívocas as evidências de uma relação positiva entre a AF e a saúde. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (OMS, 2010) a prática 

regular de AF reduz o risco de DCV, tais como, enfarte, acidente vascular 

cerebral (AVC), assim como diabetes tipo II e cancro do cólon e mama. 

Existem também evidências de que níveis adequados de AF têm efeito 

benéfico na osteoporose, risco de queda, peso, composição corporal, 

osteoartrite, lombalgia e HTA, saúde mental e psicológica e em alguns 

comportamentos de risco, como o consumo de tabaco, álcool e outras 

substâncias, dieta inadequada e comportamentos violentos. Salientamos por 

exemplo, um estudo efectuado por Rockhill e col., (2001), em que verificaram 

uma relação inversa entre a AF e o risco de mortalidade, particularmente na 

mortalidade por DCV, e uma das conclusões mais relevante foi que a AF 

moderada induziu uma redução do risco de mortalidade aproximadamente 

idêntico ao das actividades vigorosas. 
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Deste modo, o objectivo do nosso estudo debruçou-se num dos FR para DCV, 

a HTA, uma vez que a prevalência desta em crianças em Portugal ainda não 

está suficientemente compreendida. De facto, apenas foram iniciados os 

primeiros passos com rigor científico nesta área no nosso país. Sendo assim, 

este estudo adquire especial relevância no sentido em que vem contribuir para 

esclarecer o estado actual desta problemática na sociedade portuguesa. 

 

1.2. Objectivos do Estudo 

 

Os objectivos específicos deste estudo têm a actividade física como um 

aspecto comportamental, sendo assim, tivemos como principais objectivos: 

 

 Verificar qual a prevalência de Tensão Arterial em criança pré-

escolares; 

 

 Verificar qual a relação entre a actividade física habitual e a tensão 

arterial em crianças pré-escolares; 

 

 Verificar qual a relação entre as crianças que cumprem as 

recomendações da actividade física diária e os seus valores de tensão 

arterial. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Doenças Cardiovasculares 
 

Actualmente as DCV encontram-se entre as primordiais causas de morte na 

população adulta (OMS, 2002). Não obstante, este incremento significativo do 

número de mortos por eventos cardíacos parece estar sob influência, além de 

outras circunstâncias, do progresso dos FR das DCV na infância (Andersen e 

col., 2006; Twisk e col., 2000). 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) (FPC, 2006) menciona como 

DCV, “qualquer doença que afecta o coração e os grandes vasos”, como por 

exemplo a doença das artérias coronárias, a doença cérebro-vascular, HTA, 

entre outras doenças. Estas comportam o maior número de causas de morte 

em todos os países do mundo, onde se distingue Portugal (Instituto Nacional 

de Estatística – INE, 2002). No ano de 2000, registaram-se 105 813 óbitos, dos 

quais 40 994 foram causados por DCV (38,7%). O sexo feminino foi o mais 

afectado, abrangendo 54% de óbitos (INE, 2002). 

Com o intuito de diminuir a incidência das DCV, torna-se imprescindível, que a 

população contenha informação acerca do seu significado, a sua incidência e 

as suas sequelas e, aprenda a identificar os seus FR, e se relacione 

directamente na precaução e/ou no tratamento destes (FPC, 2006). 

A FPC (2006), enuncia três tipos de precaução, a primária, secundária e 

terciária. A prevenção primária tem como finalidade evitar ou retardar o começo 

da doença, reconhecendo os indivíduos em risco e envolvendo-os em 

prospectos de prevenção. A prevenção secundária inicia-se porém com a 

doença já instalada. O seu objectivo é alterar o crescimento da mesma e 

estremar a sua gravidade. Por último a prevenção terciária, tem como intuito 

limitar, a longo prazo, as sequelas, já presentes, da doença. 

A concepção de FR de doença é hoje em dia absolutamente fulcral na prática 

clínica, particularmente no seu plano preventivo (Vaz e col., 2005). 
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Conforme Fletcher e col., (1996) existem duas definições usualmente 

aprovadas acerca do que se entende por FR de doença: “ característica inata 

ou adquirida de um indivíduo, que se associa ao aumento da probabilidade de 

este vir a sofrer ou falecer de determinada doença ou condição” e “ atributo 

individual, ou uma determinada exposição que está positiva ou negativamente 

associada com a ocorrência de uma doença”. Segundo Tortora (2000), os FR 

são características, indícios ou sinais presentes num indivíduo e que estão 

estatisticamente relacionados com a viabilidade acrescentada de expandir uma 

doença. 

Conceptualmente os FR das DCV podem ser divididos em dois grupos: os FR 

das DCV modificáveis ou susceptíveis de controlo e os não modificáveis ou não 

susceptíveis de controlo. Os primeiros resultam de um estilo de vida 

desajustado e podem ser minorados através da alteração desse estilo de vida 

ou da utilização de fármacos. São exemplo a obesidade, dislipidemias, HTA, 

consumo de tabaco, inactividade física, diabetes e factores psicossociais 

(Willmore e Costil, 2001; Bibliomed, 2006; Vaz e col., 2005; Tortora, 2000; 

Heyward, 1997), o stress, os anticonceptivos orais, entre outros (Vaz e col., 

2005) 

 Os FR das DCV não modificáveis ou não susceptíveis de controlo são aqueles 

que não são passíveis de serem alterados, tais como, a história familiar de 

DCV, género e a idade (Willmore e Costil, 2001; Vaz e col., 2005; Tortora, 

2000; Heyward, 1997). 

Estudos recentes defendem a reduzida prática de AF como um dos principais 

FR modificáveis associados à pandemia da obesidade, ao surgimento de 

doenças (dislipidemias, HTA e a diabetes tipo 2) que, até então, não eram 

comuns à infância e adolescência (Brage e col., 2004; Metcalf e col., 2009; 

Ruiz, e col., 2007).  

As classificações dos FR de DCV a que a literatura se refere presentemente, 

agrupam-se de acordo com a sua natureza: biológica (níveis de lipoproteínas - 

colesterol lipoproteínas de baixa densidade (HDL) baixo e lipoproteínas de alta 
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densidade (LDL) elevado, TA, gordura corporal, aptidão cardiorespiratória) e, 

comportamental e/ou estilo de vida (energia consumida, actividade física diária, 

tabaco, consumo de álcool) (Twisk e col., 2001; Vaz e col., 2005). 

Os FR das DCV tendem agrupar-se e são constantemente visados em 

articulação no mesmo indivíduo (Wilson e col., 1998). Vários estudos 

epidemiológicos evidenciaram que esta associação potencia a viabilidade de 

acontecerem incidentes cardiovasculares, uma vez que cada FR tende a 

fortificar o outro e consequentemente a morbilidade e mortalidade articuladas 

(Brandão e col., 2004; Powers e Howly, 2000; Tortora, 2000). 

A “síndrome metabólica” é um dos exemplos mais comuns de agregação de 

FR, pois caracteriza-se pela concomitância da obesidade, hipertrigliceridemia, 

dislipidemia, HTA e hiperinsulinemia (Third Report of the National Cholesterol, 

Education Program, 2002 e Brandão e col., 2004; Guerra e col., 2003). Haffner 

(1999), chegou mesmo a mencionar que a morbilidade relacionada com as 

DCV eram duas vezes superior em sujeitos com “síndrome metabólica” quando 

equiparados aos que não apresentavam nenhum FR. 

É comum na prática clínica a agregação dos FR das DCV na população adulta. 

Porém, nos últimos vinte anos, esta agregação tem sido evidenciada na 

população jovem e está frequentemente relacionada com uma história familiar 

de “ síndrome metabólica” (Berenson e col., 1998; Brandão e col., 2005). Os 

maus hábitos alimentares que são usualmente adquiridos nesta fase da vida, o 

tabagismo que tem o seu início, de uma forma geral na adolescência (Ogden e 

col., 2002; American Heart Association (AHA), 2004 & Vaz e col., 2005) a 

obesidade e a diabetes (Vaz e col., 2005) são os motivos que têm levado ao 

estudo da agregação dos FR das DCV na população jovem. 

Quando à associação dos FR, também são vários os estudos que o 

comprovam. Foi efectuado um estudo no Rio de Janeiro, Brasil, iniciado em 

1983, que numa primeira etapa pretendia estabelecer a curva da TA em jovens 

(n=7015) dos 6 aos 15 anos de idade, organizados por sexo e nível sócio-        

-económico, progrediu para a procura de associação de FR das DCV não só 
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nesta população, bem como ainda, nos seus familiares. Evidenciou em várias 

etapas, a forte associação entre TA e maiores valores de índice antropométrico 

(Brandão e col.,1989 e Pozzan e col.,1992, Brandão e col., 2005). 

Outro estudo realizado no Rio Grande do Sul, Brasil onde avaliaram 1502 

crianças e adolescentes entre os 6 e 16anos de idade, verificaram associação 

entre sobrepeso e elevação do colesterol total (CT). 

Outros estudos realizados no Brasil, (Rabelo e col., 1999) demonstraram a 

presença de FR das DCV em agregação, em populações jovens entre 15 e 

17anos, salientando-se a associação entre níveis elevados de colesterol LDL e 

triglicerídeos com o Índice de Massa Corporal (IMC) e inactividade física. 

Suter e Hawes (1993) apresentam uma relação positiva entre a AF e o HDL-C 

e uma relação negativa entre o somatório das pregas de adiposidade 

subcutânea e a razão CT/HDL-C. Estas consequências foram parecidas às 

encontradas noutros estudos (Guerra e col., 2003) nos quais o perfil lipídico 

das crianças activas era mais benéfico comparativamente ao das crianças 

inactivas. Outro estudo realizado em crianças e jovens adultos, chegou a uma 

conclusão idêntica, nomeadamente, no sexo masculino (Raitakiri, 1997 & 

Guerra e col., 2003). 

Na faixa etária juvenil os FR mais estudados até ao momento são: o LDL-C 

elevado e o HDL-C baixo, a HTA, a obesidade, diabetes Mellitus, a intolerância 

à glicose, o tabagismo, a inactividade física, e a história familiar de alguns 

desses factores e/ou de eventos cardiovasculares em idades mais jovens 

(Davidson., 2003). 

Embora, o estudo individual dos FR se revela de grande complexidade, devido 

à imensa frequência com que se encontram associados (Vaz e col., 2005), 

vários são os estudos (Berenson, 1980; Grunberg e col., 1998; Guerra e col., 

2003) que indicam que cerca de metade dos indivíduos estudados evidenciam 

pelo menos um FR biológico para as DCV. Esta conjuntura demonstrou-se num 

estudo realizado em Portugal com crianças e adolescente de ambos os sexos, 

com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos (Guerra e col.,2003). Nesta 
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óptica, entende-se que possa ser de extrema relevância desenvolver 

programas, projectos e políticas de saúde pública a partir de tenra idade nas 

vertentes de educação, do acompanhamento clínico e de programas de 

precaução (Guerra e col., 2003). 

No que concerne à inactividade física e FR, segundo Guerra e col., (2003) a 

pesquisa mostra conclusões contraditórias. Raitakari e col., (1995) a 

inactividade física articulou-se ao tabagismo, alcoolismo e a uma dieta com 

excesso de lípidos. Por outro lado, para Kilknes e col., (1999) a inactividade 

física não foi associada a qualquer factor de estilo de vida não salutar. 

Relativamente a um estudo efectuado na literatura parece existir agregação de 

FR biológicos para as DCV, para os dois sexos, porém não existe ainda 

unanimidade quanto ao sexo, que evidencia o “risco” mais alto de agregação 

(Guerra e col., 2003). 

A adopção de medidas preventivas primárias em jovens tem sido autenticada 

com imensa relevância pelo facto dos factores de estilo de vida se 

relacionarem directamente com as DCV e indirectamente com os FR biológicos 

(Brandão e col., 2005; Brandão e col.,2004; Guerra e col., 2003).  

Dando seguimento a esta óptica, vamos analisar um dos FR potenciadores das 

DCV, a HTA, os quais sugerem uma propensão dos valores observados na 

infância e adolescência para se manterem até á vida adulta (Chen & Wang, 

2008). Adicionalmente aos estudos do comportamento dos valores de TA, 

estão as evidências do aumento da prevalência deste factor de risco já na 

infância e adolescência (Din-Dzietham, Lui, Bielo & Shamsa, 2007; Jago e col., 

2006). Constatações que, por fim, tornam relevantes os estudos sobre a HTA 

infanto-juvenil e, por conseguinte, o entendimento dos prováveis 

comportamentos associados a este fenómeno. 
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2.1.1. Hipertensão Arterial 

A TA é definida como sendo a pressão que a corrente sanguínea exerce nas 

paredes das artérias, sendo causada pelo débito cardíaco e pela resistência 

periférica das paredes. Esta é representada pela Tensão Arterial Sistólica 

(TAS) e pela Tensão Arterial Diastólica (TAD). A TAS é a pressão mais alta e 

relaciona-se com a sístole ventricular cardíaca, a TAD é a pressão arterial 

menor, causada pela diástole ventricular cardíaca (quando o sangue preenche 

as cavidades ventriculares) (Pólito e Farinatti, 2003). 

Tortora (2000), menciona que a TA é influenciada por três factores, sendo eles, 

o débito cardíaco, o volume sanguíneo e a resistência periférica. 

O débito cardíaco (DC) é o principal determinante da TA e consiste na 

quantidade de sangue ejectada pelo ventrículo esquerdo para a aorta, a cada 

minuto. É calculado pela multiplicação do volume de sangue ejectado por cada 

contracção ventricular, pela frequência cardíaca.  

A TA também é afectada directamente pelo volume sanguíneo. O volume de 

sangue normal num corpo é aproximadamente de 5L. Alguma alteração neste 

volume, (por exemplo, por hemorragias), reduz a quantia de sangue circulante 

nas artérias por minuto, diminuindo a TA. Inversamente, qualquer causa de 

incremento do volume sanguíneo, tal como a ingestão de sal e consequente 

retenção de água, aumenta a TA (Tortora, 2000). 

A resistência periférica reporta-se à oposição do fluxo de sangue na circulação 

periférica, isto é, na circulação distante do coração (Tortora, 2000). Está 

relacionada com, a viscosidade sanguínea – se a viscosidade aumenta a TA 

aumenta; o comprimento dos vasos – quanto mais longo é o vaso sanguíneo 

maior é a resistência, pois o sangue está durante mais tempo em contacto com 

este; e o diâmetro dos vasos – quanto menor é o diâmetro, maior é a 

resistência ao fluxo, logo, a maior resistência acontece nas arteríolas, nos 

capilares e nas vénulas (Tortora, 2000; Fox e col., 1991). 
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Tortura (2000) menciona que, para se denotar a homeostase, a TA deve 

manter-se dentro dos valores considerados normais. Para tal, existe um centro 

regulador no encéfalo que recebe sinais do centro vasomotor, dos 

barorreceptores, dos quimiorreceptores, dos centros cerebrais superiores e das 

hormonas. 

A auto-regulação reporta-se a um ajuste local e automático do fluxo sanguíneo 

numa destinada região do corpo em resposta às necessidades características 

daquele tecido. A auto-regulação é independente do controlo vasomotor 

(Tortura, 2000).  

Por vezes, o sistema de mecanismo de regulação manifesta uma actividade 

anormal, não conseguindo controlar a TA. Nestas circunstâncias, quando a TA 

sobe progressivamente acima do intervalo considerado normal para o seu 

grupo etário, denomina-se por TA elevada ou HTA (Pádua, 2006; Tortura, 

2000; Vinâspre, 2000; Heyward,1997). 

A HTA é uma doença complexa, multifactorial, heterogénea, de alta prevalência 

e com muitos aspectos relacionados com grupos específicos tais como 

crianças, jovens, grávidas, raça e idosos (Bibliomed, 2006) ou de qualquer 

padrão social (Tortura, 2000). 

A HTA sistemática é qualificada pela presença de níveis tensionais elevados, 

associados a alterações metabólicas, hormonais e a fenómenos 

anatomofisiológicos que se constituem, normalmente, numa hipertrofia 

miocárdica (Daniels, 1999; Juonala e col., 2006).  

Não é bem sabida a origem da HTA, porém, podemos defini-la como primária e 

secundária. Primária, essencial ou idiopática, quando a sua causa não é 

conhecida, a qual ocorre em 90 a 95% dos casos (Krinsky e col., 2006; Pádua, 

2006; Dishman e col., 2004; Powers e Howly, 2000; Viñaspre, 2000). Esta pode 

provir de um agregado multifactorial de atitudes e comportamento (inactividade 

física, obesidade, stress psicológico, entre outros comportamentos) que agem 

sobre um fundo genético, os quais se corrigidos, poderão prevenir o seu 

aparecimento e também a manifestação de algumas das suas complicações 
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(Krinsky e col., 2006; Pádua, 2006; Powers e Howly, 2000; Viñaspre, 2000). A 

secundária ocorre quando a causa é sabida resultante, por exemplo, de 

problemas renais ou com as pequenas glândulas chamadas adrenais (Krinsky 

e col., 2006; Dishman e col., 2004). 

A AHA e o Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and 

Treatment of High Blood Pressure (Dishman e col., 2004), partilham do mesmo 

conceito quando mencionam que um indivíduo adulto é encarado como 

hipertenso quando a TAS é maior ou igual a 140mmHg e a TAD maior ou igual 

a 90mmHg. 

Pádua (2006), AHA (2003) e Tortura (2000) referem como valores óptimos para 

um indivíduo do sexo masculino adulto e saudável os 120/80mmHg. No que diz 

respeito ao sexo feminino as pressões são 8 a 10mmHg mais baixas. 

Indivíduos que praticam regularmente actividade física e apresentam boa 

condição física, tendem a apresentar valores de TA inferiores a 120/80mmHg 

(Tortura, 2000). 

Em 2005 foi efectuado um estudo em Portugal, não só sobre a prevalência mas 

também acerca do tratamento e controlo da HTA. Foram observados 5023 

indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e 90 anos. Determinou-se 

como hipertenso qualquer indivíduo com TAS maior ou igual a 140mmHg; TAD 

maior ou igual a 90mmHg ou; que tivesse a HTA controlada estando a ser 

medicado. A prevalência da HTA foi de 42,1% sendo que os indivíduos do sexo 

masculino anunciavam valores superiores em todas as faixas etárias (Alves e 

col., 2005).  

No entanto, no que concerne às crianças, é de realçar que nas últimas 

décadas, os conceitos clínicos sobre TA e HTA modificaram substancialmente. 

Esta alteração deveu-se a um melhor conhecimento dos valores normais da TA 

e autenticação da importância e influência do crescimento e desenvolvimento 

das crianças na variabilidade da mesma (Guerra, 2002). 

Os valores de TA, em crianças e adolescentes, têm aumentado na última 

década (Flynn J, 2009). Parece ser consensual que a TA aumenta com a idade 
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ao longo da infância (Viñaspre, 2000; Gillman & Cook, 1995) e que este 

incremento representa 2/3 do seu progresso total ao longo da vida (Sanchez e 

col., 1992). De facto, durante os períodos de crescimento e desenvolvimento, 

verifica-se um incremento anual de 1,5mmHg e 0,7mmHg para a tensão arterial 

sistólica (TAS) e para a tensão arterial diastólica (TAD) respectivamente 

(Guerra, 2002). 

Bem como na idade adulta, esta patologia é subdiagnosticada igualmente em 

idade pediátrica. Apenas 26% das crianças analisadas com HTA num estudo 

levado a cabo por Hansen e col., (2007) encontravam-se diagnosticadas. O 

facto de existirem FR para a HTA, como a obesidade, incrementa a hipótese 

desta ser diagnosticada. Não foi presenciado pelos autores em questão o 

mesmo fenómeno em crianças com história familiar positivo para HTA. 

A TA alta verificada na infância e adolescência é preditiva de propagação da 

HTA na idade adulta. A HTA em idade pediátrica é uma doença crónica, 

predomina, assintomática e sub-diagnosticada. 

Tal como a hipertrofia ventricular esquerda, as lesões de órgão-alvo pela HTA, 

a aterosclerose coronária, têm início na infância. Por esse motivo, o diagnóstico 

e tratamento precoce destes indivíduos vai originar, num futuro, adultos com 

menor risco cardiovascular. 

A HTA na criança é encarada, por variados estudos, um factor de risco para 

HTA na idade adulta (Viñaspre, 2000). Neste grupo etário a HTA essencial é 

descrita, regularmente, por HTA de classe 1 em crianças com excesso de peso 

e frequentemente associada a história familiar de HTA ou doenças 

cardiovasculares.  

Na exiguidade de valores critério bem estabelecidos, a utilização do tradicional 

ponto de corte dos adultos (140/90mmHg) era igualmente utilizado como 

critério de HTA nas crianças (Macedo, 1997), porém, este não parece ser o 

procedimento clínico mais ajustado (Berenson e col., 1995). Embora possamos 

encontrar vários resultados de vários estudos, nenhuma alusão específica tinha 

sido realizada para a TA em crianças até à publicação do First e Second Task 
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Force on Blood Pressure Control (Report of the Second Task Force on Blood 

Pressure Contro in children, 1987). 

A descrição de HTA nas crianças e adolescentes é fundamentada no percentil 

da pressão sanguíneo (Falkner & Daniels, 2004). Persiste em ser determinada 

como a pressão sistólica e/ou diastólica que é, em repetidas medidas (3 ou 

mais) de percentil 95 ou acima, para a idade, sexo e altura (Falkner & Daniels, 

2004). Se os valores da PAS ou da PAD forem superiores ou iguais ao 

percentil 90 mas inferiores ao percentil 95, falamos em pré-hipertensão arterial 

sistémica (PHTA), conceito que surge pela primeira vez em 2003 no Seventh 

Joint National Committee (JNC7) (Jama, 2003). 

Dishman e col., (2004), referem que a prevalência da HTA é 

desproporcionalmente alta entre as pessoas mais velhas e afro-americanas. 

Meramente 10% a 15% da HTA ocorre nas crianças ou jovens e 70% dos 

casos é de estado 1 de HTA (Dishman e col., 2004). 

Num estudo realizado em adolescentes portugueses (Ramos e Barros, 2005), a 

prevalência foi muito superior (13,3% de PHTA e 22% de HTA), pese embora o 

facto de só ter sido executado uma medição da TA, ao invés das três medições 

aconselhadas, desaparecendo o fenómeno da regressão para a média das 

avaliações repetidas. 

Verificamos num estudo divulgado recentemente por McNiece e col., 2007, em 

que foram avaliados 6790 adolescentes, com idades compreendidas entre os 

11 e os 17anos, em que a superioridade de PHTA obtida foi de 15,7% e de 

HTA foi de 3,2%, o que está de acordo com vários outros estudos que apontam 

para prevalência análogas, entre os 2-5% (Hansen M. e col., 2007). Os 

mesmos autores detectaram um incremento do valor de TA proporcionalmente 

ao incremento do índice de massa corporal (IMC). (Hansen M. e col., 2007). 

A obesidade pediátrica é difícil de ser definida (Cole e col., 2000) e ebúrneo de 

alguma controvérsia, bem como, o excesso de peso e o estabelecimento de um 

marco entre os dois. A Sobrecarga ponderal que abrange o conceito de 

excesso de peso compreensível (podendo não representar um excesso de 
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gordura) e o patológico ou obesidade, caracterizado por uma quantidade 

desmedida de gordura corporal que constitui um grande risco para a saúde do 

indivíduo. O excesso de peso, refere-se ao aumento do peso corporal total, que 

pode advir de modificações no conjunto ou apenas num dos constituintes 

(gordura, músculo, osso e água) (Guerra, 2002). Comparativamente à 

obesidade, esta reporta-se ao acréscimo da quantidade universalizada ou 

localizada de gordura em relação ao peso corporal, relacionada normalmente a 

aumentos de riscos para a saúde (Tyrrel, 2001). 

A obesidade na infância e adolescência é um dos principais agentes indicativos 

para a HTA na idade adulta (Ippisch h e col., 2008), mas está também 

relacionado a outros factores de risco cardiovasculares como 

hipercolesterolémia, metabolismo anormal da glicose, resistência à insulina, 

inflamação e compromisso da função cerebral (Steinberger e col., 2009). 

O centro de prevenção e controlo de doenças dos Estados Unidos (U.S 

Centers for Disease Control and Prevention) que acompanhou o estado de 

saúde e a nutrição dos americanos por mais de 40anos, no National Health and 

Nutrition Examination Surveys (NHANES) constatou que existe uma relação 

entre o peso e a TA elevada nas crianças dos 8 aos 17anos (Liu, e col., 2004). 

A detecção precoce e o tratamento da hipertensão nas crianças podem 

contribuir para beneficiar a sua saúde a longo prazo. Contrariamente ao que 

sucede noutros países, os estudos epidemiológicos em Portugal não parecem 

ser muito frequentes, sendo habitual usar como referências clínicas os 

resultados de outras populações (Mota, e col., 2000). Embora as ostentações 

clínicas desta patologia ocorram menos frequentemente nas crianças 

comparativamente aos adultos (Sinaiko e col.,1989 & Sleap e col.,1990), várias 

evidências suportam o conceito de que a génese da hipertensão essencial nos 

adultos está já presente na infância. (Ribeiro, 2004; Bibliomed, 2006; Berensen 

e col; 1995; Guerra, 2002; Boreham e col.,1997). 
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Em seguida apresentamos a classificação da TA nas crianças e adolescentes 

(NHLBI, 2005; Falkner e Daniels, 2004; AHA, 2003) e as suas frequências de 

medição e recomendações terapêuticas (NHLBI, 2005). (Tabela 1) 

Tabela 1 - Classificação da TA nas crianças e as suas frequências de medição e 

recomendações terapêuticas (NHLBI, 2005). 

Classificação 

TA 

Percentis da TAS 

e TAD 

Frequência 

de medição 

Tratamento não 

farmacológico 

Tratamento 

farmacológico 

Normal 
 

<90 

Verificar no 

próximo exame 

físico 

Encorajar dieta 

saudável, sono e AF 
 

Pré-

hipertensão 

90 a 95, ou se a 

pressão sanguínea 

exercer 

120/80mmHg 

mesmo se abaixo 

do percentil 90 e até 

95 

Verificar de seis 

em seis meses 

Diminuir o peso, 

iniciar AF e dieta 

equilibrada. 

Nenhum, a não ser que 

existam indicações como 

doenças renais crónicas, 

diabetes mellitus, 

insuficiência cardíaca ou 

hipertrofia ventricular 

esquerda. 

Estado 1 

hipertensão 

Do percentil 95 ao 

99 mais 5mmHg 

Verificar em 1-2 

semanas se é 

sintomático 

Diminuir o peso, 

iniciar AF e dieta 

equilibrada. 

Iniciar a terapêutica 

farmacológica 

Estado 2 

hipertensão 

>99 mais de 

5mmHg 
1 semana 

Diminuir o peso, 

iniciar AF e dieta 

equilibrada. 

Iniciar a terapêutica 

farmacológica 

 

Conforme já expusemos anteriormente, podemos denominar a HTA quanto ao 

seu primórdio – primária ou secundária. Entre as crianças e adolescentes é 

mais comum a hipertensão secundária comparativamente aos adultos (NHLBI, 

2005; AHA, 2003). Grande parte das crianças e adolescentes com hipertensão 

secundária manifestam causas renais ou renovasculares para a elevação da 

TA (NHLBI, 2005). 

Relativamente à hipertensão primária, esta está associada de uma forma geral 

ao excesso de peso (NHLBI, 2005; Lambert e col., 2003). 

A terapia da HTA nas crianças e adolescentes é análoga ao dos adultos, como 

se pode analisar na tabela 1. Inicia-se por uma terapêutica não farmacológica, 
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como, alterar o estilo de vida, praticar regularmente AF, diminuir as actividades 

sedentárias e alterar a dieta alimentar – estremar as calorias ingeridas nos 

pacientes com sobrepeso, reduzir o consumo de sal, incrementar o consumo 

de frutas e vegetais (Falkner e Daniels, 2004; AHA, 2003). Quando estas 

alterações não são suficientes ou quando se trata de HTA secundária deve 

iniciar-se uma terapêutica farmacológica. Segundo (Falkner e Daniels, 2004), a 

finalidade é atenuar a TAS pelo menos até ao percentil 95, a não ser que as 

condições adversas estejam presentes, tais como, a doença renal crónica, que 

neste caso a TAS deve diminuir para o percentil 90 (Falkner e Daniels, 2004). 

 

2.2. Actividade Física  

 

A actividade física é um conceito abrangente que inclui todo o tipo de 

movimento, desde o mais pequeno ao mais complexo. A actividade física pode 

ser voluntária (inclui actividade física estruturada, planeada, relativamente bem 

demarcada no tempo e efectuada com o objectivo de despender energia ou de 

melhorar alguns atributos da aptidão física) ou enquadrada no quotidiano (inclui 

a marcha diária e todos os movimentos executados no seio das actividades 

domésticas, ocupacionais ou como forma de transporte). Pode ser espontânea, 

particularmente involuntária, constituída pelos pequenos movimentos de corpo, 

desde o piscar de olhos a todas as contracções musculares aliadas às distintas 

posturas do corpo. No entanto, existe uma grande dificuldade em analisar e 

quantificar separadamente a actividade física associada ao estilo de vida e a 

actividade física espontânea o que leva a que muitas vezes sejam estudadas 

em conjunto (Teixeira, Silva, Vieira, Palmeira, & Sardinha, 2008). 

 

2.2.1. Actividade Física em Crianças  

 

A actividade física frequente tem sido reconhecida como uma componente 

relevante de um estilo de vida saudável (Twisk e col., 2001). 
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Várias são as razões destacadas por Blair e col., 1989 e muitos estudos 

actuais apresentados por Barchard e col., 1994; Blair e col., 1999; Sallis e col., 

1999; Janz, Burns & Levy, 2005, para explicar a relação causal entre AF e 

saúde em crianças: as crianças com baixo nível de AF revelam ser mais 

passíveis de desenvolverem patologias degenerativas em idade adulta; a AF 

nas crianças parece induzir modificações biomecânicas, fisiológicas e 

psicológicas, as quais se patenteiam como adaptações crónicas salutares, 

persistindo de forma benéfica durante a vida adulta; os hábitos da prática da 

actividade física angariados na infância parecem persistir durante a vida adulta.  

Desta forma, os hábitos da AF nas crianças se por um lado contribui para o 

crescimento saudável e desenvolvimento pessoal e social (Sallis e Patrick, 

1994), por outro lado aumentam a probabilidade de transformar-se num adulto 

activo. Assim sendo, o hábito da prática de AF na infância, poderá ter impacto 

afirmativo na saúde do adulto (Pate e col.,1999; Taylor e col., 1999). 

Twisk e col., (2000) evidencia a existência de três mecanismos na relação 

entre a AF durante a juventude e a vida adulta: a prática de AF na juventude 

está relacionada com hábitos saudáveis durante a juventude; a AF e condição 

física na juventude estão relacionadas com a actividade e a condição física na 

idade adulta; a AF e condição física na juventude estão relacionadas com os 

comportamentos salutares na vida adulta. 

Adicionalmente, as idades mais baixas (infância e juventude) são consideradas 

fundamentais para o ganho de hábitos duradouros de AF até à idade adulta, 

podendo admitir-se que as crianças e jovens fisicamente mais activas sejam 

aquelas a que venham a conservar esse hábito enquanto adultos (Lopes e col., 

2003). 

De uma forma geral, crianças e adolescentes são activos e o tempo 

despendido em AF parece reduzir logo ao início da adolescência (Andersen e 

col., 2007; Pate, Stevens e col., 2006; Teixeira e Seabra e col., 2008). No 

entanto, por ser a AF um comportamento que apresenta influência 

multifactoriais (Sallis, Prochaska, & Taylor, 2000; Seabra, Mendonca, Thomis, 
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Anjos, & Maia, 2008) torna-se complicado não só a sua quantificação, mas 

também a contextualização deste comportamento e a sua relação com os FR 

das DCV (Dencker & Andersen, 2008; Kahn e col., 2008).  

Neste contexto, ao longo de um recente estudo de revisão, Armstrong e 

Welsman (2006) verificaram, de facto, a existência de um declínio da AF com a 

idade e, ainda, uma diferença dos níveis de AF em relação ao género. Da 

análise dos seus estudos, Armstrong e Welsman (2006) indicam serem as 

raparigas menos activas comparativamente com os rapazes. Adicionalmente, 

resultados de diversas pesquisas apontam para uma redução significativa do 

número de crianças e adolescentes que cumprem com o tempo mínimo de 

horas diárias de AF propostos pelas recomendações específicas para AF 

infanto-juvenil (Riddoch e col., 2007; Trost; Rosenkranz, & Dzewaltowski, 

2008). 

Importa mencionar que não existem, actualmente dados que permitam concluir 

que os princípios que estão na base dos programas de promoção da AF para 

os adultos têm aplicabilidade nas crianças. A validade desta estratégia sairia 

fortificada se pudéssemos assumir que o padrão de actividade da criança seria 

preditor, de quão activo seria aos 40 anos de idade (Rowland, 2007). 

Os escassos estudos longitudinais, centrados na estabilidade (Tracking) dos 

níveis de AF, desde o término da infância até aos primeiros anos da vida 

adulta, não foram persuasivos, pois encontraram contratempo na avaliação 

precisa da AF nas distintas idades (Sallis e col., 1999). Subsistem, contudo, 

algumas evidências de que os comportamentos sedentários apresentam maior 

consistência ao longo do tempo, quando comparadas com os níveis de AF 

(Brodersen e col., 2007 & Kristensen e col.,  2008). 

Os factores de influência da AF nas crianças e adolescentes patenteiam um 

conjunto de variáveis ligadas à aquisição de hábitos de prática regular de AF. 

Para uma revisão e orientação nesta questão, Mota e Sallis (2002) definem 

uma divisão em três variáveis, às quais estão articulados diferentes factores 

que influenciam a AF (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Factores de Influência da Actividade física, Mota e Sallis (2002) 

Variáveis Intrapessoais 

Factores demográficos e biológicos (sexo, idade, estatuto 
socioeconómico e obesidade); 
Factores psicológicos, cognitivos e emocionais (auto-
eficácia, prazer na prática, fluir, barreiras, 
atitudes/benefícios, intenções em relação ao exercício, 
factores comportamentais – comportamentos associados 
ao estilo de vida activo e comportamentos sedentários 
versus tempo livre). 

Variáveis Interpessoais 
Influência da família, os pares, o treinador/professor e a 
escola. 

Variáveis Ambientais 
Características climatéricas, sazonais e geográficas; 
acessibilidade a equipamentos e espaços. 

 

Observando o quadro acima apresentado percebe-se a complexidade que 

resulta da relação entre a AF e os factores que influenciam a sua prática. A 

compreensão dos factores de influência da AF poderá suscitar o 

aperfeiçoamento das intervenções, concretamente no que respeita à 

estimulação da adopção de um estilo de vida activo por parte dos 

adolescentes. 

No seguimento desta perspectiva podemos salientar que na infância, a AF 

parece, assim, ter um papel fulcral para a estabilidade dos hábitos de prática 

dessas actividades, os quais poderão adquirir uma importância vital para a 

precaução dos factores de risco das doenças cardiovasculares. 

Assim sendo, podemos destacar algumas medidas preventivas como: 

promover e aumentar a AF; banir os hábitos tabágicos e; adoptar uma dieta 

saudável – evitar o excesso de calorias, sal, gordura saturada e colesterol 

(Twisk e col., 2001; Superko e col., 1987; Guerra e col., 2003). Medidas estas, 

também compartilhadas pela AHA, (kavey e col., 2003). Em sinopse, e depois 

de uma revisão bibliográfica, praticar AF periodicamente faz parte de um estilo 

de vida salutar. Pelo facto dos FR das DCV encontrarem-se presentes na 

infância e adolescência e pela circunstância dos níveis de AF frequente 

parecerem exercer tal influência nesses factores, é relevante promover índices 

mais elevados de AF nestas faixas etárias pois poderá reflectir-se na 

diminuição da morbilidade por DCV em idades adultas. 
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2.3. Relação da actividade física com o factor de risco das DCV: 

Hipertensão arterial 

Conforme a literatura actual, são diversos os estudos epidemiológicos que 

mencionam uma relação inversa entre o nível de AF e a TA (Hagberg, 1999). 

Noutro estudo denotou-se que entre sujeitos sedentários o prevalecimento da 

HTA é superior aos indivíduos activos (Ainsworth e col.,1994 e Melby e col., 

2000). Porém, para surgir descidas evidentes de TA, a AF deverá ser de 

intensidade moderada (Dishman e col., 2004), encontrando-se tanto articulado 

à precaução como à terapia da hipertensão média (Dishman e col., 2004; 

National High Blood Pressure Education Program JNC,1997. 

Após uma pesquisa recente aos resultados de mais 40 estudos que 

relacionavam a AF com a TA, patenteou diminuições nas TAS e TAD de cerca 

de 7/6 mmHg entre indivíduos com HTA e de 3/2 mmHg entre os normotensos 

(Fargard, 2001). 

Verificamos também num outro estudo, em que os indivíduos manifestavam 

hipertensão severa (180/110 mmHg, quando não medicados) foram sujeitos a 

16 semana de exercícios de bicicleta, com duração de 45 minutos, frequência 

de três dias por semana a uma intensidade de 75% da FCmax, alcançaram 

uma redução da sua TAD medicada de 89 para 83mmHg (Kokkinos e 

col.,1995). 

Segundo os autores, (Fagard & Tipton 1994;) e o ACSM (1993) mencionam 

uma diminuição de 10mmHg na TAS dos sujeitos hipertensos quando 

submetidos a AF regular. Porém, os primeiros autores (Fagard e Tipton) 

defendem que a TA não é reduzida nos normotensos. Becero (1992) também 

refere uma diminuição de 10mmHg nos hipertensos, no entanto, tal redução é 

mais notória no sexo feminino. 

Adicionalmente, Hagberg,1990 numa revisão de 25 estudos clínicos, onde 

analisaram a afinidade da AF regular com a TA, conjecturaram que houve uma 

diminuição de aproximadamente 11mmHg nas TAS e 8mmHg nas TAD em 
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homens e mulheres com hipertensão média. Concluíram também nestes 

estudos que as mulheres apresentavam maiores diminuições que os homens. 

Quando direccionamos especificamente a nossa atenção para a faixa etária 

infanto-juvenil detectamos que poucos estudos foram publicados ao longo dos 

anos em Portugal (Duarte, Guerra & Mota, 2000; Rebelo, Teixeira, Marques-

Vidal, & Oliveira, 2008), por não haver pontos de corte particulares para a 

população portuguesa infanto-juvenil, poucos resultados foram divulgados 

analogamente à prevalência e à incidência da HTA nestas faixas etárias. 

Contudo, outros estudos analisados propõem apenas a relevância dos factores 

de crescimento, desenvolvimento, sexo e, ainda, a influência dos marcadores 

da obesidade como variáveis determinantes dos valores da TA na infância e 

adolescência (Duarte e col., 2000; Rebelo e col., 2008). Estes resultados 

evidenciam a necessidade da elaboração de pontos de cortes particulares para 

a população portuguesa (Duarte e col., 2000) e, ainda, da verificação deste 

conjunto de variáveis no decorrer das investigações executadas em crianças e 

adolescentes.  

 

Na Europa e nos Estados Unidos foram observados resultados que indicam um 

incremento do predomínio da HTA infanto-juvenil (Jago e col., 2006; McNiece e 

col., 2007).  

 

Verificou-se também que os resultados acabaram por ser análogos aos obtidos 

nos adultos. Posteriormente aos programas de exercício físico aplicados a 

crianças e adolescentes hipertensos verificou-se uma redução da TAS e TAD 

(Frank e col., 1991; Guerra, 2002). Porém, nesta população, apesar do 

treinamento com características aeróbias parecer diminuir consistentemente 

estes parâmetros, excepcionalmente conseguem os valores referidos como 

normais (CDC, 2002 & Guerra, 2002). 
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Do descrito precedentemente, constatamos que a AF parece diminuir a TA, 

contudo, não existem evidências claras da quantia imprescindível para o seu 

acontecimento (Dishman e col., 2004).  

Muitos estudos denotaram uma conexão significativa dos hábitos de vida com 

os valores de TA nestas faixas etárias (Cairella e col., 2007; Lazarou, 

Panagiotakos, & Matalas, 2009), assim como bastantes estudos propõem a 

contingência da sua etiopatogenia, diversas vezes presente já na infância e 

adolescência, estar também agregada à inactividade física já presente na 

infância e na adolescência (Berenson e col., 1998). 

Denotamos também que, resultados de várias pesquisas indicam uma 

diminuição significativa do número de crianças e adolescentes que cumprem 

com o tempo mínimo de horas diárias de AF recomendados pelas 

recomendações específicas para AF infanto-juvenil (Pate 2006; Riddoch e col., 

2007; Trost, Rosenkranz, & Dzewaltowski, 2008). 

Estudos realizados no contexto escolar verificaram que os níveis moderados de 

AF são preditores de valores diminuídos de TA sistólica (Ekelund e col., 2007; 

Leary e col., 2008), enquanto a inactividade física se associa com valores 

elevados de TA (Gomes Bda & Alves, 2009; Kafatos e col., 2007). Segundo, 

Leary e col., (2008) sugeriram através dos estudos desenvolvidos a relevância 

do volume total da AF diária relativamente à intensidade.  

Por fim, os estudos apontam um conjunto significativo de prejuízos provocados 

pelo desenvolvimento prematuro da HTA na saúde das crianças e dos 

adolescentes (Chen & Wang, 2008; Daniels e col., 1998; Sun e col., 2008). 

Contudo, poucos foram os resultados observados comparativamente à TA 

diastólica (Barba e col., 2006). No entanto, parece cada vez mais explicado 

através da literatura que além de ser a HTA sistólica aquela que ostenta maior 

superioridade na população infanto-juvenil, esta, semelhantemente à HTA 

diastólica, também patenteia factores diferençados que a prenunciam (Labarthe 

e col., 2009). Laberthe e col., (2009), num artigo publicado recentemente, não 

analisaram a associação da TA sistólica e diastólica com a AF; contudo, 
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apuraram diferenças entre os factores associados. Consequentemente, 

extrapolando estes 26 resultados é provável existir uma incerteza de que a AF, 

nos seus diferentes parâmetros, possa estar coligada aos valores de TA 

sistólica e diastólica por distintas vertentes (Andersen e col., 2004; Hansen e 

col., 2007). 

 

As recomendações específicas da AF associadas à saúde sugerem que as 

crianças em idade pré-escolar devem realizar pelo menos 2 horas de AF total 

(AFT) por dia (uma hora diária estruturada, e uma hora diária não estruturada 

de AF), para alcançarem um estilo de vida saudável (NASPE, 2009). Um painel 

de peritos reviu a literatura relativa à AF em idades escolares e recomenda que 

estas crianças participem em pelo menos 60 min de AF moderada-vigorosa por 

dia, todos os dias (Strong e col., 2005).  

 

2.4. Avaliação da actividade física 

A avaliação da AF utilizada com variados objectos, tais como: descrever os 

hábitos de AF de uma população, avaliar a associação entre a inactividade 

física e saúde, monitorizar as alterações no dispêndio energético entre 

populações ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, pode ser importante na 

utilidade da avaliação de intervenções direccionadas ao incremento de AF ou 

monitorização do custo energético de qualquer actividade humana (Ainslie, 

Reilly, & Westerterp, 2003), bem como na providência antecipada das DCV 

(Reilly e col., 2003b). 

Desta forma, é necessário que a avaliação seja a mais exacta possível e 

permita avaliar desde os comportamentos sedentários aos comportamentos 

mais activos (Puyau e col., 2002). 

Quando se trata de avaliar a AF, a escolha do método a utilizar não é pois 

tarefa simples devendo essa escolha ser feita com enorme cuidado e com base 

numa análise minuciosa das características de cada um dos métodos 
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exequíveis, das suas primazias e inconveniente (Trost, 2007), e de outros 

factores, entre os quais, a natureza do problema em estudo, a dimensão da AF 

relacionada com benefícios para a saúde, o tamanho e a demografia da 

população em estudo, os meios económicos necessários e disponíveis, o 

tempo de aplicação e tratamento dos dados, a aptidão e aceitabilidade para 

estudar os indivíduos, a compatibilidade com as actividades do dia-a-dia e a 

fiabilidade e legitimidade do instrumento usado (Bouchard e col.,1994). 

Presentemente, existem diversos métodos de avaliação da AF (Tabela 3) e a 

aplicação de qualquer um deles, manifesta inteiramente vantagens e 

inconvenientes, uma vez que não foram ainda identificados métodos modelares 

nem nenhum procedimento de aplicação ecuménico (Freedson e col., 1998). 

 

Tabela 3 – Resumo dos métodos de avaliação da actividade física (Caspersen, 1989; Welk, 

2002). 

Métodos Laboratoriais Métodos de terreno 

 
1. Fisiológicos: 

    - Calorimetria directa 
    - Calorimetria indirecta 
       

2. Biomecânicos: 
   - Plataforma de força 
   - Método fotográfico 
 

3. “Double Labeled Water” (DLW) 
 

 
1. Diário 
2. Observação direta 
3. Questionários e entrevistas 
4. Marcadores fisiológicos 
5. Monitorização mecânica e electrónica: 

     - Sensores do movimento:  
             Pedómetros    
             Acelerómetros                                                                              
      - Monitores de frequência cardíaca 
6.   Aporte nutricional 
7.   Classificação profissional 

 

Os Métodos Laboratoriais requerem equipamentos sofisticados e 

dispendiosos, pressupondo procedimentos de análise complexos, sendo 

contudo mais precisos. Afiguram-se de difícil aplicação a estudos que abranjam 

grandes amostras. São relevantes para determinar o gasto energético de 

actividades específicas e para propiciar medidas critério de validação de 

métodos de terreno mais elementar. Estes métodos ramificam-se basicamente 

em métodos fisiológicos, onde se avalia o dispêndio energético associado às 
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perdas de calor do indivíduo através da calorimetria directa e indirecta, e 

métodos biomecânicos que mensuram a actividade muscular, a aceleração e o 

deslocamento do corpo ou de partes do corpo, avaliados por plataformas de 

forças ou pelo método fotográfico (Montoye e col., 1996). 

Os Métodos de Terreno caracterizam-se por serem técnicas mais simples, 

podendo ser aplicados com mais facilidade em estudos epidemiológicos, com 

amostras de grande dimensão, são menos dispendiosos, mais inegavelmente 

menos precisos (Montoye e col., 1996). 

Pode dizer-se, que um dos grandes problemas que se tem colocado à pesquisa 

nesta área da AF, reside na dificuldade objectiva e precisa de a quantificar, 

constituindo-se esta como uma tarefa complicada e extremadamente difícil 

(Trost, 2007; Janz, 1994; Freedson e col., 1998; Ekelund, Yngve, Westerterp, & 

Sjostrom, 2002), sendo que, parecem ainda não existir métodos de 

investigação infalíveis e exclusivos para medir a AF das crianças e 

adolescentes (Melanson, Jr. & Freedson, 1996). 

 

2.4.1. Acelerometria 

A Acelerometria avalia a AF através do uso de dispositivos electrónicos, 

designados Acelerómetros (ACL), que mensuram a aceleração produzida pela 

movimentação do corpo, o que lhe confere a capacidade de quantificar a AF 

desenvolvida pelas pessoas e de estimar a sua intensidade, uma vez que a 

aceleração é definida como a mudança na velocidade ao longo do tempo 

(Freedson, Pober, & Janz, 2005). Este método possibilita ainda estimar o 

dispêndio energético proveniente da actividade física realizada, uma vez que a 

aceleração é directamente proporcional à força muscular realizada, reflectindo 

assim directamente os custos de energia que lhe estão associados (Montoye, 

1999; Chen & Bassett, Jr., 2005). 

Os avanços tecnológicos (ao nível do circuito integrado e da capacidade de 

memória) que os acelerómetros comportaram, tornaram possível medir de 
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forma contínua a intensidade, a frequência e a duração dos movimentos do 

corpo por períodos de tempo bastantes extensos (Janz, 1994). 

No cenário da avaliação da AF, os acelerómetros parecem surgir como o 

método de avaliação mais auspicioso em crianças (Ott, Pate, Trost, Ward, & 

Saunders, 2000; Welk & Wood, 2009; Treuth e col., 2004) e podem constituir a 

solução para os problemas metodológicos que têm limitado a medição da AF 

em crianças. De facto, tem-se verificado que, de certa forma, o uso da 

acelerometria veio suprir a existência de métodos de terrenos fiáveis que 

pudessem ser usados para diferenciar os vários níveis de intensidade da AF 

efectuada de forma espontânea (Ott e col., 2000; Treuth e col., 2004). 

Estudos recentes (Trost, 2007; Rowlands, 2007) concluíram mesmo, que a 

acelerometria faculta uma quantificação objectiva, prática e fiável do volume e 

intensidade de AF frequente, ao mesmo tempo que mensura o comportamento 

sedentário da criança. 

Presentemente os acelerómetros estão cada vez mais disponíveis no mercado 

e afiguram-se em menores dimensões que anteriormente. Por este motivo são 

mais práticos e também tecnologicamente mais sofisticados, providenciando 

informações mais precisas. De tal forma que se tem acentuado a utilização 

destes aparelhos como uma preferência viável para a avaliação da AF em 

condições de terreno. 

De acordo com Montoye e col, (1996) os primeiros estudos efectuados com os 

protótipos dos actuais acelerómetros remontam à década de oitenta, mas 

apenas no início dos anos noventa é que foi colocado à disposição do público 

um ACL denominado de Caltrac. 

Diversos modelos de ACL têm sido testados e descritos na literatura, 

evidenciando-se o Caltrac e o GT1M da MTI Actigraph (Manufacturing 

Tecnologiy Inc.), considerados uniaxiais, e o Tritrac e o Tracmor, ACL triaxiais. 
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2.4.1.1. GT1M da MTI Actigraph 

O GT1M da MTI Actigraph é um ACL uni-axial, pequeno (5.1 x 4.1 x 1.5cm), 

leve (43gr) e que pode ser utilizado à volta do pulso, da cintura ou do tornozelo 

para detectar os movimentos no plano vertical. 

Este aparelho é o que contém o potencial mais longo e mais completo de 

mensurar e avaliar a quantidade e os padrões da AF. Os dados recolhidos por 

este aparelho são convertidos em counts, que representam a intensidade de 

cada intervalo de tempo específico numa dada intensidade de actividade (Trost 

e col.,1998). Esta concepção de monitores de actividade tem a aptidão para 

armazenar os dados em intervalos de tempo pré-definidos (epoch’s), podendo 

fazer contagens segundo a segundo e tem o potencial de avaliar 

concretamente a AF em categorias específicas de intensidade, possibilitando 

ainda a oportunidade de examinar a frequência e duração do exercício. 

Uma das grandes vantagens do GT1M da MTI Actigraph é o facto de este 

instrumento armazenar, na sua memória, as contagens por minutos (cpm) da 

actividade por períodos de tempo antecipadamente definidos que podem ser 

tão pequenos como 1 segundo (Melanson, Jr. & Freedson, 1995; Sallis e col., 

1999). Se forem definidos períodos de 1 minuto, a actividade de cada sujeito 

pode ser monitorizada durante 22 dias consecutivos sem que seja necessário 

proceder à transferência dos dados. Neste sentido, podem-se analisar os 

padrões de actividade, avaliar o tempo dispendido em actividades de diferentes 

intensidades e verificar as horas do dia em que foi usado. Um outro aspecto 

que determina a preferência pelo monitor de actividade GT1M da MTI Actigraph 

em investigações epidemiológicas é a capacidade de individualizar os tempos 

de início e de paragem da actividade e ainda de funcionar como um relógio 

real. 

O GT1M da MTI Actigraph pode assim ser programado para se ligar ou desligar 

a uma determinada data e hora, o que permite discriminar o tempo passado na 

escola, em actividades de lazer ou de fim-de-semana (Freedson e col.,1998; 

Janz, 1994). Outras das suas vantagens é ser um método não invasivo, tendo 
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designer discreto e robusto do monitor o que não deixa atrair tanto as atenções 

tornando menos provável a manipulação.  

Resultado da sua capacidade, o GT1M da MTI Actigraph tornou-se o ACL mais 

frequentemente usado e aceite entre os investigadores que executam trabalhos 

de campo (Welk, Schaben, & Morrow, 2004), opção que é revigorada pelos 

resultados de um estudo efectuado pelos mesmos autores. 

O GT1M da MTI Actigraph também mostra a relevância de ter sido concebido 

de forma a avaliar os movimentos usualmente praticados pelas pessoas, sem 

limitar ou impedir a execução de qualquer actividade (Janz, 1994). De acordo 

com Kohl e col., 2000, e pelas particularidades referidas anteriormente, o 

GT1M da MTI Actigraph é encarado como a nova geração dos acelerómetros, 

tendo sido ultimamente seleccionado para um conjunto amplo de estudos com 

amostras alargadas de crianças e adolescentes (Trost e col., 2002; Puyau e 

col., 2004; Ekelund e col., 2004). No entanto, o GT1M da MTI Actigraph 

também apresenta algumas limitações, nomeadamente a sensibilidade 

restringida aos movimentos efectuados apenas no plano vertical, limitando a 

capacidade deste instrumentos avaliar a AF habitual de crianças cujas 

características específicas envolvem movimentos de torção do tronco e outras 

formas de deslocação (como andar de bicicleta) não detectáveis por este 

instrumento (Trost e col., 1998), e também a necessidade de tirar o instrumento 

nas actividades aquáticas, como a natação, ou durante o banho (Ekelund e 

col., 2004), podendo isso conduzir a uma subestimação da avaliação da AF.  

 

O maior obstáculo à validação de métodos de terreno para a investigação da 

AF ou do dispêndio energético total tem sido a inexistência de critérios 

ajustados para testar a fiabilidade das técnicas de investigação. Algumas 

intercorrelações foram realizadas em métodos de terreno, mas a existência de 

alguns erros em todos eles torna-se irrealizável determinar a verdadeira 

validade de cada um. As diferenças de unidades dos resultados medidos 

também não possibilitam imediatamente uma validação.Por exemplo Kcal min-1 
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não é comparável ao CPM da actividade. Como alternativa de critério de 

medida, tem-se empregue os VO2max ou a variação dos seus parâmetros 

(Montoye e col., 1996). 

O GT1M da MTI Actigraph tem sido amplamente validade contra índices de 

frequência cardíaca (parâmetros fisiológico frequentemente escolhido como 

indicador da intensidade de esforço), ou entre os valores dos counts do GT1M 

da MTI e índices do dispêndio energético (Ott e col., 2000; Trost e col., 1998). 

Análogas validações têm-se efectuado contra a massa específica do consumo 

de oxigénio (Vo2 kg-1) durante a marcha e corrida mas a velocidades 

moderadas (Freedson e col., 1998; Trost e col., 1998). 

Diversos estudos foram e continuam a ser realizados com o objectivo de 

contemplarem a validade e a fiabilidade do GT1M da MTI Actigraph na 

avaliação da AF habitual e do dispêndio energético sob diferentes perspectivas, 

em amostras de crianças e adolescentes, empregando distintos instrumentos e 

diferentes medidas de critério (Freedson e col.,1997; Janz, 1994; Trost e 

col.,1998). 

Janz (1994) foi dos primeiros autores a realizar um estudo em crianças e 

adolescentes com o propósito de testar a validade e utilidade do CSA (modelo 

que agora se denomina por GT1M da MTI Actigraph) em condições de terreno. 
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3. POPULAÇÃO E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização da Amostra 

 

Os participantes estão incluídos no estudo Preschool Physical Activity, Body 

Composition and Lifestyle Study (PRESTYLE), iniciado no ano de 2008 e no 

qual uma amostra de 1200 crianças dos 2 aos 6 anos de idade foi recrutada de 

diversas escolas e infantários, públicos e privados, do distrito do Porto. No 

presente estudo foram apenas incluídos crianças com informação relativa à 

escolaridade dos pais e tendo 7 dias completos analisados por acelerometria. A 

amostra final é composta por 593 crianças saudáveis (309 rapazes e 284 

raparigas) com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade. A 

média de alturas foi de 111,5 ± 7,7 cm e a peso corporal médio foi de 21,1 ± 

4,1 kg.  

O processo de avaliação física foi devidamente autorizado, tanto pelos 

encarregados de educação das crianças, como pelos respectivos directores 

das escolas e infantários em questão, mediante a entrega de requisição escrita. 

Os procedimentos do estudo foram aprovados pelo Fundação para a Ciência e 

Tecnologia e pelo Comité de Ética de Programa Doutoral em Actividade Física 

e Saúde Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

 3.2. Procedimentos Metodológicos 

 

  3.2.1. Acelerómetro 

 

A AF diária foi aferida utilizando acelerómetros MTI/CSA WAM-7164 (MTI. Fort 

Walton Beach. Florida. USA). Este é um pequeno (3x3 cm) e leve (15 g) 

aparelho, que regista o número de CPM de forma uniaxial, fornecendo 

informação acerca da AFT realizada. Utilizando diferentes pontos de corte 

relacionados com a idade dos sujeitos é possível descrever diferentes 
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intensidades de AF. O tratamento e análise da informação fornecida pelos 

acelerómetros foram realizados através do software específico.  

Os pontos de corte utilizados foram validados e recomendados para crianças 

(Pate e col., 2006) e foi utilizado um intervalo de tempo de 5 segundos, de 

forma a registar com maior rigor as actividades espontâneas e intermitentes 

das crianças (Vale e col., 2009). 

 

  3.2.1. Tensão Arterial 

 

A TA foi medida utilizando o Colin monitor. As medições foram realizadas 

estando cada indivíduo sentado e em repouso pelo menos cinco minutos antes 

do teste TA. Os participantes permaneceram em posição, sentado relaxado 

com os pés totalmente apoiados no chão. Foram efectuadas duas medições no 

braço esquerdo. Foram consideradas a média dessas duas medidas. Se as 

duas medidas diferirem por 2 mmHg ou mais, uma terceira medida será 

estimada. 

A tensão arterial sistólica (TAS) e a tensão arterial diastólica (TAS) foram 

posteriormente classificadas em valores percentilicos segundo 4th report - 

Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and 

Adolescents (2005), ajustado ao sexo, idade e altura. 

 

 

 3.3. Protocolo 

 

O estudo foi conduzido durante 7 dias úteis consecutivos (de Segunda-Feira a 

Domingo), por um mínimo de 10 horas diárias. Os pais foram instruídos para a 

colocação do acelerómetro no momento em que a respectiva criança acorde e 

para a remoção antes de ir dormir. O ACL foi ajustado junto à bacia, do lado 

direito, por baixo da roupa da criança, através de uma cinta elástica. Foi 

fornecida aos pais uma folha de registo de forma a obter as horas em que o 

ACL era colocado e retirado. Foi também pedido aos pais e educadores que 
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realizassem um registo das diferentes actividades realizadas pelas crianças, 

tais como: natação, ginástica, marcha ou actividades no recreio. As actividades 

não foram prescritas nem orientadas quer pelos educadores, quer pelos 

investigadores. As crianças envolviam-se apenas nas suas actividades normais 

com os colegas. 

 

 

 3.4. Tratamento Estatístico 

 

Os programas utilizados na análise dos dados foram o Microsoft Excel XP e o 

Statical Packege for the social science (SPSS), versão 17.0 for Windows. 

Realizou-se um estudo exploratório dos dados de forma a avaliar os 

pressupostos estatísticos fundamentais, cujas medidas estatísticas utilizadas 

para a descrição de todas as variáveis foram a médio e o desvio padrão. O 

nível de significância utilizado foi de 5% (p≤0,05). 

Utilizou-se a T-test para comparar as médias das variáveis dependentes em 

função do sexo. 

O teste de qui-quadrado foi utilizado para indicar o grau de discrepância ou de 

aproximação entre as frequências observadas e as esperadas.  

Para avaliar a significância das diferentes recomendações de AF e massa 

gorda sobre a probabilidade de ter uma tensão arterial sistólica acima do P90 

recorreu-se à regressão logística. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

Na tabela 4 está apresentada a estatística descritiva relativa à idade, variáveis 

antropométricas (peso, altura e Índice de massa corporal e massa gorda), 

tensão arterial e actividade física, na amostra total e por género. A AF é 

apresentada em função da intensidade (total, moderada, vigorosa e moderada 

e vigorosa). 

Tabela 4 – Características da amostra 

* p<0,001 

IMC – índice de massa de corporal; MG – Massa gorda; TAS – Tensão Arterial Sistólica; TAD – Tensão Arterial Diastólica; 

AFT – Actividade Física Total, AFM – Actividade Física Moderada; AFV – Actividade Física Vigorosa; AFMV – Actividade Física 

Moderada Vigorosa. 

 

A população estudada (n=593) é constituída por 48% de raparigas e 52% de 

rapazes. Os rapazes são mais altos e mais pesados que as raparigas. Embora 

as raparigas apresentem um IMC ligeiramente maior que os rapazes, essa 

diferença não é estatisticamente significativa. Relativamente à %MG 

constatamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

géneros (p≤0,001), sendo que as raparigas evidenciam valores mais elevados 

de %MG comparativamente com os rapazes. Verificamos que os rapazes 

Características  
Total 

(n=593) 

Raparigas 

(n=284) 

Rapazes 

(n=309) 
p 

Idade (anos) 5,3±0,8 5,2±0,8 5,3±0,8 0,121 

Peso (kg) 21,1±4,1 20,8±4,0 21,3±4,2 0,152 

Altura 111,5 ± 7,7 110,4±7,4 112,5±7,8 0,001* 

IMC (kg/m
2
) 16,9±2,0 17,0±2,0 16,7±2,0 0,097 

MG (%) 20,3±5,5 22,9±4,9 17,9±4,9 0,000* 

TAS (mmHg) 96,8±8,1 96,5±8,2 97,1±8,0 0,384 

TAD (mmHg) 55,4±6,2 55,0±6,4 55,7±5,9 0,163 

AFT (min) 135±34 126±30 143±35 0,000* 

AFM (min) 59±13 56 ±12 62±13 0,000* 

AFV (min) 37±13 34±12 41±14 0,000* 

AFMV (min) 96±26 89±23 103±26 0,000* 
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apresentam valores médios mais elevados de TAS (p=0,38) e TAD (p=0,16) 

comparativamente às raparigas.  

Ao analisar os diferentes padrões de AF verificamos que os rapazes são mais 

activos do que as raparigas em termos da AF total, AF moderada (AFM), AF 

vigorosa (AFV) e AF moderada-vigorosa (AFMV) (p≤0,001,em todas elas). 

 

De seguida, recorremos à Correlação de Pearson para analisar a relação entre 

as variáveis estudadas. 

 

 

Tabela 5 – Correlações de Pearson, entre as variáveis da amostra, para cada um dos sexos 

Raparigas  TA Sistólica  TA Diastólica  

IMC (kg/m
2
) 

Correlação de Pearson  0,230
**
 0,084 

Sig  0,000 0,194 

%MG 
Correlação de Pearson  0,140

**
 0,039 

Sig  0,030 0,545 

AFT (min)  
Correlação de Pearson  -0,160 0,009 

Sig  0,102 0,894 

AFM (min) 
Correlação de Pearson  -0,106 0,003 

Sig  0,099 0,959 

AFV (min) 
Correlação de Pearson  -0,082 0,000 

Sig  0,206 0,998 

AFMV (min) 
Correlação de Pearson  -0,101 0,002 

Sig  0,118 0,976 

* p≤0,05; Ajustado idade e altura 

 
 

Rapazes TA Sistólica  TA Diastólica  

IMC (kg/m
2
) 

Correlação de Pearson 0,240
**
 0,172

**
 

Sig 0,000 0,005 

%MG 
Correlação de Pearson 0,190

**
 0,122

**
 

Sig 0,002 0,049 

AFT (min) 
Correlação de Pearson -0,033 0,051 

Sig 0,596 0,415 

AFM (min) 
Correlação de Pearson -0,039 0,074 

Sig 0,530 0,257 

AFV (min) 
Correlação de Pearson -0,025 0,047 

Sig 0,683 0,452 

AFMV (min) 
Correlação de Pearson -0,038 0,070 

Sig 0,541 0,259 

* p≤0,001; Ajustado idade e altura 
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Averiguamos que, em ambos os sexos, apenas existem correlações positivas 

estatisticamente significativas entre a TAS e o IMC e %MG (p≤0,001). Apenas 

nos rapazes se constatou que há diferenças entre TAD e o IMC e %MG 

(p≤0,001). Não encontramos interdependência entre os valores de TA e os 

diferentes padrões de actividade física. (Tabela 5) 
 

 

A Figura 1 expressa em valores percentuais a distribuição das crianças que 

compõem a amostra em função dos percentis para a TAS e TAD, classificação 

dada por 4th report - Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure in Children and Adolescents (2005), ajustado ao sexo, idade e altura. 

 

  

 

  

Figura 1 – Prevalência de tensão arterial sistólica e diastólica de acordo com o sexo, idade e 

altura na amostra total. 
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Podemos observar que 92,4% das crianças estão abaixo do percentil 90 (P90), 

3,9% estão acima do P90 e apenas 3,6% estão acima do percentil 99 (P99) 

para a TAS. Em relação À TAD, verificamos que 98,7% das crianças estão 

abaixo do percentil 90 (P90), 0,8% estão acima do P90 e apenas 0,5% estão 

acima do percentil 99 (P99). Como os valores relativos ao P99 são muito 

baixos decidimos agrupar o P90 ao P99, considerando o percentil acima de 90 

como um percentil de risco acrescido – pré hipertensão. 

Assim, verificamos que 7,6% da nossa amostra apresenta valores de TAS 

acima do P90 e que apenas 1,3% da amostra apresenta valores de TAD acima 

do P90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Prevalência de tensão arterial sistólica e diastólica de acordo com o sexo, idade e 

altura em cada um dos géneros.  

 

P=0,02 P=0,19 
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Quando analisamos a diferença percentual entre géneros para a TAS 

apuramos que as raparigas apresentam valores percentuais estatisticamente 

significativos superiores relativamente aos rapazes (p=0,02). O inverso ocorre 

quando analisamos os valores de prevalência para a TAD (p=0,19).  

 

 

No que diz respeito às variáveis AF total e AFMV foram classificadas segundo 

as recomendações existentes para esta faixa etária: 

AF total – pelo menos 2 horas (NASPE, 2009); 

AFMV – pelo menos 1 hora (Strong e col., 2005). 

 

 

Figura 3 – Percentagem de crianças que cumpre as recomendações diárias de AF total ≥ 2h 

 

Com base na figura 3 podemos averiguar que a percentagem de rapazes que 

cumpre as recomendações da AF total de pelo menos 2h é superior às 

raparigas (P≤0,001). 
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Figura 4 – Percentagem entre os géneros cumpre as recomendações diárias de AFMV ≥ 1h. 

 

Ao analisarmos a figura 5, representativa das recomendações de AFMV de 

1hora, constatamos que, da mesma forma, a percentagem de rapazes que 

cumpre as respectivas recomendações é superior às raparigas (P≤0,001). 

 

Significância das Variáveis Independentes 

 

Através de regressões logísticas, que se encontram nas tabelas seguintes, 

pretendemos avaliar a significância de cada uma das variáveis independentes 

e a sua da associação (modelo) na TAS, em ambos os sexos. 

 

Analisando os efeitos unilaterais da tabela 6, verificamos que as raparigas que 

não cumprirem as recomendações diárias de AFMV possuam maior 

probabilidade de apresentar valores de tensão arterial sistólica acima do P90 

comparativamente com as que cumprirem as recomendações de AF diárias 

(OR: 2,7 (1,0-6,8)). Juntamente verificamos que as raparigas que apresentam 

valores elevados de %MG possuam maior probabilidade de apresentar valores 

de tensão arterial sistólica acima do P90 comparativamente com as que 

apresentam valores de %MG baixos (OR: 2,8 (1,0-7,4)). 
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Ao agregamos estes dois factores (AFMV e %MG) no mesmo modelo (Modelo 

2) constatamos que as raparigas que não cumprirem as recomendações diárias 

de AFMV possuam maior probabilidade de apresentar valores de TAS acima 

do P90 comparativamente com as que cumprirem as recomendações de AFMV 

diárias (OR: 2,6 (1,0-6,8)), ajustado à percentagem de massa gorda (Modelo 2-

tabela 6) 

Nos rapazes não encontramos significância das diferentes recomendações de 

AF e da massa gorda sobre a probabilidade de ter uma tensão arterial sistólica 

acima do P90 (Modelo 1 e 2 – tabela 7) 

Tabela 6 – Regressão logística: TAS nas raparigas como variável dependente 

  Efeitos Univariáveis 
(OR (95% CI)) 

P 
valor 

Modelo 1 
(OR (95% CI)) 

P 
valor 

Modelo 2 
(OR (95% CI)) 

P 
valor 

2h AFT Cumpre  -  REF 
      

Não Cumpre 1.8 (0.7-4.3) 0.192 1.8 (0.7-4.4) 0.194   

1h AFMV Cumpre  -  REF       

Não Cumpre 2.7 (1.0-6.8) 0.034   2.6 (1.0-6.6) 0.047 

 
Cumpre  -  REF       

Não Cumpre       

%Massa 
Gorda 

Baixa % MG  -  
REF 

      

Média % MG 1.1 (0.4-3.5) 0.822 1.0 (0.3-3.4) 0.969 1.1 (0.3-3.7) 0.870 

Alta % MG 2.8 (1.0-7.4) 0.043 2.3 (0.7-7.0) 0.130 2.4 (0.8-7.1) 0.124 

REF – referência; AFT – Actividade Física Total; Modelo ajustado à idade, sexo e altura. 

 

 

Tabela 7 – Regressão logística: TAS nas rapazes como variável dependente 

  Efeitos Univariáveis 
(OR (95% CI)) 

P 
valor 

Modelo 1 
(OR (95% CI)) 

P 
valor 

Modelo 2 
(OR (95% CI)) 

P 
valor 

2h AFT Cumpre  -  REF 
      

Não Cumpre 0.7 (0.2-2.4) 0.588 0.6 (0.1-2.2) 0.503   

1h AFMV Cumpre  -  REF       

Não Cumpre 2.0 (0.4-9.8) 0.379   1.7 (0.4-8.6) 0.497 

 
Cumpre  -  REF       

Não Cumpre       

%Massa 
Gorda 

Baixa % MG  -  
REF 

      

Média % MG 2.6 (0.5-13.6) 0.264 5.5 (0.6-48.8) 0.121 5.2 (0.6-45.9) 0.138 

Alta % MG 4.5 (0.9-21.6) 0.057 7.8 (0.9-65.1) 0.058 7.2 (0.9-60.7) 0.067 

REF – referência; AFT – Actividade Física Total; Modelo ajustado à idade, sexo e altura. 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 

 

Com o presente estudo avaliámos a AF e a TA de crianças pré-

escolares, durante 7 dias consecutivos. Esta avaliação foi feita objectivamente, 

através de acelerometria, analisando a AFT, a AFM, a AFV e a AFMV e as 

recomendações para a AFT e AFMV. Foi nosso objectivo averiguar a relação 

entre os padrões de AF e os valores de TA destas crianças, bem como apurar 

a associação das crianças que cumpriam as recomendações em termos de 

AFT (NASPE, 2009) e de AFMV (Strong e col., 2005) e os seus valores de TA. 

 

Os nossos resultados sugerem que os rapazes são mais activos do que 

as raparigas em todos os padrões de AF considerados (AFT, AFM, AFV e 

AFMV). Esta evidência foi também verificada em outros estudos acerca da AF 

de crianças pré-escolares (Hinkley e col., 2008; Vale e col., 2010; Dolinsky e 

col.,2011). Desta forma optamos por apresentar a análise para cada um dos 

géneros. 

 

Relativamente às recomendações, verificamos mais de metade das 

crianças cumpre AF total (NASPE, 2009) - 54% (45.5% raparigas e 61.4% 

rapazes). Resultados semelhantes foram encontrados num trabalho realizado 

por Okely e col. (2009), no qual mencionaram que 56% de crianças pré-

escolares cumpriam as recomendações para AFT. Recentemente, Beets e col., 

(2011) encontraram valores ligeiramente mais elevados para o cumprimento 

desta recomendação, tendo quase a totalidade da amostra cumprido (99,9%).  

No que diz respeito ao cumprimento das recomendações para AFMV 

(Strong e col., 2005) a grande maioria das crianças do nosso estudo é 

cumpridora – 88% (83.5% raparigas e 91.8% rapazes). Igual prevalência foi 

encontrada no estudo efectuado por Beets e col., (2011). No estudo feito por 

Okey et al., (2009) todas as crianças cumprem. 

No entanto encontramos na literatura alguns estudos que apontam para 

níveis de cumprimento das referidas recomendações muito baixos. Reilly e col., 

(2004) estudaram a AF em 78 e 72 crianças com 3 e 5 anos de idade, 
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respectivamente, verificando que as primeiras apenas realizavam 2% de AFMV 

do tempo total observado e as segundas apenas 4% do mesmo período. 

Cardon e De Bourdeaudhuij (2008), num estudo com 76 crianças de 4 a 5 anos 

de idade, apontam para níveis de cumprimento das recomendações de AFT de 

26% e de AFMV de 7%.  

 

A grande discrepância de resultados mencionados previamente pode 

dever-se ao facto de existirem pontos de corte diferentes na actividade física o 

que nos leva a conjecturar que a metodologia de investigação usada tem uma 

forte associação com os diferentes resultados deparados. 

Embora as recomendações para a AF sejam internacionais, elas têm 

sido documentadas por vários países, seria importante para Portugal também 

as fundamentar, numa perspectiva de implementar hábitos de prática 

desportiva, prevenindo doenças, contribuindo deste modo para a melhoria da 

qualidade de vida desde a infância. 

 

Quando analisamos a TA, verificámos no nosso estudo que os valores 

médios de TAS e TAD são de 96,8 e 55,4 (mmHg), respectivamente. Os 

rapazes apesentam valores médios de 97,1 vs 55,7 (mmHg) e as raparigas 

96,5 vs 55,0 (mmHg) (p>0.05), respectivamente. Estes valores médios são 

mais baixos que os encontrados noutros estudos realizados em crianças pré-

escolares japonesas: TAS (99 vs 96 mmHg) e TAD (62 vs 55 mmHg) 

(Hashimoto e col., 1997; Sampei e col., 2006). Os rapazes evidenciam valores 

médios de 115 vs 67 (mmHg) e as raparigas 117 vs 68 (mmHg), continuam a 

ser superiores ao do presente estudo (Hashimoto e col., 1997). 

 

Os nossos resultados sugerem que os rapazes têm valores médios de 

TAS e TAD mais elevados que as raparigas no entanto essa diferença não se 

mostrou significativa (p<0,05). A mesma tendência (p≤0.001) foi verificada num 

estudo actual realizado por Simonitti e col., (2011). 
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Ao analisar a relação entre a TA e os diferentes padrões de AF 

analisados apuramos que não existe correlações significativas entre eles, em 

ambos os sexos ajustando para sexo e altura. 

Na literatura encontramos vários estudos que analisam a relação entre 

AF e a TA, sendo que a grande maioria dos trabalhos efectuados nesta 

problemática, com acelerometria, como utilizamos no nosso estudo, analisa 

populações com idades mais elevadas. Andersen e col.,(2006) (n=1732) 

apontam para uma relação negativa entre AFT e TAS e TAD em adolescentes 

com 9 a 15 anos. Um estudo efectuado por Gidding e col., (2006) (n=663) 

averiguaram existir diferenças estatisticamente significativas entre a AF e a 

TAS em crianças com 9 anos; o estudo demonstrou que a AFT provoca uma 

diminuição na TAS cerca de 1,15mmHg. A TAD não foi alvo de análise. Mark e 

col., (2008) encontraram uma relação negativa entre a AFMV medida 

objectivamente e TAS e TAD em crianças e adolescentes dos 8 aos 17anos de 

idade. Segundo Chen e col.,(2008) realizaram uma investigação que 

comportava 65 crianças com idades compreendidas entre os 8-10 anos e 

constataram que o aumenta da AF (medida por questionário) influencia 

significativamente a diminuição da TAS. Um estudo realizado em crianças 

(n=5505) com idades compreendidas entre os 11 e 12 anos verificou uma 

associação entre os níveis mais elevados de AFT e menores níveis de TAS e 

TAD. Sugeriram que o volume poderá ser mais importante que a intensidade 

(Leary e col., 2008). Um recente estudo longitudinal efectuado por Gopinath e 

col., (2011), com crianças com idade bem próxima do presente estudo 

investigaram 1765 crianças com idade (6,7±0,4), constataram que as que 

realizaram maior quantidade de AFT (medida por questionário) foram as que 

sofreram uma diminuição de 1,3mmHg na TAS e 1,5mmHg na TAD. Porém, 

idênticos do nosso trabalho, alguns autores não encontram associação 

significativa entre a AFT e a TAS. Deste modo, os resultados do trabalho de 

Brage e col., (2004) (n=589) referem não ter encontrado associações 

significativas entre a AFT e TAS e TAD em crianças com 9 anos de idade. 

No entanto, apenas encontramos um estudo realizado em crianças pré-

escolares nos USA baseado em 137 crianças com idade compreendidas entre 
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3-6 anos de idade onde não verificaram associações significativas entre AFT 

(medido por acelerometria durante 1 dia) e a TAS e a TAD (Klesges e col; 

1990) 

Segundo uma meta-análise realizado por Sofi e col., (2008) onde 

abrangeram 513,472 sujeitos dos 4-25 anos verificaram que as estimativas da 

AF baseadas em acelerometria foram fortemente associadas com as doenças 

coronárias, comparativamente aos resultados da AF provenientes de 

questionários. Embora em alguns estudos anteriormente citados não se 

verifique, na realidade o método de avaliação da AF pode influenciar os 

resultados dos estudos que abordam a relação entre a AF e a TA (Sofi e col., 

2008) ou mais concretamente, a utilização de métodos subjectivos na avaliação 

da AF pode por em causa a validade das conclusões dos trabalhos acerca 

desta problemática (Bastos e col., 2008). 

Por outro lado, a forma como o TA é avaliado pode também influenciar 

os resultados daquela relação (Leary e col., 2008). 

 

Relativamente à prevalência de TAS, verificamos que 3,9% das crianças 

apresentam valores acima do percentil 90 e apenas 3,6% acima do percentil 

95. Em relação à prevalência de TAD os valores que encontramos são mais 

baixos: 0,8% das crianças apresentam valores acima do percentil 90 e apenas 

0,5% acima do percentil 95. 

No nosso estudo verificámos que o cumprimento das recomendações 

para AFMV diária influência significativamente a TAS. Mas precisamente, as 

raparigas que não cumprirem as recomendações diárias de AFMV possuam 

maior probabilidade de apresentar valores de TAS acima do P90 

comparativamente com as que cumprirem as recomendações de AFMV diárias, 

ajustado à %MG. A mesma tendência é verificada nos rapazes, mas esses 

valores não são estatisticamente significativos. Que tenhamos conhecimento, 

não existe algum estudo que relaciona estas duas variáveis com o qual 

podemos confrontar os dados encontrados.  
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No nosso estudo não avaliamos a relação da TAD com as diferentes 

recomendações uma vez que o nosso (n) amostral para a TAD era exíguo, no 

entanto, temos conhecimento que existem estudos que analisam a relação 

entre AFT e TAD; e em todos eles constactam que a AFT está inversamente 

associada à TAD. (Leary e col., 2008; Gopinath e col., 2011; Hallal e col., 

2011).  

 

Adicionalmente, por existir insuficiências ao nível dos pontos de corte 

particulares para a população portuguesa infanto-juvenil, foram poucos os 

dados publicados relativamente ao predomínio e à ocorrência da HTA nestas 

faixas etárias. Outros estudos analisados propõem apenas a relevância dos 

factores de crescimento, desenvolvimento, maturação sexual, género, e, ainda, 

a influência dos marcadores da obesidade como variáveis decisivas dos 

valores da HTA na infância e adolescência (Duarte e col., 2000; Wilson e col., 

2006; Rebelo e col., 2008). Estes resultados patenteiam a necessidade da 

elaboração de pontos de cortes específicos para a população portuguesa 

(Duarte e col., 2000) e, ainda, do controlo deste conjunto de variáveis no 

decorrer das investigações efectuadas em crianças e adolescentes.  

 

Também temos conhecimento, que os valores de TA parecem estar 

coligados a um conjunto de factores consideráveis: influências do crescimento, 

altura e do peso (Leccia e col., 1999), transformações em resposta ao processo 

maturacional - que parecem revelar alguma sujeição das modificações da 

altura e do peso corporal (Cho e col., 2001), sexo e a idade (Guerra, Ribeiro, 

Costa, Duarte, & Mota, 2002), influxo do processo intra-uterino, raça (Chen & 

Wang, 2009; Li, Huang, Cruz, & Goran, 2006; Rosner, Prineas, Daniels, & 

Loggie, 2000), entre outros. Deste modo, considerando ainda a influência 

destas variáveis na evolução da HTA infanto-juvenil, vários são os estudos que 

identificaram uma associação significativa dos hábitos de vida com os valores 

de TA nestas faixas etárias (Cairella e col., 2007; Lazarou, Panagiotakos, & 

Matalas, 2009), bem como muitos estudos propõem a hipótese da sua 

etiopatogenia, muitas vezes detectável já na infância e adolescência, estar 
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também associada à falta de prática desportiva já presente na infância e na 

adolescência (Berenson e col., 1998)  

Deste modo, a prática da AF deve ser incentivada em todas as idades, 

mas com especial atenção dada à infância e adolescência, para implementar 

desde cedo hábitos de vida saudáveis que influenciaram a saúde pública 

(Hallal e col., 2006). 

 

Podemos ainda referir como limitações deste trabalho o facto de se 

tratar de um estudo transversal e como tal não podemos analisar o 

comportamento ao longo de um período de tempo, mas de forma momentânea. 

No entanto o nosso estudo analisa uma amostra de grande dimensão, a AF foi 

avaliada objectivamente através de acelerometria e não existem na literatura 

muitos estudos acerca da relação entre o AF e a TA em crianças pré-escolares. 

Seria interessante em estudos futuros analisar a relação da AF e TA com os 

factores de risco relacionados com o estilo de vida, tais como: hábitos sociais e 

tabagismo dos pais, tempo em actividades sedentárias e com alguns factores 

biológicos, tais como: peso à nascença, semana de gestação, tensão arterial 

da mãe durante a gravidez. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Tendo em consideração os objectivos do presente trabalho e os resultados 

obtidos, podemos concluir que: 

 

 Os rapazes são mais activos do que as raparigas em todos os padrões 

de AF considerados (AFT, AFM, AFV e AFMV) 

 Mais de metade das crianças cumpre de AFT (NASPE, 2009) - 54% 

(45.5% raparigas e 61.4% rapazes). 

 A grande maioria das crianças do nosso estudo é cumpridora das 

recomendações para AFMV – 88% (83.5% raparigas e 91.8% rapazes) 

 Os valores médios de TAS e TAD são de 96,8 e 55,4 (mmHg), 

respectivamente.  

 Os rapazes apesentam valores médios TAS e TAD de 97,1 vs 55,7 e as 

raparigas 96,5 vs 55,0, respectivamente. Sem significância estatística. 

 Nas raparigas a TAS é denotada por valores percentuais superiores e 

estatisticamente significativos relativamente aos rapazes  

 Nas raparigas a TAD é denotada por valores percentuais inferiores 

relativamente aos rapazes. Sem significância estatística.  

 As raparigas que não cumprem as recomendações diárias de AFMV 

possuem maior probabilidade de apresentar valores de tensão arterial 

sistólica acima do P90 comparativamente com as que cumprem as 

recomendações de AF diárias. 
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