
RESUMO 

Introdução:  A hipertensão é um problema de saúde com elevada prevalência em 

adultos. Nos últimos anos tem se observado um aumento na prevalência de hipertensão 

também entre os adolescentes. Durante o mesmo período, a duração do sono nos 

adolescentes tem diminuído, principalmente devido ao aumento do tempo dispendido 

em actividades extracurriculares e sociais. 

Com o objectivo de identificar factores de risco modificáveis no desenvolvimento de 

pressão arterial elevada em adolescentes, diversos estudos avaliam o papel da dieta e da 

actividade física. No entanto, nos últimos anos o papel de outros factores de risco, como 

a duração do sono, particularmente a sua restrição, ganhou relevância. Vários estudos 

encontraram a curta duração do sono como determinante de hipertensão na infância e na 

idade adulta. No entanto, na adolescência, a associação entre a duração do sono e a 

pressão arterial não é clara, embora alguns estudos tenham encontrado uma associação 

inversa, outros não. 

 

Objectivos: Avaliar a associação entre a duração do sono ao longo da adolescência e a 

pressão arterial aos 13 e 17 anos, através de uma abordagem transversal e longitudinal.  

Métodos: A investigação foi realizada no âmbito da Coorte EPITeen (Epidemiological 

Health Investigation of Teenagers in Porto). O EPITeen é uma coorte de base 

populacional de adolescentes nascidos em 1990, que foram recrutados de escolas 

públicas e privadas da cidade do Porto no ano lectivo 2003/2004 (proporção de 

participação de 77,5%). No primeiro follow-up de avaliação da coorte, que decorreu no 

ano lectivo 2007/2008, 79,4% dos participantes foram reavaliados. 

Nas duas avaliações, a informação foi recolhida através de dois questionários auto-

aplicados, recolhendo informação sobre história individual ou familiar de doenças e 

características sociais, demográficas e comportamentais. A duração do sono foi obtida 

através do questionário e estimada pelas horas de deitar e de levantar reportadas. Foi 

realizado também um exame físico, e a pressão arterial foi medida com um 

esfignomanometro de mercúrio pelo método auscultatório e a hipertensão foi definida 

de acordo com os critérios da American Academy of Pediatrics. 

Para avaliar a associação entre a duração do sono e a pressão arterial aos 13 anos foi 

estimado o odds ratio (OR) e respectivos intervalos de confiança a 95% (IC 95%), 



calculados através de modelos de regressão logística. Os coeficientes de regressão (β) e 

IC 95% foram estimados para avaliar a associação entre a duração do sono aos 13 anos 

e os níveis de pressão aos 17 anos. Todas as análises foram estratificadas por género e 

ajustadas para potenciais confundidores.  

 

Resultados: A média (DP) de duração do sono aos 13 anos foi de 9.0 (0.80) horas por 

dia e diminuiu em média -0.77 (1.25) horas aos 17 anos. A diminuição foi maior nos 

rapazes comparativamente às raparigas. 

A prevalência de pressão arterial elevada (PAS ou PAD superior ao percentil 90 para o 

género, idade e altura) aos 13 anos foi de 32.5% e diminui para 21.8% aos 17 anos. Em 

ambas as avaliações a prevalência de pressão arterial elevada (PAS ou PAD superior ao 

percentil 90 para o género, idade e altura) foi maior nos rapazes, 35,3% vs 30,1% aos 13 

anos e 26,0% vs 18.1% aos 17 anos. 

Na análise transversal, aos 13 anos, após ajuste, observou-se um maior odds de pressão 

arterial elevada com a maior duração de sono. O odds (IC 95%) de pressão arterial 

elevada foi de 1,56 (1,07-2,27) nas raparigas que dormiam entre 8,5 e 9,5 horas por dia 

e de 1,83 (1,23-2,70) naquelas que dormiam 9,5 ou mais horas, comparando com as 

raparigas que dormiam 8,5 ou menos horas. Aos 17 anos, observou-se uma associação 

positiva entre a duração do sono e pressão arterial sistólica significativa apenas nas 

raparigas (β=0.70, IC 95% 0.02-1.37). Nos rapazes, não foi encontrada associação 

significativa entre a duração do sono e a pressão arterial. Na análise longitudinal, não 

foi encontrada associação significativa entre a duração do sono e a pressão arterial nas 

raparigas. No entanto, nos rapazes, foi encontrada uma associação inversa entre a 

duração do sono e pressão arterial sistólica (β=-1.95, IC 95% -3.16 – -0.74). 

Conclusão: No geral, a duração do sono e a prevalência de pressão arterial elevada nos 

adolescentes diminuiu dos 13 para os 17 anos de idade, em ambos os géneros. 

Na análise transversal, a duração do sono associou-se positivamente com a pressão 

arterial, apenas nas raparigas. Na análise longitudinal, não foi encontrada associação 

entre a duração do sono aos 13 anos e a pressão arterial aos 17 anos nas raparigas, mas 

uma associação inversa foi encontrada entre a duração do sono e a pressão arterial 

sistólica, nos rapazes. Os resultados indicam que a duração do papel pode ter um papel 

na etiologia da hipertensão na adolescência. 


