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RESUMO 

 

     Objetivos: O propósito deste estudo foi determinar a prevalência de aumento 

dos níveis pressóricos arteriais de estudantes residentes no município de Petrópolis-

RJ e correlacionar esses níveis pressóricos com a presença de sobrepeso e 

obesidade, com a história familiar positiva para hipertensão e com os hábitos de 

prática esportiva desta população. Também foi analisada a rotina de aferição da 

pressão arterial destes estudantes. 

     Métodos: Em um estudo observacional em corte transversal foi selecionada por 

randomização uma amostra de 157 estudantes entre dez e dezenove anos de idade 

de um universo de 47772 indivíduos. Participaram do estudo quatro escolas públicas 

e uma particular. Cada estudante foi avaliado através de um questionário pessoal, 

exame físico pormenorizado, antropometria e aferição da pressão arterial em três 

ocasiões. Foram obtidas duas medidas com intervalos de dez minutos em cada 

exame, totalizando seis aferições. 

     Resultados: Os níveis pressóricos se mostraram alterados em 10,8% (IC95% 

5,9 -15,7) dos indivíduos estudados. Houve significância estatística entre a alteração 

dos níveis pressóricos e a presença de sobrepeso e obesidade (p<0,001), assim 

como com a presença de história familiar de hipertensão arterial (p<0,05). Em 

relação à prática esportiva, 46,5% dos indivíduos em estudo referiram não praticá-

la regularmente, mas este fator não apresentou significância estatística em relação 

às alterações dos níveis pressóricos (p>0,05). Uma parcela de 32,5% dos indivíduos 

estudados nunca havia aferido a pressão arterial, sendo que nos doze meses que 

antecederam o estudo 45,5% da amostra também não a havia aferido. 

     Conclusões: O presente estudo demonstrou que um percentual significativo de 

estudantes do município de Petrópolis – RJ apresenta níveis pressóricos elevados 

que não são adequadamente identificados. O diagnóstico e o tratamento precoces 

destes indivíduos, seja através de medidas preventivas ou de tratamento 

medicamentoso quando indicado, são necessários para reduzir a morbidade e a 

mortalidade das doenças cardiovasculares e de suas complicações. 

     Palavras-chave: Estudantes, Adolescentes Pressão Arterial, Obesidade, 

Sobrepeso. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

     Objectives: The purpose of this study was to determine the prevalence of 

increased arterial blood pressure in students living in the city of Petrópolis – RJ and 

to correlate these pressoric levels with the presence of overweight and obesity, 

hypertension in the family background and the physical activity habits of this 

population. The blood pressure measure routine of these students was also 

assessed. 

     Methods: In an observational cross-sectional study a sample of 157 students 

aged between ten and nineteen years of age was selected among a universe of 

47772 individuals.  Four state and one private school participated of the study. Each 

student was evaluated by means of a personal questionnaire, anthropometric 

evaluation and arterial blood pressure measures in three occasions. Two measures 

were obtained with a ten-minute interval in each exam, totalizing six measurements.   

     Results: The pressoric levels presented alterations in 10.8% (95%CI 5.9 -15.7) 

of the individuals studied. Statistical significance was identified between the altered 

pressure levels and the presence of overweight and obesity (p<0,001), as well as 

the presence of arterial hypertension in the family background (p<0,05). As regards 

physical activity, 46.5% of the individuals in the study mentioned not to practice it 

regularly, but this fator did not represent statistical significance in relation to the 

altered pressoric levels (p>0,05). 32.5% of the individuals studied had never had 

their blood pressure measured, and in the twelve months prior to the study, 45.5% 

of the sample had not had this measurement either. 

     Conclusion: The present study demonstrated that a significant percentage of 

the students from the city of Petrópolis – RJ has high blood pressure levels that are 

not identified. Early diagnosis and treatment, using preventive approaches or drugs 

is necessary to decrease the morbidity and mortality of cardiovascular diseases and 

their complications. 

     Key words: Students, Adolescents, Arterial Blood Pressure, Obesity, 

Overweight.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

     A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), uma condição clínica multifatorial, é 

caracterizada pela presença de níveis pressóricos elevados e sustentados, 

associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos tróficos (hipertrofia 

cardíaca e vascular). As alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e as alterações metabólicas aumentam 

o risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais 1-4. 

     A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle e é considerada um dos 

principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de 

saúde pública. Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas 

à elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença 

isquêmica do coração), sendo a maioria em países de baixo e médio 

desenvolvimento econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos5. 

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) têm sido a principal causa de morte e 

a HAS acomete cerca de 15 a 30% da população adulta1,6,7. Essa alta prevalência, 

combinada com a gravidade das complicações tardias, sobretudo as 

cardiovasculares, cerebrovasculares, renais e da retina, fazem da hipertensão uma 

prioridade e um enorme desafio de saúde pública, uma vez que as doenças 

cardiovasculares degenerativas, como as coronariopatias isquêmicas e os acidentes 

vasculares cerebrais, respondem por cerca de um terço da mortalidade da 

população brasileira8. 

     Em 2007 ocorreram 308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório e 

1.157.509 internações no SUS9. Em relação aos custos, somente no mês de 

novembro de 2009, houve 91.970 internações por DCV, resultando em um custo de 

R$165.461.644,3310.  

     Em crianças e adolescentes, o interesse pela avaliação da pressão arterial surge 

a partir da década de 1960, mas, somente a partir de 1970 é que aparecem as 
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primeiras recomendações sobre a medida rotineira da PA nessa faixa etária11. A HAS 

essencial ou primária tem uma prevalência relativamente baixa em crianças e 

adolescentes em comparação com os adultos. Entretanto, em um percentual não 

desprezível destes indivíduos, o problema é clinicamente significante necessitando 

de atenção para seu reconhecimento precoce e tratamento11. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

     Diversos estudos nacionais e internacionais apontam as doenças 

cardiovasculares como a principal causa de morbimortalidade em adultos nos dias 

atuais, com um elevado custo para a saúde em geral. A HAS e suas complicações 

são apontadas como uma das principais causas de desenvolvimento de eventos 

adversos cardiovasculares e sua associação com sobrepeso e obesidade já foi 

adequadamente determinada. 

     Crianças e adolescentes com HAS têm uma grande chance de se tornarem 

adultos hipertensos, por isso a abordagem nesta faixa etária torna-se de grande 

interesse profilático. 

     O estudo da prevalência da HAS em estudantes do Município de Petrópolis pode 

auxiliar a quantificar mais adequadamente a magnitude do problema e apontar 

meios de investimento em políticas de prevenção com a instalação de estratégias 

que visem o diagnóstico precoce, bem como o combate aos fatores de risco, tais 

como a obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo, o tabagismo e a ingesta de 

quantidades excessivas de sal. 

     O estímulo às mudanças do estilo de vida destes estudantes deve ser priorizado, 

com o incentivo à prática esportiva, a alimentação adequada e o controle do peso. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

     A preocupação com a hipertensão arterial em crianças e adolescentes tem 

crescido nas últimas décadas. Até a década de 1970 acreditava-se que a hipertensão 

essencial não ocorria nesta faixa etária e não havia um consenso sobre os níveis 

pressóricos ideais para estes pacientes. Aceitava-se que os valores de 140 x 90 

mmHg, usados como limites para hipertensão arterial do adulto, também poderiam 

ser aplicados12,13. Apesar de tradicionalmente a HAS na infância ser relacionada a 

doenças renais, vasculares ou endócrinas, a hipertensão primária tem se tornado a 

principal forma identificada e essa mudança epidemiológica tem sido atribuída em 

grande parte a recente epidemia de obesidade14. 

     Após a instituição da aferição da pressão arterial de forma mais rotineira na 

população pediátrica, percebeu-se que esta aumentava gradativamente com a idade 

e o crescimento15. Com isso surgiu a necessidade da definição do que seria nível 

pressórico normal em crianças e adolescentes, motivando a realização de estudos 

populacionais. 

     O primeiro grande estudo foi realizado em Bogalusa (Lousiana, Estados Unidos) 

e publicado em 1976, descrevendo o comportamento da PA em quase quatro mil 

crianças e propondo uma padronização de valores normais para aquela 

comunidade16. Em 1977, também nos Estados Unidos, em um estudo realizado pela 

“National Task Force on Hypertension of National Heart, Lung and Blood Institute” 

e pela Academia Americana de Pediatria, foram estudadas cinco mil crianças e 

adolescentes, sendo elaboradas tabelas e gráficos de distribuição normal da pressão 

arterial. Este estudo propôs que valores iguais ou superiores ao percentil 95 para a 

respectiva idade e sexo deveriam ser considerados como hipertensão. Nesta mesma 

época outros estudos, como o The Muscatine Study17 de 1978 e o The Dallas Study18 

de 1979 também contribuíram para a normatização. 

     Em 1987 foi publicada a segunda versão da “National Task Force”19 que incluiu 

dados obtidos de uma população de 70000 crianças e adolescentes e já observou a 

importância da estatura como determinante da pressão arterial12. Porém, somente 
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em 1996, após a contribuição de estudos como o de Rosner20  em 1993, foi publicada 

uma atualização da “National Task Force”21 de 1987, contendo novas tabelas 

normativas, com altura, idade e sexo, para o diagnóstico de hipertensão na criança 

e no adolescente. A partir deste momento passou-se a excluir do grupo de 

hipertensos aquelas crianças que eram apenas altas para a sua idade e a incluir 

aquelas crianças mais baixas, com pressão normal para a sua idade, mas elevada 

para sua estatura. 

     Estudos atuais identificam que a prevalência de hipertensão na infância e 

adolescência varia amplamente, de 1,2 a 13%, dependendo sobretudo da 

metodologia empregada, da faixa etária estudada, do número de medidas realizadas 

em cada visita, do número de visitas, do tempo total de acompanhamento e do local 

onde foi realizado o estudo2,7. Estudos brasileiros avaliaram a epidemiologia da 

pressão arterial em crianças e adolescentes, identificando uma variação da 

prevalência de hipertensão arterial entre 0,8 e 12%. Em um estudo transversal 

realizado em Maceió (Al)22 em crianças de sete a dezessete anos, HAS foi 

identificada em 9,2% dos indivíduos, sendo significativamente maior na população 

com sobrepeso. Em Porto Alegre, um estudo realizado com uma amostra 

representativa de crianças e adolescentes, identificou uma prevalência de PA 

sistólica e/ou diastólica elevada de 12%23. Magliano et al., realizando uma revisão 

sistematizada de estudos realizados em crianças e adolescentes brasileiros e 

publicados entre os anos de 1990 e 2010, identificaram através de meta-análise 

uma prevalência de 8,12% (IC95% 6,24-10,52%)24. 

     Estudos longitudinais têm demonstrado que crianças com níveis pressóricos 

mais elevados, mesmo que ainda dentro dos limites considerados normais, tendem 

a evoluir ao longo da vida mantendo uma pressão arterial mais elevada que as 

demais e apresentam maior probabilidade de tornarem-se adultos hipertensos7,25. 

Desta forma, considerando-se que a HAS do adulto pode ter sua origem na infância, 

estratégias preventivas, notadamente relacionadas à identificação dos diversos 

fatores de risco cardiovascular associados com a HAS nessa faixa etária, devem ser 
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adotadas precocemente, na tentativa de reduzir as complicações tardias desta 

moléstia11.  

     Diversos são os fatores ambientais implicados com o desenvolvimento da HAS. 

Entre eles, o peso e o índice de massa corporal (IMC) são reconhecidos como os 

maiores determinantes de altos níveis de pressão arterial em crianças e 

adolescentes2,23,26. Também já foi demonstrado em estudo longitudinal que a 

presença de sobrepeso estava associada à manutenção de percentil elevado de 

pressão arterial e que o desaparecimento do sobrepeso determinava redução 

significativa das cifras pressóricas em adolescentes2. Além do sobrepeso e da 

obesidade, as crianças e adolescentes apresentam como fatores de risco para HAS, 

o gênero e a etnia, a ingestão de sal e álcool, o tabagismo, o sedentarismo, os 

níveis socioeconômicos e os fatores genéticos. 

     A adoção de medidas de prevenção primária durante as primeiras duas décadas 

de vida é hoje reconhecida como de grande importância para o cenário das doenças 

cardiovasculares, podendo prevenir ou retardar o seu desenvolvimento. A principal 

finalidade da cardiologia preventiva em populações jovens é identificar e prevenir 

estes fatores de risco, mais especificamente a HAS e a obesidade. 

     Como medidas de prevenção primária, são recomendadas as mudanças no estilo 

de vida com a implementação de uma alimentação saudável, consumo controlado 

de sódio e álcool, ingestão de potássio e combate ao sedentarismo e ao tabagismo. 

Na abordagem profilática dessas doenças, através da prevenção de seus principais 

fatores de risco, a pediatria e a hebiatria têm hoje um papel cada vez mais 

importante7. 

 

Medida da pressão arterial em crianças e adolescentes 

     A medida da pressão arterial em crianças e adolescentes é recomendada em 

toda avaliação clínica após os três anos de idade ou em circunstâncias especiais de 

risco antes desta idade26, devendo obedecer às determinações técnicas da American 
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Heart Association e da revisão do Task Force de 199621, descritas nas Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão VI1:  

a) Explicar o procedimento ao paciente e deixa-lo em repouso por pelo menos 

cinco minutos em ambiente calmo; 

b) Certificar-se de que o paciente NÃO: 

 Está com a bexiga cheia 

 Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos 

 Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos 

 Fumou nos 30 minutos anteriores 

c) O paciente deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados 

no chão dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura 

do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido; 

d) Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço e selecionar o 

manguito de tamanho adequado; 

e) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; 

f) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria 

braquial; 

g) Estimar o nível de pressão sistólica pela palpação do pulso radial; 

h) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o 

diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva; 

i) Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da 

pressão sistólica; 

j) Proceder à deflação lentamente (2mmHg por segundo); 

k) Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de 

Korotkoff); 

l) Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de 

Korotfoff); 

m) Aguardar em torno de um minuto para nova medida 

 



21 
 

 

Classificação da pressão arterial em crianças e adolescentes 

     Um dos aspectos mais importantes dos estudos da hipertensão infantil é a 

definição dos valores de referência a serem adotados. O presente estudo utilizou as 

recomendações do “UpDate on the 1987 Task Force Report on Blood Pressure 

Education Program” publicado em 1996, cuja interpretação dos valores de HAS 

obtidos em crianças e adolescentes leva em consideração a idade, o sexo e a altura. 

As medidas devem ser realizadas duas vezes, em três diferentes ocasiões, 

calculando-se a média das seis aferições26. 

     As Tabelas 1 e 2 apresentam os valores de pressão arterial referentes aos 

percentis 90, 95 e 99 de pressão arterial para crianças e adolescentes, de acordo 

com os percentis de estatura para ambos os sexos (Gráficos 1 e 2). Consideram-se 

os valores abaixo do percentil 90 como normotensão, desde que inferiores a 120/80 

mmHg; entre os percentis 90 e 95, como limítrofe (“pré-hipertensão”, de acordo 

com o The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure in Children and Adolescents27), e igual ou superior ao percentil 95, como 

hipertensão arterial, salientando-se que qualquer valor igual ou superior a 120/80 

mmHg em adolescentes, mesmo que inferior ao percentil 95, deve ser considerado 

limítrofe. Por exemplo, um menino com 6 anos de idade, medindo 110 cm (percentil 

10) e apresentando pressão arterial de 100/60 mmHg, seria considerado 

normotenso. Já um menino de mesma idade e altura, mas com pressão arterial de 

108/70 mmHg, seria considerado limítrofe. Se esta segunda criança, em vez de 110 

cm, tivesse estatura de 119 cm (percentil 75), a pressão arterial de 115/75 mmHg 

o faria ser considerado hipertenso. 
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Tabela 1: Valores de pressão arterial referentes aos percentis 90,95 e 99 para 

meninas de 1 a 17 anos de idade, de acordo com os percentis de estatura. 
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Tabela 1: Valores de pressão arterial referentes aos percentis 90,95 e 99 para 

meninas de 1 a 17 anos de idade, de acordo com os percentis de estatura 

(continuação). 

 

Fonte: The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2004; 114;55527 
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Tabela 2: Valores de pressão arterial referentes aos percentis 90,95 e 99 para 

meninos de 1 a 17 anos de idade, de acordo com os percentis de estatura. 
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Tabela 2: Valores de pressão arterial referentes aos percentis 90,95 e 99 para 

meninos de 1 a 17 anos de idade, de acordo com os percentis de estatura 

(continuação). 

 

Fonte: The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2004; 114;55527 



26 
 

 

Gráfico 1   Estatura por idade MENINAS 05 a 19 Anos 

 

 

Fonte: WHO Growth reference data for 5-19 years, 200728    

(http://www.who.int/growthref/en/)  

 

 

 

 

http://www.who.int/growthref/en/
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Gráfico 2: Estatura por idade MENINOS 05 a 19 Anos 

 

 

Fonte: WHO Growth reference data for 5-19 years, 200728      

(http://www.who.int/growthref/en/)  

 

 

 

 

http://www.who.int/growthref/en/
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Tabela 3: Classificação da Pressão Arterial em crianças e adolescentes de 1 a 17 

anos de idade 

Percentil Interpretação 

<90 Normotenso 

≥90 e P<95 Pré-Hipertenso 

P≥95 e P<99 Hipertenso 

P≥99 Hipertenso Grave 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia. V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

Arq Bras Cardiol 2006 Fev: 1-4826 

 

 

 

Tabela 4: Classificação da Pressão Arterial em idades maiores ou iguais a 18 anos 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normotenso ≤ 120 ≤ 80 

Pré-hipertenso > 120 e ≤ 140 > 80 e ≤ 90 

Hipertenso > 140 e ≤ 160 > 90 e ≤110 

Hipertenso grave > 160 > 110 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia. V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

Arq Bras Cardiol 2006 Fev: 1-4826 
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Conceito de sobrepeso e obesidade 

     O acompanhamento sistemático do crescimento e do desenvolvimento de 

crianças e adolescentes é de grande importância, pois corresponde ao 

monitoramento das condições de sua saúde e nutrição. Os índices antropométricos 

são utilizados como o principal critério desse acompanhamento. Essa indicação 

baseia-se no conhecimento de que o desequilíbrio entre as necessidades fisiológicas 

e a ingestão de alimentos causa alterações físicas nos indivíduos, desde quadros de 

desnutrição até o sobrepeso e a obesidade29. 

     O IMC para a idade é recomendado internacionalmente para diagnóstico 

individual e coletivo dos distúrbios nutricionais na adolescência. Este indicador 

incorpora a informação da idade do indivíduo, foi validado como indicador de 

gordura corporal total nos percentis superiores e proporciona uma continuidade com 

o indicador utilizado entre adultos. Além do IMC, também se recomenda a utilização 

do índice de estatura por idade para a avaliação do crescimento linear (Gráficos 1 

e 2). Para a avaliação nutricional de adolescentes, o SISVAN recomenda a adoção 

da referência proposta pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007)28. Esta 

passou a ser recomendada para a classificação dos índices antropométricos na 

adolescência: IMC por idade e altura por idade.  

     Nos gráficos 3 e 4, constam os valores de cada índice para a avaliação do estado 

nutricional de adolescentes em cada faixa de idade e sexo. 

Para o cálculo do IMC, adota-se a seguinte fórmula:  

Índice de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg) / Altura² (m) 

     As curvas de crescimento constituem um importante instrumento técnico para 

medir, monitorar e avaliar o crescimento de todas as crianças e adolescentes de 0 

a 19 anos, independente da origem étnica, situação socioeconômica ou tipo de 

alimentação. Desnutrição, sobrepeso, obesidade e condições associadas ao 

crescimento e à nutrição destes indivíduos podem ser detectadas e encaminhadas 

precocemente. 
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    As curvas da OMS adaptam-se bem ao padrão de crescimento das crianças e 

adolescentes e aos pontos de corte de sobrepeso e obesidade recomendados para 

os adultos. Dessa forma, a referência da OMS preenche a lacuna antes existente 

nas curvas de crescimento e correspondem à referência adequada para a avaliação 

nutricional das crianças e adolescentes do nascimento aos 19 anos, razão esta que 

fez o Ministério da Saúde adotar essa referência para o Brasil29. 
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Gráfico 3: IMC por idade MENINAS de 05 a 19 anos 

 

 

Fonte: WHO Growth reference data for 5-19 years, 200728      

(http://www.who.int/growthref/en/)  

 

 

 

 

http://www.who.int/growthref/en/
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Gráfico 4: IMC por idade MENINOS de 05 a 19 anos 

 

 

Fonte: WHO Growth reference data for 5-19 years, 200728      

(http://www.who.int/growthref/en/)  

 

 

 

 

http://www.who.int/growthref/en/
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Tabela 5: Classificação do estado nutricional conforme os percentis de IMC:  

Percentil Interpretação 

≤3 Baixo peso 

>3 e ≤85 Eutrófico 

>85 e ≤97 Sobrepeso 

>97 e ≤99 Obesidade 

>99 Obesidade grave 

Fonte: Ministério da Saúde – Orientações para a coleta e análise de dados 

antropométricos em serviços de saúde. Sistema único de Saúde, Brasília, 201129. 
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Recomendações para a prática de atividade física em crianças e 

adolescentes 

     A Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de aprimorar as capacidades 

cardiovascular e muscular, aumentar a saúde óssea e reduzir sintomas de ansiedade 

e depressão em crianças e jovens, apresenta as seguintes recomendações quanto 

a prática de atividade física30: 

 Volume diário de 60 minutos de atividade com intensidade moderada a 

vigorosa. 

 Volume semanal mínimo de 300 minutos. 

 A maior parte da atividade diária deve ser aeróbica. 

 Atividades de fortalecimento muscular e ósseo devem ser realizadas pelo 

menos três vezes por semana. 

 Atividades físicas incluem jogos, esportes, mobilidade, recreação e educação 

física. 

     Devido à grande dificuldade em aferir com exatidão o volume de atividade física 

semanal realizado por cada estudante, para o presente estudo foi considerada 

satisfatória a realização desta atividade de forma regular duas vezes por semana e 

ideal três ou mais vezes por semana. 
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4. OBJETIVOS 

 

Hipótese conceitual 

     A presença de sobrepeso ou obesidade, a história familiar e a inatividade física 

são fatores que aumentam a prevalência de hipertensão arterial sistêmica em 

indivíduos entre dez e dezenove anos de idade. 

 

Objetivo geral 

1. Determinar a prevalência de alterações da pressão arterial em uma amostra 

representativa da população de estudantes, entre dez e dezenove anos de 

idade, da cidade de Petrópolis - RJ. 

 

Objetivos específicos 

1. Correlacionar os níveis pressóricos destes estudantes com a presença de 

sobrepeso e obesidade. 

 

2. Detectar a presença de história familiar de HAS na amostra em estudo e 

correlaciona-la com a presença de alterações pressóricas. 

 

3. Determinar a prevalência de inatividade física e sua correlação com a 

presença de alterações pressóricas. 

 

4. Determinar o percentual de estudantes que já haviam aferido a pressão 

arterial antes do início do estudo. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Identificação e seleção de sujeitos 

     Entre novembro de 2014 e agosto de 2015, foi realizado um estudo 

epidemiológico observacional, em corte transversal, em uma amostra randomizada 

representativa de da população de pré-adolescentes e adolescentes entre dez e 

dezenove anos de idade da cidade de Petrópolis. 

     Foram convidadas a participar do estudo sete escolas, três particulares e quatro 

públicas, todas com mais de 500 alunos matriculados. Duas escolas particulares se 

recusaram a participar, restringindo o estudo a uma escola particular e quatro 

públicas. 

     O cálculo amostral levou em consideração parâmetros médios estimados para a 

prevalência de HAS nesta faixa etária (0,5 a 10%), com intervalo de confiança de 

95% e possibilidade de erro de 5%.  Segundo o censo demográfico do IBGE de 

201033, o município de Petrópolis apresentava uma população de 295917 indivíduos, 

sendo 47772 na faixa etária entre dez e dezenove anos. Os cálculos com estes 

parâmetros apontaram para uma amostra mínima final de 138 indivíduos. 

     Os diretores das cinco escolas receberam e assinaram a “Apresentação de 

Projeto de Pesquisa” (Anexo 1) e a “Solicitação de Autorização Condicionada” 

(Anexo 2). 

     Foram estudados 192 indivíduos sorteados pela direção e professores de cada 

escola, sem interferência do pesquisador. Trinta e cinco indivíduos precisaram ser 

excluídos do estudo, sendo 31 por falta de dados completos e cinco por 

encontrarem-se fora da faixa etária em estudo. Desta forma, o nível de participação 

foi de 81,34% (157 indivíduos). 

     Na amostra final de 157 estudantes entre dez e dezenove anos, 85 (54%) eram 

do sexo feminino e 72 (46%) do sexo masculino. Noventa e nove participantes 

(63%) estudavam em escolas públicas e 58 (37%) em escolas particulares.  
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     Após a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) 

assinado, os responsáveis responderam a um questionário (Anexo 4) do qual foram 

obtidos dados completos de identificação, história patológica familiar e história 

patológica pregressa de cada indivíduo em estudo, além de questões como medidas 

prévias de pressão arterial, dos resultados destas medidas e da prática de atividade 

física. Também foi aplicado um questionário de consumo alimentar, mas estes 

dados não foram utilizados neste estudo por não preencherem os critérios de 

avaliação sugeridos pela “Diretriz de Política Nacional de Alimentação e Nutrição” 

do Ministério da Saúde do Brasil (www.saude.gov.br/nutrição).  

     Após a assinatura de um Termo de Assentimento (Anexo 5) cada aluno foi 

examinado em três ocasiões distintas, com intervalos superiores a 24 horas. Na 

primeira ocasião foi realizado um exame clínico cardiológico pormenorizado com 

aferição da PA em ambos os membros superiores e exame antropométrico com 

medida de peso, estatura e comprimento e circunferência do braço direito. Nas três 

ocasiões a pressão arterial foi medida duas vezes com intervalo de repouso mínimo 

de dez minutos entre as medidas. Não foram realizadas aferições de pressão arterial 

nos membros inferiores devido à inadequação dos espaços onde foram realizados 

os exames físicos, evitando-se assim constrangimento dos indivíduos estudados. 

 

Medida da pressão arterial  

     A medida da pressão arterial respeitou as padronizações estabelecidas nas 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI – SBC e foi realizada pelo método indireto 

com técnica auscultatória e com o uso de esfigmomanômetro aneroide (Tycos – 

North Carolina, USA) devidamente calibrado. O equipamento foi aferido antes do 

início do estudo e mais duas vezes com intervalos de três meses. Foram também 

utilizados três tamanhos de manguitos (23 x 12 cm, 17 x 10 cm e 18 x 9 cm), sendo 

escolhido para cada indivíduo aquele cujas dimensões da bolsa inflável se 

aproximassem em largura de quarenta por cento da circunferência do braço direito 

e que, em comprimento, envolvesse completamente a sua circunferência31. Foi dada 

preferência ao braço direito por ter sido o utilizado na confecção das tabelas de 

http://www.saude.gov.br/nutrição
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referência21. A circunferência do braço foi obtida na metade de sua extensão 

(distância entre o olecrano e o acrômio). 

     As medidas da pressão arterial foram realizadas em ambiente tranquilo e 

silencioso. O procedimento foi explicado a cada participante que era deixado em 

repouso por pelo menos cinco minutos. Foi certificado que os mesmos não 

encontravam-se com a bexiga cheia e que não haviam praticado exercícios físicos 

há pelo menos sessenta minutos. O participante era então colocado na posição 

sentada, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão e o dorso recostado 

na cadeira. O braço direito era apoiado na altura do coração com a palma da mão 

voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 

     O manguito foi posicionado dois a três centímetros acima da fossa cubital sem 

deixar folgas. Foi inicialmente estimado o nível da pressão sistólica através da 

palpação do pulso radial. O manguito era então novamente inflado até 30 mmHg 

acima da pressão sistólica estimada e lentamente desinflado. Com o diafragma do 

estetoscópio posicionado sobre a artéria braquial na fossa cubital foram 

determinadas as pressões sistólica e diastólica.   

     A pressão sistólica foi determinada pela ausculta do primeiro som (fase I de 

Korotkoff) e a pressão diastólica pelo desaparecimento dos sons (fase V de 

Korotkoff).  

     Foram obtidas duas medidas das pressões sistólica e diastólica de cada 

indivíduo, com intervalo mínimo de cinco a dez minutos, em três ocasiões diferentes, 

com intervalo de tempo sempre superior a vinte e quatro horas. Foram calculadas 

as médias aritméticas das seis medidas, tanto sistólica quanto diastólica e os valores 

adquiridos foram plotados nas tabelas sugeridas pelas Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão V (www.sbh.org.br). 

     Cada participante foi finalmente classificado de acordo com seus percentis 

pressóricos, tanto sistólicos quanto diastólicos, conforme a tabela 3. Em 

participantes com idades iguais ou superiores a dezoito anos, foi adotada a 

classificação para adultos, conforme a tabela 4. 

http://www.sbh.org.br/
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Avaliação antropométrica 

     Em relação às medidas antropométricas, cada estudante teve seu peso e 

estatura aferidos no primeiro exame. 

     Para determinação do peso corporal foi utilizada uma balança digital 

previamente aferida da marca Kala, com quatro sensores, escala de cem gramas e 

capacidade para 150 Kg. Cada estudante foi posicionado no centro da balança com 

roupas leves e sem sapatos, onde permanecia até que fosse feita a leitura do peso 

em quilogramas.      

     A estatura foi medida com o participante colocado contra uma parede, com os 

pés descalços, em uma posição totalmente ereta e em inspiração profunda, sendo 

utilizada régua com escala em centímetros. 

     Com esses dados foi calculado o índice de Massa Corporal de cada participante 

através da fórmula: 

IMC = Peso (Kg)/Altura² (m²) 

     Os pontos de corte do IMC utilizados foram os recomendados pela WHO (1995), 

conforme a tabela 5. 

     Todos os dados referentes ao exame físico e medida da pressão arterial foram 

obtidos exclusivamente pelo pesquisador. Os dados antropométricos foram obtidos 

por uma auxiliar previamente capacitada. 
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 Análise de dados 

     Os dados das variáveis categóricas foram sintetizados por meio de frequências 

absolutas e percentuais e os da variável numérica correspondente à idade dos 

estudantes foram resumidos estatisticamente por meio dos parâmetros média e 

desvio padrão, na forma média ( desvio padrão). 

     Graficamente, o gráfico em setores representou as proporções das categorias 

das variáveis qualitativas e o diagrama de caixa e hastes ilustrou as distribuições da 

variável numérica Idade. 

     A variável Idade foi apresentada ainda utilizando a distribuição tabular em 

classes de idade. 

     O teste de Kolmogorov-Smirnov investigou a satisfação do critério de 

normalidade para a variável Idade, isolada ou estratificada em categorias. 

     Não satisfeito o critério de normalidade, a diferença entre idades das categorias 

de gênero foi investigada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

     Diferenças entre proporções de categorias de variáveis dicotômicas foram 

investigadas por intermédio do teste binomial e a avaliação da homogeneidade das 

categorias de uma variável categórica, com o meio do teste do qui-quadrado. 

     A associação entre variáveis categóricas foi investigada por meio das tabelas de 

contingência e suportadas pelo teste do qui-quadrado ou, no caso de duas variáveis, 

ambas dicotômicas, pelo teste exato de Fisher. Quando na investigação da 

associação entre variáveis categóricas, os valores esperados sob a hipótese de 

independência das variáveis foram pouco expressivos (menores do que 5), adotou-

se, conforme indicado na literatura científica (COCHRAN, 1954)32, a aglutinação 

coerente de categorias com o intuito de adensar as frequências e criar condições 

para que evidências de diferenças pudessem vir à tona na análise. O coeficiente V 

de Cramér foi utilizado para identificar a intensidade de associação estatisticamente 

significativa entre variáveis categóricas politômicas.  
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     Inferências populacionais para parâmetros relativos a proporções (percentuais) 

ou valores numéricos foram realizadas por meio de intervalos de confiança ao nível 

de confiança de 95%. 

     As análises estatísticas foram suportadas pelo software PASW (SPSS) v. 18, da 

IBM, e coadjuvadas pelo aplicativo Excel da Microsoft. 

     As decisões estatísticas nos testes de hipótese foram tomadas ao nível de 

significância  = 0,05 (5%). 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

     O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa no dia 30 de 

setembro de 2014 (CAAE: 31291014.5.0000.5243). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1   Considerações sobre a amostra 

     Foram inicialmente incluídos no estudo 192 estudantes. Desses, 35 foram 

excluídos por não cumprirem as exigências básicas, seja por estarem fora da faixa 

etária ou por falta de dados ao exame físico (PA ou IMC). Finalmente foram 

estudados 157 indivíduos (n=157). 

 

Figura 1. Processo de geração da amostra para o estudo da HAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação inicial do Banco de Dados 

Exclusão por falta de dados de pressão 

arterial, IMC e/ou idade 

n = 35 

Amostra de estudo para a Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

n = 157 Adolescentes 

n = 192 

n = 157 
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6.2   Gênero  

 A amostra de estudo contou com n = 157 estudantes, dos quais 72 (45,9%) 

do sexo masculino e 85 (54,1%) do sexo feminino. (FIGURA 2) 

 

Figura 2 – Composição da amostra, segundo o gênero (n= 157) 

 

 

     O teste binomial, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência (p>0,05) 

de diferença entre as proporções de meninos e de meninas na amostra (valor-p = 

0,071). 
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6.3   Idade 

Tabela 6 - Descrição paramétrica da idade (n= 157) 

   Idade (anos) 

Amostra n média d.p. (*) Mín Máx mediana a.i.q. (*) 

Completa 157 14,4 2,49 10 19 15 4 

Por sexo        

Masculino 72 14,4 2,54 10 19 15 4 

Feminino 85 14,4 2,47 10 19 15 4 

 

 

Tabela 7 - Descrição tabular da idade (n= 157) 

Idade (anos) 

Número de crianças 

Total 

Sexo 

Masculino Feminino 

n % N % N % 

10 ----- 11 26 16,6 13 18,1 13 15,3 

12 ----- 13 28 17,8 11 15,2 17 20,0 

14 ----- 15 44 28,0 20 27,8 24 28,2 

16 ----- 17 45 28,7 22 30,6 23 27,1 

18 ----- 19 14 8,9 6 8,3 8 9,5 

Total 157 100 72 100 85 100 
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Gráfico 5 - Descrição gráfica da idade (diagramas de caixa e hastes: box-and-

whiskers plot). (n= 157) 

 

 

 

Normalidade dos dados de idade 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov, ao nível de significância  = 0,05, indica 

inexistência de normalidade nas idades dos grupos masculino e feminino (grupo 

masculino: KS = 0,153; g.l. = 72; valor-p < 0,0003; grupo feminino; KS = 0,156; 

g.l. = 85; p<0,0001). Em consequência, a comparação dos dados faz-se por meio 

da análise de dados não paramétrica. 

 

Comparação da idade entre gêneros 

 O teste de Mann-Whitney, ao nível de significância  = 0,05, indica 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as idades de 

meninos e meninas (U = 3027; valor-p = 0,907). 
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6.4   Categorias administrativas de ensino 

 A maioria dos estudantes que compuseram o estudo de hipertensão arterial 

sistêmica estava matriculada em instituições públicas de ensino (63,1%). 

 

Tabela 8 – Composição da amostra, segundo a categoria administrativa de ensino  

(n= 157) 

Categoria Administrativa de Ensino 
Número de 

adolescentes 
Percentual 

Escola Pública 99 63,1 % 

Escola Particular 58 36,9 % 

Total 157 100 % 

 

 

Figura 3 – Composição da amostra, segundo a categoria administrativa de ensino  

 (n= 157) 
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6.5   Pressão arterial sistólica 

 Uma parcela de 10,8% (17 estudantes) apresentou indicação de estado 

hipertensivo, entendido como Pré-HAS ou HAS ou HAS Grave. 

 

Tabela 9 – Análise da pressão arterial sistólica (n=157) 

 

Pressão arterial sistólica 
Número de 

alunos 
Percentual 

Normal 140 89,2 

Pré Hipertensão 8 5,1 

Hipertensão 3 1,9 

Hipertensão Grave 6 3,8 

Total 157 100,0 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 – Análise da pressão arterial sistólica (n=157) 
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6.6   Pressão arterial diastólica 

     Treze estudantes (8,3%) apresentaram indicação de estado hipertensivo, 

segundo a pressão arterial diastólica, entendido como Pré-HAS ou HAS ou HAS 

Grave. Nenhum estudante apresentou alteração de pressão arterial diastólica 

isolada. 

 

Tabela 10 – Análise da pressão arterial diastólica (n=157) 

Pressão arterial diastólica 
Número de 

alunos 
Percentual 

Normal 144 91,7 

Pré Hipertensão 6 3,8 

Hipertensão 5 3,2 

Hipertensão Grave 2 1,3 

Total 157 100,0 

 

 

Figura 5 – Análise da pressão arterial diastólica (n=157) 
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6.7 Prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

     Para alcançar a prevalência de HAS foram considerados como casos os alunos 

que tenham apresentado pressão arterial sistólica ou diastólica com alteração (uma, 

outra ou ambas). 

     A avaliação conjunta da pressão arterial sistólica e da diastólica permitiu 

identificar a quantidade de estudantes com pressão arterial alterada. Nove 

indivíduos classificaram-se na mesma categoria de avaliação da pressão arterial 

quando observadas a pressão sistólica e a diastólica e os demais apresentaram 

maior gravidade na pressão sistólica, como pode ser observado na matriz cruzada 

das pressões arteriais sistólica e diastólica nos casos situados abaixo da diagonal da 

matriz. Nessa região situam-se oito indivíduos. Dessa forma, tem-se um total de 17 

(10,8%) estudantes com alteração de pressão arterial. 

 

Tabela 11 – Prevalência de HAS (n= 157) 

Pressão Arterial 

Pressão arterial diastólica 

Total 
Normal 

Pré-
Hipertensão 

Hipertensão 
Hipertensão 

Grave 

Pressão 

arterial 
sistólica 

Normal 140    140 

Pré-Hipertensão 3 5   8 

Hipertensão  1 2  3 

Hipertensão Grave 1  3 2 6 

Total 144 6 5 2 157 

 

 Assim, a prevalência de HAS no grupo pesquisado (sem distinção de 

intensidade) mostrou-se com expressão de 10,8%. A partir desse resultado, estima-

se que a proporção real situe-se entre 5,9% e 15,7% da população de estudantes 

da cidade de Petrópolis – RJ. 
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Tabela 12 – Estimativa da proporção de estudantes com alteração da PA na 

população de Petrópolis – RJ (n= 157) 

 

Pressão arterial sistêmica 
Número de 

estudantes 
Percentual 

Estimativa populacional 

(I.C. 95%) 

Normal 140 89,2 [ 84,3 % ; 94,1 % ] 

Alterada 17 10,8 [ 5,9 % ; 15,7 % ] 

Total 157 100,0  

 

  

     Considerando que a população de Petrópolis na faixa etária do estudo (10 a 19 

anos), segundo o censo do IBGE de 2010, alcançava o total de 47.770 habitantes, 

os resultados alcançados com a presente amostra indicam a prevalência estimada 

de 5.160 indivíduos que apresentam pressão arterial sistêmica alterada, podendo, 

com 95% de confiança, situar-se entre 2.840 e 7.479 indivíduos. 
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6.8 Pressão arterial com alteração e gênero 

 

Análise do gênero dentro das categorias de PA 

 A avaliação do gênero segundo as categorias de estado de pressão arterial 

sistêmica normal e alterado, na amostra, mostra (Tabela 11.2) que a proporção de 

estudantes do sexo masculino (76,5%) com pressão arterial alterada superou a 

proporção de estudantes do sexo feminino (23,5%).  

 A diferença de 53% do sexo masculino para o sexo feminino é 

estatisticamente significativa (teste binomial: valor-p = 0,049 < 0,05), indicando 

existência de evidência de que o sexo masculino seja mais acometido do que o sexo 

feminino das alterações pressóricas na faixa etária em estudo em uma razão de 

sexo de 3 para 1, aproximadamente. O valor correto dessa razão de sexo é 3,17 

homens para cada mulher. 

 
 

Tabela 13 - Análise do gênero dentro das categorias de PA (n= 157) 

 

Pressão arterial sistêmica 
Número 
total de 

alunos 

Sexo 

Masculino Feminino 

N % N % 

Alterada 17 13 76,5 4 23,5 

Normal 140 59 42,1 81 57,9 

Total 157 72 45,9 85 54,1 
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Análise das categorias de PA segundo o gênero 

      A análise das categorias de pressão arterial (normal e alterada) segundo o 

gênero, nos dados apresentados na Tabela 14, mostra que a proporção de 

estudantes do sexo masculino (18,1%) com pressão arterial alterada superou a 

proporção de estudantes do sexo feminino (4,7%). Em termos populacionais, as 

proporções reais diferem com significância estatística (teste do qui-quadrado: 2 = 

7,195; g.l. = 1; valor-p = 0,009 < 0,05). 

 

Tabela 14 - Análise das categorias de PA segundo o gênero (n= 157) 

 

Pressão arterial sistêmica 

Número 

total de 
alunos 

Sexo 

Masculino Feminino 

n % N % 

Alterada 17 13 18,1 4 4,7 

   
I.C.(95%): 

9,2 % ; 27,0 % 
 

I.C.(95%): 
0,2 % ; 9,2 % 

Normal 140 59 81,9 81 95,3 

   
I.C.(95%): 

73,0 % ; 90,8 %   
 

I.C.(95%): 
90,8 % ; 99,8 %  

Total 157 72 100,0 85 100,0 

   

 Com base nos dados do Censo de 2010 as populações de homens e mulheres 

em Petrópolis – RJ, na faixa etária do presente estudo, contavam com 24.369 e 

23.401 habitantes, respectivamente, e com a concorrência dos dados da Tabela 14, 

estima-se que entre 2.242 e 6.580 indivíduos do sexo masculino e entre 47 e 2.153 

indivíduos do sexo feminino apresentem pressão arterial alterada. 
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6.9   Qualificação da pressão arterial sistêmica alterada 

 Para a classificação dos estudantes nas categorias de HAS (Pré-Hipertensão, 

Hipertensão  e Hipertensão Grave), considerou definir sua classe entre a 

classificação da pressões arteriais sistólica e diastólica, aquela que tenha a maior 

intensidade de hipertensão na escala acima. Por exemplo, indivíduo com PAS em 

hipertensão grave e PAD em Hipertensão é classificado como hipertenso grave. 

 

Tabela 15 – Qualificação da PA alterada (n= 157) 

Categoria de hipertensão 
Número de 

estudantes 

Percentual na 

Hipertensão 

Percentual na 

amostra 

Pré-Hipertensão 8 47,1 5,1 

Hipertensão 3 17,6 1,9 

Hipertensão Grave 6 35,3 3,8 

Total 17 100 10,8 
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6.10 Correlação entre os níveis pressóricos elevados e as categorias 

administrativas de ensino 

 A análise dos níveis pressóricos elevados não se mostrou relacionada com 

significância estatística (p>0,05) com a com categorização administrativa do ensino 

(teste do qui-quadrado: 2 = 0,464; g.l. = 1; valor-p = 0,601). 

 

Tabela 16 – Correlação entre níveis pressóricos elevados e as categorias 

administrativas de ensino (n = 157) 

 

Presença de alteração 
na pressão arterial 

 

Categoria administrativa do 
ensino 

Total 
Escola 

Pública 

Escola 

Privada 

Normal 

N 87 53 140 

Resíduo 
Ajustado 

 0,7 0,7  

Alterada 

N 12 5 17 

Resíduo 

Ajustado 
0,7  0,7  

Total  99 58 157 
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6.11   Índice de massa corporal (IMC) 

     Um total de 49 estudantes (31,2%) registrou índice de massa corporal 

classificado como sobrepeso ou obesidade. 

 

Tabela 17 – Análise do índice de massa corporal (n=157) 

Classificação pelo IMC Número de alunos Percentual 

Eutrófico 108 68,8 

Sobrepeso 25 15,9 

Obesidade 24 15,3 

Total 157 100,0 

 

 

 

Figura 6 – Análise do índice de massa corporal (n=157) 
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6.12   Correlação entre níveis pressóricos elevados e IMC alterado 

 A relação entre as categorias do Índice de Massa Corporal e as categorias de 

Pressão Arterial indica que a Obesidade e o nível de Hipertensão Grave estão 

moderadamente inter-relacionados de modo direto, no sentido que quanto mais alto 

o IMC mais alto o nível pressórico (teste do qui-quadrado: 2 = 22,015; g.l. = 2; p 

< 0,0001). O coeficiente de correlação V de Cramér indica a correlação moderada 

altamente significativa (p<0,01) entre os níveis pressóricos e as categorias de IMC 

(V = 0,374; p < 0,0001) e a análise dos resíduos ajustados mostra a forte 

contribuição do par de categorias Pressão Arterial Alterada e Obesidade para a 

relação entre as duas variáveis (resíduo ajustado igual 4,6), assim como do par 

Pressão Arterial Normal e IMC Eutrófico (resíduo ajustado igual 3,7). 

 

Tabela 18 - Correlação entre níveis pressóricos elevados e IMC alterado (n= 157) 

 

Presença de alteração na 

pressão arterial 
 

Índice de Massa Corporal 
Total 

Eutrófico Sobrepeso Obesidade 

Normal 
N 103 22 15 140 

Resíduo Ajustado 3,7 -,2 -4,6  

Alterada 
N 5 3 9 17 

Resíduo Ajustado -3,7 ,2 4,6  

Total 108 25 24 157 
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6.13 Correlação entre as categorias administrativas do ensino e o IMC 

alterado 

 A análise de alterações no Índice de Massa Corporal não evidenciou-a 

relacionada, com significância estatística (p>0,05), com a categorização 

administrativa do ensino (teste do qui-quadrado: 2 = 2,461; g.l. = 2; valor-p = 

0,292). 

 

Tabela 19 – Correlação entre as categorias administrativas de ensino e o IMC 
alterado (n=157) 

 

Categorias administrativas 

de ensino 
 

Índice de Massa Corporal 
Total 

Eutrófico Sobrepeso Obesidade 

Escola Pública 
N 72 15 12 99 

Resíduo Ajustado 1,4  0,3  1,4  

Escola Privada 
N 36 10 12 58 

Resíduo Ajustado  1,4 0,3 1,4  

Total  108 25 24 157 
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6.14   História familiar 

 Expressiva maioria dos indivíduos (81,5%) na amostra estudada apresentava 

história familiar de hipertensão arterial sistêmica. 

 

Tabela 20 – Distribuição da história familiar de HAS (n=157) 

História familiar de hipertensão Número de alunos Percentual 

Sim 128 81,5 

Não 29 18,5 

Total 157 100,0 

 

 

Figura 7 – Distribuição da história familiar de HAS (n=157) 
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6.15 Correlação entre níveis pressóricos elevados e história familiar de   

hipertensão arterial sistêmica 

     A análise da história familiar para hipertensão arterial sistêmica se mostrou 

relacionada com significância estatística (p<0,05) com a presença de alteração nos 

níveis pressóricos (teste exato de Fisher: valor-p = 0,044 < 0,05). Todos os resíduos 

ajustados são maiores, em valores absolutos, a 1,96, o que marca a importância da 

conjunção das duas categorias para a associação entre as variáveis. 

 

Tabela 21 – Correlação entre níveis pressóricos elevados e história familiar de HAS 

 (n= 157) 

 

Níveis pressóricos  
História familiar de HAS Total 

Sim Não  

Normal 
N 112 28 140 

Resíduo Ajustado  2,0 2,0  

Alterada 
N 17  17 

Resíduo Ajustado 2,0  2,0  

Total 129 28 157 
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6.16  Atividade física 

 

 Quarenta estudantes (25,5%) não relataram hábito de prática de atividade 

física e 33 (21%) a praticam somente uma vez por semana. Sendo assim, na 

amostra estudada, 73 indivíduos (46,5%) não praticam atividade física de forma 

considerada satisfatória. 

 

Tabela 22 – Análise do hábito de prática esportiva na amostra (n=157) 

 

Prática de atividade física 
(número de vezes por semana) 

Número de 
estudantes 

Percentual 
Percentual  
acumulado 

Nenhuma vez 40 25,5 25,5 

Uma vez 33 21,0 46,5 

Duas vezes 38 24,2 70,7 

Três vezes 46 29,3 100,0 

Total 157 100,0  

 

Figura 8 – Análise do hábito de prática esportiva (n=157) 
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6.17  Correlação entre níveis pressóricos elevados e a realização de 

atividade física regular 

 

 A análise da realização de atividade física semanal regular não se mostrou 

relacionada com significância estatística com a presença de alteração nos níveis 

pressóricos (teste do qui-quadrado: 2 = 2,283;g.l. = 3; valor-p= 0,516 > 0,05). 

 

Tabela 23 – Correlação entre níveis pressóricos elevados e realização de atividade 

física regular (n=157) 

 

Presença de alteração 

na pressão arterial 
 

Frequência semanal de atividade física 

Total 
Nenhuma 

vez 
Uma vez 

Duas 

vezes 

Três 

vezes 

Normal 
n 38 28 34 40 140 

Resíduo Ajustado 1,4 -,9 ,1 -,6  

Alterada 
n 2 5 4 6 17 

Resíduo Ajustado -1,4 ,9 -,1 ,6  

Total n 40 33 38 46 157 
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6.18 Correlação entre as categorias administrativas do ensino e a 

realização de atividade física semanal 

 

 A análise da realização de atividade física semanal regular mostrou-a 

relacionada, com significância estatística (p<0,05), com a tipificação da escola em 

escolas públicas e privadas (teste do qui-quadrado: 2 = 9,765;g.l. = 3; valor= 

0,020). A análise dos resíduos ajustados mostrou que as categorias de nenhuma 

realização física semanal e a de duas realizações semanais foram aqueles que 

marcaram a diferenciação entre as escolas públicas e as privadas: a escola pública 

possui mais alunos que não praticam qualquer atividade física semanal do que a 

escola privada e esta possui mais alunos que realizam duas atividades físicas 

semanais.  

 

Tabela 24 - Categorias administrativas de ensino conjugadas com frequencia de 
atividade física semanal (n=157) 

 
 

Categorias 
administrativas de 

ensino 

 Frequencia semanal de atividade física 

Total 

 
Nenhuma 

vez 
Uma vez 

Duas 
vezes 

Três 
vezes 

Escola Pública N 31 24 18 26 99 

 Resíduo ajustado 2,2 1,3  2,3  1,1  

Escola Privada N 9 9 20 20 58 

 Resíduo ajustado  2,2  1,3 2,3 1,1  

Total  40 33 38 46 157 

 

 

     Se optarmos pela agregação em duas categorias de frequência de prática de 

atividade física semanal (pouca ou nenhuma atividade física e Boa atividade física) 

observa-se que o resultado permanece na mesma direção: a atividade física 

semanal é mais vivenciada na escola privada. 
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Tabela 25 - Categorias administrativas de ensino conjugadas com frequencia de 
atividade física semanal (n=157)  

 
 

Categorias administrativas de 

ensino 

 Atividade física semanal 

Total 
 

Pouca ou 
nenhuma 

atividade física 
(0 ou 1 vezes) 

Boa atividade 
física 

(2 ou 3 vezes) 

Escola Pública n 55 44 99 

 Resíduo ajustado 3,0  3,0  

Escola Privada n 18 40 58 

 Resíduo ajustado  3,0 3,0  

Total  73 84 157 
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6.19 Ocorrência de aferição de pressão arterial em algum momento da 

vida 

     Cerca de um quarto (27,4%) dos indivíduos da amostra estudada nunca havia 

aferido a pressão arterial. 

 

Tabela 26 – Ocorrência de aferição de pressão arterial em algum momento da 

vida (n=157) 

Aferição de pressão arterial em algum 

momento da vida 

Número de 

estudantes 
Percentual 

Sim 114 72,6 

Não 43 27,4 

Total 157 100,0 

 

 

Figura 9 – Ocorrência de aferição de pressão arterial em algum momento da vida 

(n=157) 
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6.20 Correlação entre níveis pressóricos elevados e ocorrência de 

aferição de pressão arterial em algum momento da vida 

 A análise da realização de ocorrência de aferição de pressão arterial em 

algum momento da vida não se mostrou relacionada com significância estatística 

(p>0,05) com a presença de alteração nos níveis pressóricos (teste exato de Fisher: 

valor-p = 1,000 > 0,05). 

 

Tabela 27 – Correlação entre níveis pressóricos elevados e ocorrência de aferição 

de PA em algum momento da vida (n= 157) 

 

Níveis pressóricos  

Aferição de pressão 

arterial em algum 
momento da vida 

Total 

Sim Não  

Normal 
n 101 39 140 

Resíduo Ajustado  0,4 0,4  

Alterada 
n 13 4 17 

Resíduo Ajustado 0,4  0,4  

Total 129 28 157 
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6.21 Correlação entre as categorias administrativas do ensino e a 

aferição da pressão arterial sistêmica alguma vez na vida 

 

 A análise da aferição da pressão arterial em algum momento da vida não 

evidenciou-a relacionada, com significância estatística (p>0,05), com categorização 

administrativa do ensino (teste do qui-quadrado: 2 = 0,489; g.l. = 1; valor-p = 

0,579). 

 

Tabela 28 - Categorias administrativas de ensino conjugadas com a aferição de 
pressão arterial em algum momento da vida (n = 157) 

 

Categorias administrativas de 

ensino 

 
Aferição de pressão arterial em 

algum momento da vida 
Total 

 Sim Não 

Escola Pública n 70 29 99 

 Resíduo ajustado  0,7 0,7  

Escola Privada n 44 14 58 

 Resíduo ajustado 0,7  0,7  

Total  114 43 157 
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6.22 Aferição da pressão arterial nos últimos 12 meses 

 Cerca de dois quintos (41,4%) dos indivíduos da amostra de estudo não 

realizaram aferição da pressão arterial nos doze meses que antecederam a 

pesquisa. 

 

Tabela 29 – Ocorrência de aferição da PA nos últimos 12 meses (n=157) 

Aferição de pressão arterial nos últimos 12 meses 
Número de 
estudantes 

Percentual 

Sim 92 58,6 

Não 65 41,4 

Total 157 100,0 

 

 

Figura 10 – Ocorrência de aferição de pressão arterial nos últimos 12 meses 

(n=157) 
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6.23 Correlação entre níveis pressóricos elevados e ocorrência de 

aferição de pressão  arterial nos últimos 12 meses 

 A análise da realização de ocorrência de aferição de pressão arterial nos 

últimos 12 meses não se mostrou relacionada com significância estatística com a 

presença de alteração nos níveis pressóricos (teste exato de Fisher: valor-p = 1,000 

> 0,05). 

 

Tabela 30 – Correlação entre níveis pressóricos elevados e ocorrência de aferição 

de PA nos últimos 12 meses (n=157) 

 

Níveis pressóricos  

Aferição de pressão 

arterial nos últimos 12 
meses 

Total 

Sim Não  

Normal 
n 82 58 140 

Resíduo Ajustado  0,02 0,02  

Alterada 
n 10 7 17 

Resíduo Ajustado 0,02  0,02  

Total 92 65 157 
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6.24 Correlação entre as categorias administrativas do ensino e a 

aferição da pressão arterial nos últimos 12 meses 

 

 A análise da aferição da pressão arterial nos últimos 12 meses mostrou-a 

relacionada, com significância estatística (p<0,05), com a categorização 

administrativa do ensino (teste do qui-quadrado: 2 = 4,075; g.l. = 1; valor-p = 

0,046): os alunos das escolas públicas apresentam maior índice de aferição da 

pressão arterial nos 12 meses que antecederam o estudo. 

Tabela 31 - Categorias Administrativas de Ensino conjugadas com a aferição de 
pressão arterial nos últimos 12 meses 

 

Categorias administrativas de 
ensino 

 
Aferição de pressão arterial nos 

últimos 12 meses 
Total 

 Sim Não 

Escola Pública n 52 47 99 

 Resíduo ajustado 2,0  2,0  

Escola Privada n 40 18 58 

 Resíduo ajustado  2,0 2,0  

Total  92 65 157 
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7. DISCUSSÃO 

 

         O presente estudo caracterizou-se por ser uma avaliação transversal 

longitudinal da pressão arterial de estudantes entre dez e dezenove anos de idade 

da cidade de Petrópolis (RJ). Testes de normalidade aplicados à amostra estudada 

permitiram sua qualificação para as correlações propostas na metodologia do 

estudo. 

     Foram incluídos inicialmente 192 indivíduos, sendo que somente 157 cumpriam 

todas as exigências básicas necessárias. Grande dificuldade foi detectada na 

obtenção dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e dos 

questionários devidamente respondidos. Dos 157 estudantes que formaram a 

amostra principal, 72 (45,9%) eram do sexo masculino e 85 (54,1%) do sexo 

feminino, com inexistência de diferença entre as proporções de gênero na amostra 

(p>0,05). As idades variaram entre 10 e 19 anos com uma média de 14,4 anos para 

ambos os sexos e também mostrou inexistência de diferença estatisticamente 

significativa entre as idades de meninos e meninas (p>0,05). Nenhum dos 

participantes apresentava sinais clínicos de hipertensão arterial sistêmica 

secundária. 

     A maioria dos estudantes que compuseram o estudo de hipertensão arterial 

sistêmica estava matriculada em instituições públicas de ensino (63,1%) e esta foi 

outra dificuldade encontrada, uma vez que duas grandes escolas particulares se 

recusaram a participar. 

     A prevalência de hipertensão na infância e adolescência, relatada por diversos 

autores nacionais e estrangeiros, varia amplamente, de 1,2 a 13%, dependendo 

sobretudo da metodologia empregada, da faixa etária estudada, do número de 

medidas realizadas em cada visita, do número de visitas e do tempo total de 

acompanhamento7,33-38. O presente estudo identificou indicação de estado 

hipertensivo sem distinção de sua gravidade em 10,8% (IC95% 5,9-15,7) da 

população de estudantes. Valores próximos foram encontrados em estudos 

nacionais, como os de Moura AA em Maceió (9,41%, IC95% 7,8-11,02)22. Magliano 
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et al., identificaram através de meta-análise uma prevalência de 8,12% (IC95% 

6,24-10,52%)24.  Em outro estudo transversal realizado em indivíduos entre 17 e 

19 anos na cidade do Rio de Janeiro por Correa Neto VG39, foi identificada uma 

prevalência mais alta de 19,4% de alterações pressóricas com correlação 

estatisticamente significativa com a presença de sobrepeso e obesidade. 

Recentemente, Bloch KV e colaboradores, realizando um amplo estudo com 

representatividade nacional, mostraram que 9,6% (IC95% 9,0-10,3) dos 

adolescentes brasileiros que frequentam escolas em municípios com mais de 100 

mil habitantes estão com pressão arterial elevada (pré-hipertensão ou hipertensão) 

com maior prevalência no sexo masculino40. 

     Subdivindindo-se os níveis pressóricos de acordo com a gravidade, o presente 

estudo identificou, em relação à pressão arterial sistólica, 5,1% pré-hipertensos, 

1,9% hipertensos e 3,8% hipertensos graves. Já em relação à pressão arterial 

diastólica, 8,3% dos indivíduos estudados também apresentaram alteração, sendo 

3,8% pré-hipertensos, 3,2% hipertensos e 1,3% hipertensos graves. Não foi 

identificado nenhum indivíduo portador de HAS diastólica isolada. Koebninick et al., 

em estudo realizado na Califórnia – EUA encontraram valores próximos de crianças 

e adolescentes hipertensos (2,1%), mas valores muito superiores de indivíduos 

classificados como pré-hipertensos (31,4%)41. 

     Para alcançar a prevalência de HAS foram considerados como casos os alunos 

que tenham apresentado as médias da pressão arterial sistólica ou diastólica com 

alteração (uma, outra ou ambas). Esta avaliação conjunta das pressões arteriais 

sistólica e diastólica permitiu identificar a quantidade de adolescentes com pressão 

arterial alterada. Assim, a prevalência de HAS no grupo pesquisado (sem distinção 

de intensidade) mostrou-se com expressão de 10,8%, podendo situar-se, com um 

intervalo de confiança de 95%, entre 5,9% e 15,7%. A análise dos níveis pressóricos 

elevados não se mostrou relacionada com significância estatística com a 

categorização administrativa de ensino.    

     Considerando que a população de Petrópolis na faixa etária do estudo (10 a 19 

anos), segundo o Censo do IBGE de 201042, alcançava o total de 47.772 habitantes, 
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os resultados alcançados com a presente amostra indicam a prevalência estimada, 

em números absolutos, de 5.160 estudantes que apresentam pressão arterial 

sistêmica alterada, podendo, com 95% de confiança, situar-se entre 2.840 e 7.479 

adolescentes. 

     Ainda com base nos dados do Censo de 2010 as populações de homens e 

mulheres em Petrópolis – RJ, na faixa etária em estudo, eram de 24.369 e 23.401 

habitantes, respectivamente. Desta forma, estima-se que entre 2.242 e 6.580 

adolescentes do sexo masculino e entre 47 e 2.153 adolescentes do sexo feminino 

apresentem pressão arterial alterada. 

     A avaliação do gênero segundo as categorias de estado de pressão arterial 

sistêmica normal e alterado, na amostra, mostra que a proporção de adolescentes 

do sexo masculino (76,5%) com pressão arterial alterada supera a proporção de 

adolescentes do sexo feminino (23,5%).  

     A diferença de 53% do sexo masculino para o sexo feminino é estatisticamente 

significativa (p<0,05), indicando existência de evidência de que o sexo masculino 

seja mais acometido do que o sexo feminino nas alterações pressóricas, nos 

indivíduos da faixa etária em estudo em uma razão de sexo de 3 para 1, 

aproximadamente. 

     Analisando-se as categorias de HAS (normal e alterada) segundo o gênero, a 

proporção de estudantes do sexo masculino (18,1%) com pressão arterial alterada 

também supera a proporção de estudantes do sexo feminino (4,7%) com 

significância estatística (p = 0,009 < 0,05). Estes resultados mostram-se superiores 

aos encontrados por Magliano et al.24 para o sexo masculino (8,75%), mas 

levemente inferiores aos  referidos para o sexo feminino (6,31%). 

     Diversos são os fatores ambientais implicados com o desenvolvimento da HAS. 

Entre eles, o peso e o IMC são reconhecidos como os maiores determinantes de 

altos níveis de pressão arterial em crianças e adolescentes11,43-45 e a prevalência de 

obesidade severa nesta faixa etária tem crescido muito na última década45. Um 

estudo recente realizado na Inglaterra por Skinner AC, abordando 8579 crianças e 
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adolescentes portadores de sobrepeso ou obesidade demonstrou que quanto maior 

a gravidade da obesidade, maiores os níveis pressóricos destes pacientes, tanto 

sistólicos quanto diastólicos46. Parker ED e colaboradores também observaram uma 

associação estatisticamente significativa entre aumento do IMC e desenvolvimento 

de níveis pressóricos elevados em um estudo realizado com 101606 indivíduos entre 

três e dezessete anos nos Estados Unidos da America47. Neste mesmo estudo 

observou-se que crianças e adolescentes obesos apresentavam risco duas vezes 

maior de desenvolvimento de HAS em relação a indivíduos com peso normal e, 

aqueles com diagnóstico de obesidade severa, apresentavam um risco quatro vezes 

maior. Flechtner-Mors e colaboradores identificaram prevalências de 22% de HAS e 

8% de pré-hipertensão em crianças e adolescentes europeias portadoras de 

sobrepeso ou obesidade48. Já no Brasil,  Rosaneli e cols., em estudo realizado em 

escolares entre 6 e 11 anos de idade no município de Maringá, identificaram uma 

prevalência de alterações pressóricas em 11,2% em crianças eutróficas, 20,6% 

naquelas com sobrepeso e 39,7% nas obesas25. 

      Na presente amostra, um total de 31,2% dos estudantes apresentou alterações 

no IMC, sendo 15,9% com sobrepeso e 15,3% com obesidade. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre estes dados e as categorias administrativas de 

ensino. A correlação dos dados referentes a níveis pressóricos elevados e IMC 

alterado, indica que a obesidade e a pressão arterial alterada estão moderadamente 

inter-relacionados de modo direto, no sentido que quanto mais alto o IMC, mais alto 

o nível pressórico. Entre os indivíduos identificados como portadores de pressão 

arterial alterada, 70% também apresentavam alterações do IMC, sendo 17% com 

sobrepeso e 53% com obesidade.  

     Em adultos, a HAS é indiscutivelmente um dos mais importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, em particular para o 

desenvolvimento da doença arterial coronariana49. Reconhece-se que a doença na 

sua forma primária pode ter início em fases precoces da vida e que fatores genéticos 

desempenham determinante papel no seu desenvolvimento. Desta forma, a 
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existência de história familiar positiva para HAS demonstrou ter importantes 

implicações no surgimento desta condição nos filhos50.  

     No presente estudo, foi considerada como história familiar positiva a presença 

de hipertensão arterial em pelo menos um indivíduo, sejam avós, pais ou irmãos. A 

expressiva maioria dos adolescentes (82,2%) apresentou esta história familiar 

positiva, sendo que todos (100%) que apresentaram níveis pressóricos alterados 

também possuíam história familiar positiva, demonstrando mais uma vez a 

importância deste fator no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. 

     Como fator protetor e preventivo contra o desenvolvimento de HAS e de outras 

doenças cardiovasculares, foi estudado o hábito da prática esportiva regular entre 

os estudantes de Petrópolis. Fernandes RA e colaboradores, em estudo realizado 

em oito cidades brasileiras, identificaram que a prática esportiva regular na infância 

e adolescência está diretamente relacionada com uma menor ocorrência de HAS e 

Diabetes mellitus em adultos51, entretanto Cureau FV e colaboradores identificaram 

que a prevalência de inatividade física no lazer em adolescentes brasileiros é elevada 

(54,3%)52. Uma revisão sistemática com metanálise realizada por Barufaldi LA e 

cols., mostrou grande variação da prevalência de inatividade física, tanto em 

adolescentes do sexo masculino (2,0%-80%), quanto do feminino (14%-91%)53. 

     Para o presente estudo foi considerada satisfatória a realização de atividade 

física regular duas vezes por semana e ideal três ou mais vezes por semana. 

Identificou-se que 25,5% da amostra não realizava nenhuma atividade física e 

outros 21% relataram praticar atividade física uma única vez na semana 

(provavelmente em aulas de educação física da própria escola). A análise da 

realização de atividade física semanal regular mostrou-se relacionada, com 

significância estatística (p<0,05), com as categorias administrativas de ensino, no 

sentido que as escolas públicas possuem mais alunos que não praticam qualquer 

atividade física semanal. 

     Dentre os indivíduos em estado hipertensivo (Pré-HAS, HAS ou HAS grave),   

41,1 % não praticam atividade física em intensidade satisfatória, mas estes dados 

não apresentaram correlação estatisticamente significativa.  
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     Apesar da aferição da pressão arterial em crianças e adolescentes ser 

recomendada em toda avaliação clínica após os três anos, ou em situações especiais 

de risco antes desta idade, este ainda não é um hábito na consulta pediátrica, 

deixando-se de diagnosticar muitos hipertensos. Cerca de um quarto (27,4%) dos 

indivíduos na amostra estudada nunca havia aferido a pressão arterial, não havendo 

correlação estatística deste dado com o fato do estudante estar matriculado em 

escola pública ou privada. Nos 12 meses que antecederam a pesquisa cerca de dois 

quintos (41,4%) destes indivíduos também não tiveram suas pressões arteriais 

aferidas, com uma prevalência maior e estatisticamente significativa entre os alunos 

de escolas privadas.  

    Estes dados indicam a necessidade de ações educacionais junto aos profissionais 

de saúde, fornecendo, não somente informações científicas, mas também condições 

técnicas para uma abordagem mais ampla e segura do sistema cardiovascular 

destes pacientes. Levando-se em consideração que o diagnóstico de HAS é feito 

após constatação da presença de níveis pressóricos persistentemente elevados é 

importante enfatizar a necessidade de aferições rotineiras da pressão arterial e não 

somente em situações esporádicas. Da mesma forma, estudos como o de Negroni-

Balasquide X e colaboradores54, observaram uma queda dos níveis pressóricos entre 

a primeira e a terceira medidas, indicando a possibilidade de diagnósticos errôneos 

em aferições únicas ou esporádicas. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 A prevalência de pressão arterial sistêmica alterada em estudantes entre dez 

e dezenove anos de idade no município de Petrópolis (RJ) é de 10,8% (IC95% 

5,9 - 15,7), sendo mais frequente no sexo masculino em uma proporção de 

3:1, sem relação estatisticamente significativa com as categorias 

administrativas de ensino. 

 

 Houve significância estatística entre a alteração dos níveis pressóricos e a 

presença de sobrepeso e obesidade (p<0,01), no sentido que quanto mais 

alto o IMC mais alto o nível pressórico. 

 

 

 A história familiar de hipertensão arterial foi identificada em todos os 

adolescentes com níveis pressóricos alterados (p<0,05). 

 

 Quarenta e seis por cento dos indivíduos em estudo referiram não realizar 

atividade física de forma regular com uma predominância estatisticamente 

significativa de alunos de escolas públicas (p<0,05). Não houve correlação 

significativa entre a não realização de atividade física regular e a presença 

de alterações dos níveis pressóricos (p>0,05).  

 

 

 Uma parcela de 27,4% dos adolescentes estudados nunca havia aferido a 

pressão arterial, sendo que nos doze meses que antecederam o estudo 

41,4% da amostra também não a havia aferido, com predomínio de alunos 

de escolas privadas. Esses dados não demonstraram correlação 

estatisticamente significativa com níveis de pressão arterial alterados 

(p>0,05). 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     O presente estudo demonstrou que um percentual não desprezível de 

estudantes do município de Petrópolis – RJ apresenta níveis pressóricos elevados e 

que não são adequadamente diagnosticados, principalmente devido a uma baixa 

frequência de aferição da pressão arterial. Este fato determina um atraso no início 

do tratamento destes pacientes, quando indicado, e uma baixa abordagem 

profilática, como o controle do sobrepeso e da obesidade e o estímulo à prática 

regular de exercícios físicos. Uma abordagem mais intensiva dos gestores e 

profissionais de saúde em relação ao diagnóstico da hipertensão arterial na infância 

e adolescência pode determinar um decréscimo significativo do número de adultos 

hipertensos, com menores taxas de morbidade e mortalidade, gerando também 

importante redução nos elevados custos à saúde pública.  
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Anexo 1 - Apresentação de Projeto de Pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil 

 

Petrópolis, ____ / ____ / _____  

 

Ao (À) Senhor(a) Diretor(a): 
Nome da Escola: 
 
Assunto:         Apresentação de Projeto de Pesquisa e solicitação de autorização 

condicionada 
 
 
     Eu, Flavio Figueirinha, responsável principal pelo projeto de pesquisa “Pressão Arterial 

em Crianças e Adolescentes de Petrópolis e sua correlação com Sobrepeso e Obesidade”, 

o qual pertence ao curso de Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da 

Universidade Federal Fluminense, venho pelo presente, solicitar V. S.ª, emissão de 

autorização para realização desta pesquisa com os alunos desta escola.  

 
     A pesquisa tem como objetivos: 

1.  Estudar aspectos epidemiológicos dos níveis de pressão arterial e da 

prevalência de hipertensão arterial em uma amostra representativa de toda a 

população de crianças e adolescentes, entre dez e dezenove anos de idade, da 

cidade de Petrópolis - RJ. 

 

2. Correlacionar os níveis pressóricos de crianças e adolescentes com a presença 

de sobrepeso e obesidade. 

 

3. Avaliar a qualidade da dieta consumida pelas crianças e adolescentes em 

estudo. 

 

     Espera-se ainda contribuir para um diagnóstico precoce da hipertensão arterial e 

obesidade em crianças e adolescentes, prevenindo eventos adversos futuros. 

 

     As informações a serem oferecidas para o pesquisador serão guardadas pelo tempo 

que determinar a legislação e não serão utilizadas em prejuízo desta instituição e/ou das 

pessoas envolvidas, inclusive na forma de danos à estima, prestígio e/ou prejuízo 

econômico e/ou financeiro. Além disso, durante ou depois da pesquisa é garantido o 

anonimato de tais informações. 
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     Para tanto, respeitosamente solicito a V. S.ª, emissão de autorização para realização 

da pesquisa condicionada à prévia aprovação da mesma em Comitê de Ética em Pesquisa 

e à aprovação por escrito dos responsáveis pelas crianças em estudo, respeitando a 

legislação em vigor sobre ética em pesquisa em seres humanos no Brasil. 

     

Flavio Figueirinha 
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Anexo 2 - Solicitação de Autorização Condicionada Para Desenvolvimento de 

Pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil 

 

 

Petrópolis, _____ / _____ / _____ 

 

 

AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

 

     Eu, _______________________________________________________________, 
Diretor da Escola ______________________________________________________, 
autorizo Flavio Figueirinha a desenvolver o projeto de pesquisa “Pressão Arterial em 
Crianças e Adolescentes da Cidade de Petrópolis e sua correlação com sobrepeso e 
obesidade” nas dependências desta instituição, sempre acompanhado por um funcionário 
da mesma. 

     Esta autorização fica condicionada à prévia aprovação do projeto em Comitê de Ética 

em Pesquisa, respeitando a legislação em vigor sobre ética em pesquisa em seres 

humanos no Brasil. 

     Fica também condicionada à prévia autorização por escrito dos responsáveis pelas 

crianças que serão submetidas à pesquisa. 

 

 

_________________________________________________ 

Diretor da Escola 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você e seu filho(a) estão sendo convidados para participar, como voluntários, do Projeto de Pesquisa sob o 

título “Pressão Arterial em Crianças e Adolescentes de Petrópolis e sua correlação com Sobrepeso e Obesidade”.  Meu 

nome é Flavio Figueirinha, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Cardiologia de Crianças e 

Adolescentes. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 

com o pesquisador responsável através do e-mail cardioped@outlook.com. 

As crianças e adolescentes em estudo serão examinadas quanto a pressão arterial, peso e altura nas 

dependências da escola e sempre na presença de um funcionário da mesma. O objetivo do referido estudo é identificar 

precocemente alterações da pressão arterial em crianças e adolescentes e sua possível correlação com excesso de peso. 

Gostaria de esclarecer que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação e que todos os dados envolvidos na pesquisa são confidenciais. 

Os voluntários têm a garantia expressa de liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado.  

 

                Eu, __________________________________________________, RG ________________, abaixo assinado, 

responsável por __________________________________________________, autorizo sua participação no estudo 

“Pressão Arterial em Crianças e Adolescentes de Petrópolis”, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 

pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Em relação aos riscos, fui informado que trata-se de uma pesquisa com risco mínimo e 

transitório na qual a probabilidade e a magnitude do dano ou desconforto não são maiores do que aqueles vivenciados 

no cotidiano do indivíduo estudado ou durante a realização de um exame físico de rotina.Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ao sujeito pesquisado. 

Petrópolis, _____ / _____ / 2015 

 
__________________________________ 

Assinatura do pesquisado 

 

              Eu, Flavio Figueirinha, obtive de forma voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou 

representante legal para a participação na pesquisa.  

_________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

 

mailto:cardioped@outlook.com
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Anexo 4 - Questionário para os responsáveis 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil 

 

Pressão Arterial em Crianças e Adolescentes de Petrópolis 

 

Nome: 

Data de nascimento: 

Escola: 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS RESPONSÁVEIS: 

 

 

• Existem pessoas em sua família (pais, irmãos ou avós da criança) que já tenham 

apresentado alguma das doenças abaixo? 

(    ) Pressão alta     (    ) Diabetes     (    ) Colesterol alto     (    ) Angina / Infarto 

 

• Seu filho(a) já apresentou alguma das doenças abaixo? 

(     ) Doenças do coração     (    ) Doenças dos rins     (    ) Pressão alta 

 

(     ) Colesterol alto     (     ) Outras: _________________________________________ 

 

• Seu filho já teve a pressão arterial aferida por profissional de saúde alguma vez na vida? 

(     ) Sim     (     ) Não 

 

• A pressão arterial de seu filho foi aferida em algum momento nos últimos 12 meses ?  

(     ) Sim     (     ) Não 

Se resposta positiva: 

Sua pressão arterial estava normal? (     ) Sim   (     ) Não  

 

• Seu filho praticou alguma atividade física regular nos últimos 12 meses?  

(     ) Sim      (     ) Não 

 

Se resposta positiva: 

Quantas vezes por semana seu filho costuma praticar atividade física? 

(     ) Nenhuma     (     ) Uma vez     (     ) Duas vezes     (     ) Três ou mais vezes 

 

Qual a duração desta atividade física? 

(     ) 0 a 15 min    (     ) 15 a 30 min     (     ) 30 a 45 min     (     ) acima de 45 min 

 

• Quantas vezes por semana seu filho pratica atividade física na escola? 

(     ) Uma vez   (     ) Duas vezes     (     ) Três vezes ou mais 
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• Quanto tempo aproximadamente seu filho gasta por dia com TV, videogame e/ou 

computador? 

      (     ) Uma hora     (     ) Duas horas     (     ) Três horas     (     ) Mais de três horas 

 

 

 

QUESTIONÁRIO NUTRICIONAL 

 

Quantas vezes por semana seu filho consome os seguintes alimentos: 

 

• Refrigerantes e similares (Guaravita, p.ex): 

 

(   ) Nenhuma vez 

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Mais de quatro vezes 

 

• Balas, doces ou chocolates: 

 

(   ) Nenhuma vez 

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Mais de quatro vezes 

 

• Biscoitos salgados (Cheetos, Doritos, p.ex) 

 

(   ) Nenhuma vez 

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Mais de quatro vezes 

 

• Embutidos (Lingüiça, salsicha) 

 

(   ) Nenhuma vez 

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Mais de quatro vezes 

 

• Macarrão instantâneo com tempero (Miojo, p.ex) 

 

(   ) Nenhuma vez 

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Mais de quatro vezes 

 

• Pizza, batata frita, hamburger ou cachorro quente: 

 

(   ) Nenhuma vez 

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Mais de quatro vezes 
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Anexo 5 - Termo de Assentimento  

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil 

 

Pressão Arterial em Crianças e Adolescentes de Petrópolis 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

     Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Pressão 

Arterial em Crianças e Adolescentes da Cidade de Petrópolis e sua Correlação com 

Sobrepeso e Obesidade”. 

Neste estudo pretendemos avaliar aspectos epidemiológicos e os níveis de pressão arterial 

de crianças e adolescentes da cidade de Petrópolis – RJ e fazer uma correlação com a 

presença de sobrepeso e obesidade, avaliando também a qualidade da dieta consumida. 

     O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), possui uma prevalência elevada, podendo acometer cerca de 15 a 25% da população 

adulta brasileira. Essa alta prevalência, combinada com a gravidade das complicações 

tardias, sobretudo as do coração, cérebro, rins e olhos fazem da hipertensão uma prioridade 

e um enorme desafio de saúde pública, uma vez que respondem por cerca de um terço da 

mortalidade da população brasileira. 

 

     Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos:  

     Cada aluno será estudado através de uma entrevista pessoal, exame físico, avaliação 

de peso e altura e aferição da pressão arterial em duas medidas, com intervalo mínimo de 

dez minutos entre elas, em três diferentes ocasiões. 

 

     Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que 

é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 
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mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização 

no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

     Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. 

     Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

     Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu 

responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Petrópolis, ____ de ______________ de 20____ 

 

Assinatura do Menor: _______________________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador: __________________________________________________ 
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Anexo 6 – Exame físico 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Escola: __________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____ / _____ / _____                           Idade: _________________ 

1. Estudo antropométrico: 

Circunferência do braço direito = _____ cm   /   Comprimento do braço direito = _____ cm 

Manguito: __________ 

Data Peso Estatura IMC pIMC 

     

 

2. Exame físico inicial 

PA MSD = __________ mmHg   /   PA MSE = __________ mmHg   /   FC = ________ bpm 

(     ) Normal 

(     ) Alterado 

Alterações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Estudo da pressão arterial 

Data PAS 1 PAS 2 PAD 1 PAD 2 

     

     

     

 

Média das aferições: 

PAS = __________ mmHg     Percentil = __________ 

PAD = __________ mmHg     Percentil = __________ 

 

Observações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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