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RESUMO 

Introdução: A detecção de hipertensão arterial sistêmica (HAS) em crianças 

vem aumentando e tem sido relacionada ao aumento da prevalência da 

obesidade na infância. A evidência da transição nutricional em escolares torna 

importante o desenvolvimento de pesquisas que avaliem a relação entre 

pressão arterial (PA), crescimento e estado nutricional em escolares. 

Objetivos: Avaliar a PA, o crescimento e o estado nutricional de crianças de 

seis e sete anos e de nove e dez anos de idade de escolas públicas de 

Florianópolis, SC. Métodos: estudo transversal, analítico de uma amostra 

aleatória e probabilística de 1082 escolares, de dois grupos de idade. Foram 

avaliados indicadores antropométricos e de composição corporal: peso (P), 

estatura (E), prega cutânea tricipital (PCT), circunferência da cintura (CC), 

cintura abdominal (CA), razão de CC/E e CA/E e índice de massa Corporal 

(IMC), área gorda (AGB) e área muscular do braço (AMB), analisados pelos 

referenciais da OMS de 2007 e de Frisancho. Os níveis pressóricos foram 

classificados individualmente em percentis em relação ao referencial norte-

americano, para sexo, idade e estatura, segundo o preconizado pelo National 

High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood 

Pressure in Children and Adolescents (NHBPEP). Analisou-se a correlação 

entre crescimento, estado nutricional, composição corporal e a PA nos dois 

grupos etários e as relações com peso de nascimento e estado nutricional. A 

análise de risco para a razão CC/E (sensibilidade e especificidade) foi 

calculada pela curvas ROC. Resultados: os escolares apresentaram 

crescimento adequado, superior ao do referencial; observou-se pressão arterial 

alterada em 13,8% das crianças, com frequência maior para as mais velhas 

(17,6%). A análise isolada da PA sistólica e da diastólica revelou a mesma 

tendência. Quanto ao estado nutricional verificou-se 25,1% das crianças com 

sobrepeso e 13,0% com obesidade, destas 4,4% apresentavam obesidade 

grave, mais frequente nos meninos (7,1%), independentemente da idade.  Os 

níveis de PA (sistólica e/ou diastólica) foram maiores quanto maior o escore z 



 

de estatura. Quanto a composição corporal, a PA elevada esteve associada de 

maneira significante a maiores escores z de IMC, AGB, AMB, PCT, CC, razão 

da CC/E e CA/E e a uma menor proporção (%) de AMB. Na Análise de 

Regressão Múltipla a CC/E mostrou uma OR de 25842,37 e pela curva ROC o 

ponto de corte otimizado para razão da CC/E foi >0,49, (56,1% de 

Sensibilidade e 72,6% de Especificidade). Conclusões: Os escolares têm 

crescimento adequado, superior ao proposto pela OMS e sem relação com o 

peso de nascimento. Apresentam também prevalência elevada (13.7%) de pré-

hipertensão e hipertensão arterial, que tende a aumentar com a idade. Têm 

prevalência elevada (42,5%) de sobrepeso, obesidade e obesidade grave, que 

é proporcionalmente mais elevada entre meninos (7,1%). Apresentam maiores 

níveis de PA quanto maior o seu crescimento em estatura e um maior risco de 

elevação de PA associado a uma maior massa corpórea, maior AMB e menor 

proporção (%) de AMB. A razão de circunferência da cintura para a estatura em 

escolares além de apresentar correlação com a PA elevada, se mostra, para 

ambos os sexos e nas diferentes idades, um bom marcador de alterações de 

pressão arterial. 

Descritores: Pressão arterial. Obesidade. Composição corporal. Criança. 

Escolar 



 

ABSTRACT 

Introduction: The detection of Systemic Arterial Hypertension (SAH) in children 

is increasing and is being associated with increased prevalence of obesity in 

childhood. The evidence of the nutritional transition in schoolchildren makes it 

important to develop studies to evaluate the relationships between blood 

pressure (BP), growth and nutritional status of schoolchildren.  Objectives: 

Evaluate BP, growth and nutritional status of children six and seven, and nine 

and 10 years of age, who attend public schools in Florianópolis, Santa Catarina 

Method: A cross sectional analytical study of a probabilistic sample of 1,082 

school children from two age groups. The following anthropometric and body 

composition data were evaluated: Weight (W), Height (H), Triceps Skinfold 

Thickness (TST), Waist Circumference (WC), Abdominal Waist (AW), ratio of 

WC/H and AW/H, Body Mass Index (BMI), Arm Fat Area (AFA) and Arm Muscle 

Area (AMA). These measurements were analysed based on the WHO 

reference (2007) and Frisancho tables. Blood pressure levels were individually 

classified in percentiles according to the U.S. benchmark test in relation to sex, 

age and height in line with the recommendations of the National High Blood 

Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in 

Children and Adolescents (NHBPEP). We analysed the correlation between 

growth, nutritional status, body composition and BP of the two age groups, as 

well as the relationship between birth weight and nutritional status. Sensitivity 

and specificity analyses for the WC/H ratio were calculated by ROC curve. 

Results: The results showed that the school children had adequate growth and 

that these measurements were higher than the U.S. benchmark; blood pressure 

changes were observed in 13.8% of children, most often in the older group 

(17.6%). The separate analysis of systolic and diastolic blood showed the same 

trend. Regarding nutritional status, 25.1% were overweight and 13.0% were 

obese; 4.4% of the sample evinced severe obesity (more frequent in boys, at 

7.1%) regardless of age. BP levels (systolic/diastolic) were higher in children 



 

with high z-scores for height. BP also was significantly associated with higher z-

scores for BMI, AFA, AMA, TST and WC, WC/H and AW/H ratio, and an AMA 

smaller proportion (%). In the multiple regression analysis, the WC/H and AW/H 

showed an OR of 25842.37, and in the ROC curve, the optimized cut-off point 

for the WC/H was > 0.49 (56.1% of Sensitivity and 72.6% of Specificity). 

Conclusions: The school-children evinced adequate growth, higher than the 

values proposed by WHO, regardless their birth weight. They also showed a 

high frequency of pre-high blood pressure and of hypertension (13.7%), which 

tends to increase with age. They had a high prevalence (42.5%) of being 

overweight and obese, especially severely obese (7.1% higher in boys). They 

presented greater BP levels associated with a higher stature, as well as an 

increased risk of BP elevation associated with a higher body mass index, a 

higher AMB and a smaller AMA proportion (%). The ratio of waist circumference 

to height in school aged children, in addition to its correlation with elevated BP, 

has shown to be a good marker of changes in blood pressure for both sexes 

and in different age groups. 

Descriptors: Pressure arterial. Obesity. Body composition. Child. School 

children. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em crianças tornou-se um foco 

de interesse crescente devido à sua elevada prevalência, que vem sendo 

relacionada ao aumento da obesidade infantil, embora evidências atuais 

sugiram que outros fatores também estejam associados à elevação da Pressão 

Arterial (PA) tais como estilo de vida, falta de atividade física, comportamento 

sedentário e ingestão dietética de sal1-7. 

Inquéritos realizados em crianças e adolescentes americanos nos 

períodos de 1988-1994 e 1999 a 2002 mostraram que a pressão arterial 

sistólica aumentou ligeiramente (1,3 mmHg), a diastólica aumentou 

substancialmente (8,4 mmHg) e a prevalência de pressão arterial elevada 

cresceu de 2,7% para 3,7% levando os autores a concluir que os níveis de PA 

estavam em elevação. Os mesmos observaram também, que o Índice de 

Massa Corporal (IMC) está mais fortemente associado com a Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) do que com a Pressão Arterial Diastólica (PAD) em crianças e, 

que esse aumento seria decorrência da epidemia de obesidade. Estudos, sobre 

as discordâncias de tendências seculares de elevação da PA e obesidade em 

crianças e adolescentes, verificaram um aumento, porém não tão acentuado 

quanto à pressão arterial média, na última década, como seria esperado 

nessas análises a partir da situação epidemiológica de obesidade3, 8-11. 

Uma pesquisa sobre o aumento de HAS na infância mostrou que a 

proporção de crianças com diagnóstico de hipertensão durante a hospitalização 

dobrou nos últimos 20 anos, mostrando que a hipertensão em crianças já não 

pode ser considerada como um diagnóstico apenas para ser observado, pois a 
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doença pode ter consequências importantes em pacientes pediátricos em 

termos de manifestações clínicas, complexidade e o do custo global de 

tratamento12,13. 

Outras pesquisas atuais14,15 verificam que com o aumento de excesso de 

peso há um crescimento mundial da prevalência de HAS na infância e 

adolescência e que, essa guarda relação direta com o grau da obesidade, sendo 

considerado efeito aditivo: quanto maior o IMC maior a possibilidade de HAS, 

podendo associar-se à hiperinsulinemia e à presença de gordura centrípeta. Isto 

justifica a inclusão da avaliação de PA em estudos, com a finalidade de verificar 

Risco Cardiovascular (RCV) e sua relação com o excesso de peso16-18. A 

possibilidade de desenvolvimento de doenças crônicas, já na infância, exige 

pensar em políticas de saúde, dando ênfase à prevenção11, 19-22. 

Em crianças brasileiras estudos recentes revelaram prevalências de 

HAS que variam de 3,6% a 16,6 % e sugerem que a HAS do adulto pode ter 

início na infância. Porém, em decorrência da falta da medição de PA em 

crianças e a crença de que hipertensão arterial não ocorre nesta faixa etária, 

muitas vezes deixa-se de fazer o diagnóstico de HAS, já nesta fase da vida, 

onde a intervenção precoce poderia prevenir agravamento desta patologia no 

futuro23,24. 

A obesidade é considerada a epidemia do século XXI pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). O aumento da sua prevalência é observado em todas 

as faixas etárias, especialmente nos países em desenvolvimento, o que a 

caracteriza como um importante problema de saúde pública. Os números totais 

estimados de adultos com sobrepeso e obesos em 2005 no mundo foram de 
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937 milhões e 396 milhões, respectivamente. Para 2030, o respectivo número de 

adultos com sobrepeso e obesidade havia sido projetado para ser de 1,35 

bilhões e 573 milhões de indivíduos, entretanto se as tendências seculares 

recentes continuarem crescentes, os números absolutos seriam projetados para 

o total de 2,160 bilhões de sobrepeso e 1,12 bilhão de indivíduos obesos11,25-28. 

A obesidade infantil afeta tanto os países desenvolvidos quanto os em 

desenvolvimento e todos os grupos socioeconômicos, independentemente da 

idade, sexo ou etnia. Estima-se que em todo o mundo mais de 22 milhões de 

crianças menores de cinco anos são obesas e que uma em cada 10 crianças 

tenha excesso de peso. A prevalência de excesso de peso varia no mundo: na 

África e na Ásia estaria ao redor de 10% e nas Américas e na Europa acima 

dos 20 %, enquanto nos Estados Unidos, já afeta parcela mais significativa da 

população29-31. 

No Brasil, a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada em 2008-

2009, constatou que o sobrepeso e a obesidade aumentaram, atingindo, 

respectivamente, 21,7% e 5,9% dos adolescentes e 34,8% e 16,6% das 

crianças nos anos pesquisados. Ao iniciar a infância, o excesso de peso já 

pode predispor os indivíduos a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

como a dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e PA elevada31,32,33. 

No Brasil, desde 2007 as DCNT se tornaram uma prioridade de saúde 

pública, por serem responsáveis por 72% das mortes. A hipertensão e outras 

doenças cardiovasculares vêm aumentando e respondem por 30% das mortes, 

representando altos custos, diretos ou indiretos para o sistema de saúde no 

país22,34. 
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Considerando que a obesidade está relacionada ao desenvolvimento de 

doenças crônicas, a identificação de crianças com fatores de risco é de grande 

interesse, tanto clínica quanto na saúde pública, pois o ganho de peso na 

infância está fortemente associado com o risco de doença cardiovascular no 

futuro. Além disso, a obesidade infantil pode levar a alterações neurológicas, 

endócrinas, cardiovasculares, pulmonares, complicações gastrointestinais, 

renais e músculo esquelético. Também tem sido descrito que as crianças com 

sobrepeso e obesidade são mais propensas a ter baixa autoestima, taxas mais 

elevadas de transtornos de ansiedade, depressão e outras distúrbios 

psicológicos que, por sua vez, podem afetar o desempenho na escola31. 

Os padrões de crescimento intrauterino podem desempenhar um papel 

significativo na etiologia da obesidade, modificando gordura e massa magra 

corporal, os mecanismos neuroendócrinos de controle do apetite e as 

capacidades funcionais do pâncreas. Existe uma importante relação entre peso ao 

nascer e IMC alcançado na vida adulta35-38, sendo que a elevação do peso de 

nascimento tem sido linearmente associada com o aumento da prevalência da 

obesidade infantil. Além disso, bebês de baixo peso ao nascer mostram tendência 

significativa de acumular adiposidade central e resistência à insulina muito cedo 

na vida. Esses dois fatores são conhecidos, por aumentar o risco cardiovascular e, 

o crescimento acelerado e o aumento da adiposidade precoce elevam as chances 

das crianças se tornarem adultos obesos. A combinação de baixo peso ao nascer 

e maior IMC está associado também, a um alto risco cardiovascular39-42. 

Como consequência, diversos estudos tem sugerido uma associação 

entre o peso ao nascer com obesidade na infância e na vida adulta e com o 
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aumento do risco para Doenças Cardiovasculares (DCV), obesidade abdominal 

e síndorme metabólica35,43-49. Vários pesquisadores sugerem que um 

crescimento fetal e na primeira infância adequados poderiam levar a reduções 

substanciais na incidência de DCV na idade adulta7,50,51.  

Estudo sobre a correlação do peso ao nascer e a obesidade infantil 

observam que esta independe do peso e do comprimento ao nascimento, 

porém conclui que a razão média de ganho de peso por crescimento de altura 

em cm, desde o nascimento, demonstra correlação com o IMC de crianças em 

idade pré-escolar52.  

Uma pesquisa de metanálise, contrariamente ao estudo anterior 

evidenciou ainda artigos que relacionam o baixo peso ao nascer como preditor 

de gordura corporal, particularmente na região abdominal, mostrando inclusive, 

uma associação do catch-up growth com sobrepeso e obesidade53. 

Outros fatores estão relacionados à obesidade, como por exemplo, a 

predisposição genética, mas as proporções epidêmicas dessa condição 

indicam que o ambiente desempenha um papel significativo no crescimento da 

prevalência do excesso de peso como um todo54. 

O fácil acesso aos alimentos de alta densidade energética e a 

diminuição de atividade física, a exposição a alimentos processados e baratos 

que contêm grandes quantidades de gordura, sal e açúcar, embalados ou 

vendidos em grandes porções, em associação com o sedentarismo – 

decorrente de um maior acesso aos meios de transporte –, e do aumento de 

atividades de lazer passivas, incluindo a TV e jogos de computador são 

descritos como motivos para a importante elevação da prevalência da 
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obesidade que é observada desde o século passado. Ainda, considerando que 

o risco de obesidade é maior para crianças, quando pelo menos um dos pais 

tem excesso de peso, é concebível imaginar que também, um ambiente familiar 

mais adequado pode fazer diferença na determinação desse agravo55-57. 

As transformações sucessivas nos determinantes sociais ocorridas no 

Brasil, nas últimas três décadas e o crescimento da renda, a industrialização e 

mecanização da produção, urbanização, maior acesso a alimentos em geral, 

incluindo os processados, e a globalização de hábitos não saudáveis produziram 

uma rápida transição nutricional, expondo cada vez mais a população ao risco de 

doenças crônicas. Estudos que analisam os fatores socioeconômicos da 

população indicam que a obesidade acontece nas populações de todas as 

categorias sociais, porém, atualmente naqueles de menor renda a sua prevalência 

tende a ser maior, e que também, há relação desse desfecho com a menor 

escolaridade das famílias58-61. 

A ascensão social das famílias com a exposição ampla a publicidade com 

apelo ao consumo de alimentos, particularmente daqueles obesogênicos, e 

guloseimas de menor preço e pior qualidade, também contribui com o aumento da 

obesidade, sobretudo em camadas sociais mais vulneráveis, sendo as crianças o 

grupo populacional que é mais diretamente influenciado, inclusive pelos hábitos 

alimentares de suas famílias. As práticas de alimentação são importantes 

determinantes das condições de saúde na infância e influenciam no crescimento e 

desenvolvimento infantil, sendo o consumo de alimentos ricos em gorduras e 

muito calóricos, um risco para o desenvolvimento da obesidade e de doenças 

crônicas, como a hipertensão arterial, que podem iniciar na própria infância60,62-66. 
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Quanto à avaliação nutricional, importantes evidências científicas 

recomendam a utilização do IMC em conjunto com a circunferência abdominal 

para identificar situações de risco cardiovascular67-75. Em adultos se considera 

que o tecido adiposo intra-abdominal é o tipo mais relevante clinicamente de 

gordura corporal e que leva a complicações metabólicas como HAS, 

hiperinsulinemia, diabetes tipo 2 e dislipidemia76,77. 

Em crianças e adolescentes, o estudo de Bugalusa85 sobre a relação da 

Circunferência Abdominal (CA) e de pregas cutâneas com a concentração de 

lípideos e insulina identificou a importância de avaliar distribuição de gordura 

corporal. Diversos autores recomendam medir a CA em crianças, considerando 

que sua obtenção é fácil e pode ajudar a identificar os casos que deveriam se 

submeter a outras avaliações como análise de lípidios, insulina e pesquisa de 

outros fatores preditivos para DCV. Também, a avaliação de pregas cutâneas 

pode ser eficiente na medida em que fornecem estimativas mais precisas e 

exatas da gordura e massa corporal e, valores elevados, estão associados a 

disfunções fisiológicas como hipertensão arterial64, 78-84,86-87. 

Dentre os índices relacionados à elevação da PA, o mais estudado é o 

IMC que é comumente utilizado para identificar obesidade. No entanto, a 

Circunferência da Cintura (CC), em comparação com o IMC, é melhor para a 

investigação de alterações metabólicas, tais como hipertensão e glicemia de 

jejum alterada e é considerada como muito útil na detecção de riscos 

cardiovasculares e metabólicos. Embora o aumento da CC seja bem definido 

como um fator de risco em adultos e em crianças, poucos estudos investigaram 

a sua associação com a elevação da pressão arterial6,76,88-91. Além da CC, 
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outros índices como a relação cintura-quadril e a relação cintura-altura têm sido 

usados para prever o risco de obesidade e suas comorbidades, e também, 

para avaliar o acúmulo de adiposidade central72, 92,93. 

Em adultos, a razão da Circunferência Abdominal pela Estatura (CAE/E) 

é cada vez mais utilizada, para avaliar o risco para as doenças relacionadas 

com a adiposidade central. A lógica deste índice é que, para uma dada altura, 

existe um grau aceitável de gordura armazenada na parte superior do corpo. 

Um valor limite de 0,50 de razão de CA/E é proposto como um meio simples de 

indicar a quantidade de acúmulo de gordura corporal superior em adultos, que, 

quando superado é indicativo de risco para saúde. Esta razão demonstra que 

esse é um método não invasivo, prático e superior em sua capacidade de 

prever fatores de RCV, quando comparada a outros indicadores, como o IMC 

ou o percentual de gordura corpórea, entretanto, sua utilização ainda não foi 

completamente estudada em crianças, particularmente entre as mais 

jovens85,94-97. 

Em relação a intervenções que diminuam esses riscos considera-se que, 

o ambiente escolar é propício para o estímulo a hábitos saudáveis de vida, 

porque as crianças passam grande parte de seu tempo nesse local e, a escola 

é um local importante para a implementação de políticas de saúde como a 

prevenção da obesidade e a redução do excesso de peso. As escolas, além 

disso, possuem também ferramentas pedagógicas que permitem a inserção 

dessas temáticas no currículo, exercendo deste modo, influência direta no 

desenvolvimento infantil, e que, além disso, podem contribuir para que ocorram 

mudanças nos hábitos alimentares das famílias e até na comunidade escolar66. 
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Em Florianópolis, a transição nutricional já descrita em pesquisa 

realizada em 2002 por Soar et al.98,  encontraram prevalências de sobrepeso e 

obesidade de 17,9% e 6,7%, respectivamente, em escolares de escolas 

públicas. Na última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2012 -, 

realizadas com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, nas Capitais 

brasileiras, Florianópolis é o segundo local do País, em que a maior parcela 

dos escolares se percebiam gordos ou muito gordos (21,9%), sendo que na 

pesquisa de 2009 os percentuais já eram semelhantes81. 

Em decorrência da epidemia de obesidade que ocorre em nosso país e 

a elevação da PA que também é descrita em crianças, bem como as suas 

inter-relações e possíveis determinantes, e a necessidade de aprofundar o seu 

conhecimento nessa região, de modo a fornecer subsídios que contribuam para 

a realização de intervenções precoces, optou-se por realizar a presente 

pesquisa na cidade de Florianópolis. 

Com esta finalidade, avaliou-se a PA em escolares de duas gerações de 

educandos – uma que estava no início do ensino fundamental, aos seis anos de 

idade e outra no quarto ano escolar aos dez anos de idade – quando a criança 

se encontra na transição para a adolescência e início da puberdade -, buscando 

analisar a sua correlação com o crescimento alcançado, o estado nutricional, a 

composição corporal e o peso de nascimento das crianças, indicadores 

considerados como preditivos do risco de elevação da pressão arterial. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a pressão arterial, o crescimento, o estado nutricional e a 

composição corporal, assim como suas respectivas relações em crianças em 

idade escolar. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar em escolares de seis e sete anos e de nove e dez anos de 

idade, frequentadores de escolas públicas: 

a) A prevalência de pré-hipertensão e de hipertensão arterial. 

b) O crescimento alcançado. 

c) A prevalência de sobrepeso e de obesidade. 

d) As relações entre elevação da pressão arterial e indicadores de 

composição corporal: o índice de massa corpórea, a prega cutânea tricipital, a 

área gorda e a área muscular do braço, a razão da circunferência da cintura e 

da circunferência abdominal pela estatura. 

e) As relações entre peso de nascimento, crescimento, estado 

nutricional, composição corporal e a elevação da pressão arterial. 

f) A utilização da razão da circunferência da cintura para a estatura como 

marcador indicativo de elevação de pressão arterial em escolares. 
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3 MÉTODOS 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Esse é um estudo transversal e analítico da pressão arterial, 

crescimento e estado nutricional dos seguintes grupos etários de escolares das 

escolas municipais e estaduais de Florianópolis:  de seis e sete anos e de nove 

e dez anos de idade. 

3.2 LOCAL DE ESTUDO  

O presente estudo foi realizado em Florianópolis que é a Capital de 

Santa Catarina (SC) e está localizada no centro-leste do Estado, banhada pelo 

Oceano Atlântico, sendo que grande parte do município (97,23%) está situada 

na Ilha de Santa Catarina. A economia básica do município são as atividades 

de comércio, prestação de serviços públicos, indústria de transformação e 

turismo. A área do município, que inclui a parte continental, perfaz 436,5 km². A 

porção continental tem área apenas de 12,1 km² e limita-se a oeste com o 

município de São José.  

Segundos dados do IBGE99 de 2011, a população de Florianópolis é de 

427.298 habitantes e representa 6,8% da população estadual. De 1991-2000, o 

município teve uma taxa média de crescimento anual de 3,3% e uma taxa de 

urbanização que passou de 94 a 97%. Em 2000, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) foi 0,875, sendo que valores maiores que 0,8 são considerados 

elevados. 
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Figura 1 - Mapa de Florianópolis com escolas municipais e estaduais. 
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A renda per capita média de Florianópolis cresceu 95,03% nas últimas 

duas décadas. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00 reais em agosto de 2010) passou 

de 2,75% em 1991 para 1,10% em 2000 e para 0,27% em 2010. A 

desigualdade diminuiu: o Índice de Gini, que mede a concentração de renda 

passou de 0,55 em 1991 para 0,56 em 2000 e para 0,54 em 2010. Florianópolis 

é também a cidade brasileira que mais enriqueceu nas últimas três décadas. 

Seu PIB per capita cresceu, em média, 6% por ano e atualmente é R$ 19,6 mil 

– acima da média brasileira99. 

Quanto à distribuição populacional houve um incremento de 78.925 

habitantes em Florianópolis (crescimento de 18,78%) no período entre 2000 e 

2010, mas foi desigual entre os grupos etários, com diminuição importante da 

proporção de menores de dez anos e aumento significativo da proporção de 

idosos99. Tal fato, aponta para a necessidade de implementação de políticas 

públicas de saúde com foco na promoção de saúde, qualidade de vida e 

prevenção de doenças crônico-degenerativas já a partir da infância. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) em Florianópolis se organiza com a 

finalidade de buscar um sistema de saúde equânime, integral e resolutivo, para 

propiciar o atendimento com qualidade dos problemas de saúde da população 

local por meio de ações articuladas entre os diferentes níveis de complexidade 

da atenção à saúde. 

Quanto à saúde infantil a Secretaria Municipal de Saúde possui há 14anos 

anos o Programa Capital Criança que garante o atendimento das crianças de 

Florianópolis desde a maternidade com acompanhamento agendado, 

sistematicamente durante os primeiros cinco anos de vida. 
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O cuidado com a saúde das crianças em Florianópolis contribuiu com a 

redução importante, na última década, da taxa de mortalidade infantil, que é um 

indicador de qualidade de vida. Vem apresentando valores com menos de dois 

dígitos desde 2004, com uma diminuição de 54,3% entre 1994 e 2011. Se 

estendermos o período observado até 2013, a diminuição da taxa municipal 

chega a 71,9% no período. 

Assim, em 2013, Florianópolis atingiu marca histórica na Saúde: a taxa 

de mortalidade infantil no primeiro ano de vida ficou em apenas 5,2 por 1.000 

nascidos vivos, uma redução de 46% em relação com 2012. É a capital com a 

menor taxa de mortalidade do Brasil, comparável a taxas de países como 

Noruega e Suécia, sendo que a prevalência de maior mortalidade, ainda está 

concentrada em áreas de interesse social. Esses dados são investigados e 

acompanhados pelo Comitê de Mortalidade Infantil que têm papel estratégico 

em apoiar a rede de atenção à saúde no município para reduzir os óbitos 

infantis evitáveis. 

O município tem também, quase 100% de cobertura de equipes de 

Saúde da Família na Atenção Básica e esse é um fator facilitador no 

desenvolvimento das ações de promoção e monitoramento da saúde dos 

educandos de cada território adstrito às escolas. 

Indicadores educacionais também demostram o nível de qualidade de 

vida em Florianópolis como a proporção de crianças e jovens frequentando ou 

tendo completado determinados ciclos de educação. No período de 2000 a 

2010, a proporção de crianças de cinco a seis anos na escola cresceu 21,31%. 

A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 
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ensino fundamental no mesmo período, cresceu 24,29%. Atualmente a taxa de 

evasão escolar é cerca de 1%, na oitava série. 

O ensino fundamental em Florianópolis, foco de nossa pesquisa, está 

dividido aproximadamente em 50% dos educandos em escolas de gestão 

municipal e outra metade ainda com gestão estadual e ainda, uma escola de 

gestão federal. O processo de municipalização, do ensino fundamental, embora 

recomendação do Ministério da Educação, ainda é muito lento. 

Desde 2007, o Programa Saúde na Escola (PSE), vem trabalhando de 

forma intersetorial – saúde e educação -, para a promoção e atenção à saúde e 

educação integral dos educandos da cidade, inicialmente do ensino 

fundamental, contemplando praticamente 100% das escolas estaduais e 

municipais da Capital.  A partir de 2013, passaram a ser comtemplados os 

educandos do ensino infantil, garantindo a promoção do desenvolvimento 

infantil, já na primeira infância, com ações intersetoriais da saúde e educação. 

Uma das ações é realizar anualmente a avaliação nutricional dos 

educandos para monitorar o estado nutricional e propor estratégias de controle 

às alterações nutricionais, sendo que os dados são registrados no Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional do Escolar (SISVAN). 

3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Foram coletados dados de 1082 crianças subdivididas em dois grupos 

de idade, seis e sete anos e de nove e dez anos, a partir das turmas do ensino 

fundamental das escolas municipais e estaduais da rede pública de educação 

de Florianópolis. 



32 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra a ser utilizada empregou-se o 

Software Confidence Interval Analysis (CIA) 2.1.2. Para um poder de teste de 

80% e um α de 5% e considerando a presença de uma diferença entre os dois 

grupos de idade de pelo menos um quarto de desvio padrão na mediana de 

escore Z de IMC estimou-se ser necessário um número de 250 crianças em 

cada grupo de idade e para cada sexo. 

Realizou-se uma amostragem por conglomerados, de maneira 

probabilística e aleatória, a partir da listagem das classes de escolares 

fornecida pelo Departamento de Ensino Fundamental das Secretarias 

Municipal e Estadual de Florianópolis. As unidades amostrais (classe) foram 

sorteadas aleatoriamente de maneira probabilística e sucessiva, até que o lote 

amostral estimado de 250 crianças estivesse completo, em cada idade, seis e 

sete anos e de nove e dez anos, e sexo. 

3.4 COLETA DE DADOS 

Esta avalição ocorreu no primeiro semestre do ano letivo de 2012 e foi 

realizada em cada unidade escolar. Nesta ocasião os sujeitos da pesquisa 

(crianças) foram identificados a partir das listagens de frequência das classes 

sorteadas nas escolas. 

Os dados antropométricos das crianças foram tomados na própria escola, 

em dias devidamente agendados. Estes dados foram coletados com a 

colaboração de uma mestranda de Fisioterapia da Universidade Estadual de 

Santa Catarina (UDESC) e uma aluna do sexto ano do Curso de Medicina da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela pesquisadora, após prévio 
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treinamento e capacitação segundo técnicas aceitas internacionalmente100, 

utilizando instrumentos padronizados para a coleta e preenchimento dos dados, 

sempre com a supervisão da pesquisadora. 

As variáveis obtidas foram idade, sexo, peso, estatura, perímetro 

braquial, Prega Cutânea Tricipital (PCT), duas medidas de cintura abdominal, 

as razões das CC/E e CA/E, PN e pressão arterial.  

Para avaliação do peso utilizou-se balança digital da marca CADENCE® 

Modelo Bal150 (Cachoeira do Sul, RS - Brasil), devidamente calibrada, com 

capacidade para 150 kg e subdivisões de 100 gramas, e o registro dos valores 

foi feito até uma casa decimal. Os escolares foram pesados com um mínimo de 

roupa possível, somente com camiseta e calça, descalços e sem o uso de 

chapéu ou boné, sendo posicionados em pé sobre a plataforma da balança 

com o peso do corpo igualmente distribuído entre os pés, os braços caídos ao 

longo do corpo e olhando para frente100. 

Para aferição da estatura utilizou-se um estadiômetro da marca WISO®, fixado 

à parede, graduado em centímetros, sendo considerada a precisão de uma casa 

decimal (mm). Os escolares foram medidos eretos, descalços, vestindo roupa leve e 

sem adereços nos cabelos, em posição ortostática, com a cabeça posicionada de 

modo que o plano de Frankfurt (o qual passa pela órbita e pelo meato auditivo 

externo) ficasse horizontalizado, joelhos esticados, pé juntos, braço solto ao longo do 

corpo e com calcanhares, panturrilha, glúteos, omoplata e dorso da cabeça da 

criança mantida em contato com a superfície plana da parede. Antes da leitura da 

medida, o escolar foi posicionado firmemente, enquanto a haste móvel do 

estadiômetro era deslocada até a parte superior da cabeça (vértex). A medida foi 

registrada no milímetro mais próximo ao observado no estadiômetro100. 
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Os valores mensurados de peso e estatura foram transformados em 

escore z com base nos valores do referencial da OMS de 2007100-102. 

Obtiveram-se a CC e CA com a criança ereta, braços relaxados ao lado 

do corpo, pés juntos, abdômen relaxado e foi medida com fita métrica 

inextensível e flexível, graduada em centímetros e milímetros, tendo como 

referência a cicatriz umbilical e as espinhas ilíacas póstero-superiores; foram 

utilizadas duas medidas, uma que passa sobre a cicatriz umbilical – 

circunferência da cintura - e outra obtida por uma linha horizontal imaginária 

que passa no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a crista 

ilíaca – circunferência abdominal. Considerou-se apenas uma unidade após a 

vírgula. Realizou-se a leitura das medidas no momento da expiração103-106. 

A avaliação do perímetro braquial foi realizada com fita métrica 

inextensível, com espessura de 0,5 cm com precisão de 0,1 cm; localizou-se e 

marcou-se o ponto médio do braço; foi solicitado para a criança abduzir 

levemente o braço para colocar a fita métrica; posicionando a fita sobre o ponto 

médio e com o braço relaxado verificou-se se a fita estava alinhada em um 

plano horizontal; aplicou-se tensão a fita, de modo que ela se ajustou 

firmemente em torno do braço, envolvendo sem comprimir o ponto médio do 

braço não dominante, entre o processo acromial e o olécrano, com a criança 

em posição ortostática107. O perímetro braquial foi utilizado para cálculo da 

massa gorda e massa muscular do braço100,108. 

Para obter a prega cutânea tricipital, utilizou-se um adipômetro, modelo 

Lange® de pressão constante, devidamente calibrado e com a criança ereta, 

como os braços relaxados ao lado do corpo, marcou-se o ponto médio entre o 
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processo acromial e o olécrano. O antropometrista se posicionava atrás da 

criança, pinçava a prega cutânea verticalmente na face posterior do braço, um 

centímetro acima do ponto médio entre processo acromial e o olécrano, e, 

destacada a prega cutânea, com o calibrador na mão direita foram colocadas 

as hastes do adipômetro perpendiculares à prega no ponto médio do braço, 

mantendo o pinçamento e a prega pressionada, enquanto era realizada a 

leitura da medida84,107,109. 

A pressão arterial foi obtida por meio de medida única de um mesmo 

examinador, após a criança estar em repouso por aproximadamente cinco 

minutos, com esfigmomanômetro aneroide para medir pressão arterial com 

braçadeira nos tamanhos infantil (dimensão de 15,0 x 6,5 cm), adolescente 

(dimensão de 16,0 x 8,0 cm) e adulto (dimensão de 21,5 x 12,0 cm), da marca 

Missouri Mikatos, previamente calibrado, segundo o preconizado, com a 

câmara de ar ocupando 40% do comprimento do braço, medido em um ponto 

médio entre o olécrano e acrômio, cobrindo 80 a 100% do perímetro do braço. 

As medidas, quando alteradas, foram repetidas três vezes no mesmo dia110,111. 

Os dados de peso do nascimento foram obtidos do banco do Sistema de 

Nascidos Vivos (SINASC) da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

nos anos de 2001/2002 e 2004/2005 e/ou do registro na Caderneta de Saúde 

da Criança e Adolescente do Município de Florianópolis. Ao todo foi possível 

recuperar a informação do PN de 816 crianças, o que corresponde a 75,42% 

da amostra total possível. 
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3.5 VARIÁVEIS DE ESTUDO E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

Os níveis pressóricos foram classificados individualmente em percentis 

em relação ao referencial americano, para sexo, idade e estatura, segundo o 

preconizado pelo National High Blood Pressure Education Program Working 

Groupon High Blood Pressure in Childrenand Adolescents (NHBPEP)107,111. 

Quando a medida de PA foi considerada alterada foram realizadas três 

medições em tempos diferentes, porém no mesmo período. Os níveis 

pressóricos foram considerados alterados quando superiores ao percentil 90 e 

elevados quando acima do percentil 95. As PAS e PAD foram descritas para 

sexo e idade (média, mediana e desvio padrão), ajustadas para a estatura107,111. 

Os valores de PAS e PAD foram analisados como variáveis contínuas e/ou 

discretas. A primeira (contínua) foi para calcular médias e desvios padrão e, a 

segunda para categorizar a PA em dois grupos: PA alterada e PA adequada. 

Como PA alterada foram classificados todos os casos de pré-hipertensão 

(valores alterados maiores que o percentil 90) e hipertensão arterial (maiores 

que percentil 95), analisando as suas relações com as variáveis antropométricas 

nutricionais e de composição corporal, bem como com o PN. 

A variável PN foi registrada em gramas e operacionalizada tanto de 

forma continua quanto subdividida em categorias, em função da análise a ser 

realizada. Utilizou-se a nomenclatura de baixo peso ao nascer para os 

nascidos abaixo de 2500 g, de peso insuficiente para os nascidos com peso 

maior ou igual a 2500 g e menor que 3000 g, peso normal de 3000 g a 3999 g 

e de peso elevado para os nascidos com peso maior ou igual a 4000 g. 
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Para análise do crescimento, estado nutricional e da composição 

corporal na idade escolar foram utilizados, em escores z, o peso (zP); a 

estatura (zE); o índice de massa corpórea (zIMC); a circunferência do braço 

(zCB), a circunferência da cintura (zCC); a prega cutânea tricipital (zPCT); a 

Área Muscular do Braço (zAMB), e a Área Gorda do Braço (zAGB). Utilizou-se 

também a Razão Circunferência da Cintura para Estatura (CC/E), Razão 

Circunferência Abdominal para Estatura (CA/E), o Percentual de Área Muscular 

do Braço (%AMB) e o Percentual de Área Gorda do Braço (%AGB). 

Para a transformação destas variáveis em escore z foram utilizados dois 

referenciais: os da OMS101, 109,112 e o de Frisancho113,114. Este último referencial 

foi baseado nos dados do National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III) dos Estados Unidos, e publicado especificamente para a 

avaliação antropométrica, incluindo a composição corporal115. 

Na caracterização do estado nutricional dos escolares utilizou-se os 

parâmetros zP, zE e zIMC, segundo o referencial das curvas da OMS para 

crianças com cinco anos e mais100. As curvas da OMS são atualmente 

preconizadas pelo Ministério da Saúde para avaliar o crescimento infantil, já 

fazendo parte inclusive da caderneta da criança na atenção básica à saúde e 

de Florianópolis. 

O escore z de peso foi utilizado com a finalidade de caracterizar a curva 

de distribuição dos escolares em relação à distribuição das curvas de escores z 

de estatura e IMC. 

O IMC - calculado a partir do peso em kg divido pelo quadrado da estatura 

em metros -, foi utilizado em escore z para classificação do estado nutricional 
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segundo os pontos propostos pelo MS97 e OMS116: magreza acentuada, medidas 

menores que -3 escore z; magreza, medidas iguais ou maiores que -3 escore z e 

menores que -2 escores z; eutrofia, maiores ou iguais a -2 e menor que +1 

escores z; sobrepeso, medidas iguais ou maiores que +1 e menores que +2 

escores z; obesidade medidas iguais ou maiores que +2 e menores que +3 

escores z, obesidade grave quando a criança apresentava zIMC igual ou maior 

que +3 escores z A composição corporal foi estimada por meio de fórmulas, 

embasadas em medidas antropométricas de pregas cutâneas e circunferências 

corporais, que, mesmo sendo métodos indiretos de avaliação, têm demonstrado 

resultados consistentes, fidedignos e válidos para estimativa da composição 

corporal na população infantil119. Esses métodos são recomendados para o uso na 

prática clínica e em estudos epidemiológicos pelo fácil manejo, baixo custo e 

inocuidade103. 

No presente estudo, as curvas da referência de Frisancho113 foram 

adotadas, para cálculo dos escores z da Área Muscular do Braço (AMB) e Área 

Gorda do Braço (AGB). 
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Quadro 1 - Fórmulas para cálculo da área total do braço, área muscular do 
braço e área gorda do braço. 

    
 

ATB (cm2) = CB2 / 4 x π 
 

 

AMB (cm2) = [CB (cm) - (PCT (cm) x π)]2 

 

  4 x π  

 
AGB (cm2) = ATB – AMB 

 

 
Sendo: 

  

  CB: Circunferência do Braço; 
PCT: Prega Cutânea Tricipital; 

π = 3,1416 

ATB: Área Total do Braço; 

AMB: Área Muscular do Braço; 

AGB: Área Gorda do Braço. 

 

    

Fonte: Baker et al.
118

, Jelliffe e Jelliffe
119

.  

Quanto aos métodos de avaliação da composição corporal, estes 

assumem um modelo bicompartimental, onde o corpo como um todo é 

constituído por dois compartimentos: massa gorda e massa magra. A AMB é 

utilizada como um estimador válido da massa magra corporal e, portanto, a 

reserva proteica, e a AGB seria um estimador da massa gorda corporal, a 

reserva de gordura. Ambas podem ser usadas como marcadores de depleção 

de reservas gordurosas e musculares ou como uma medida de excesso de 

gordura, na população infantil120-122. 

Para a avaliação da massa magra corporal dos escolares optou-se por 

utilizar a AMB. Nas analises, operacionalizou-se esta variável de forma 

contínua e foi calculado o percentual de Área Muscular do Braço corrigida 

(%AMBc) em relação à Área Total do Braço (ATB). A correção da AMB 

subtraindo a área do osso do braço dos escolares foi realizada seguindo a 

correção proposta por Heymsfield et al.123 para adultos, porém 
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proporcionalmente adaptada para a área do osso da população infantil. A 

variável, %AMB, também foi operacionalizada de forma contínua. 

A gordura corporal, ou massa gorda corporal foi avaliada por meio da AGB; 

da Circunferência do Braço (CB); da CC e da PCT121. Calculou-se os escores z da 

AGB, CB, CC, CA, PCT a fim de controlar a influência do sexo e da idade sobre 

essas variáveis. O percentual de AGB em relação ATB e a razão CC/E também 

foram calculados. A razão circunferência da cintura, em centímetros, pela estatura, 

em centímetros é outra maneira que vem sendo muito utilizada, inclusive na 

população infantil, para controlar a influência das variáveis sexo e idade sobre a 

circunferência da cintura97,124-127. As variáveis zAGB, zCB, zCC, zPCT, %AGB e 

razão de CC/E foram operacionalizadas na forma de variáveis contínuas. 

Como não foi possível obter todas as informações para todas as crianças 

estudadas, algumas tabelas e gráficos irão apresentar um “n total” diferente do 

total da amostra incluída na pesquisa. 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram digitados e armazenados em planilhas, utilizando-se o 

programa Microsoft Excel 2007. A checagem da qualidade da digitação das 

medidas antropométricas foi verificada a partir de gráficos de dispersão, e para 

as crianças com valores muito discrepantes os dados digitados foram revisados 

nas planilhas originais. 

Os pontos de corte da razão CC/E equivalentes aos do escore z de IMC 

recomendados pelo MS112 e pela OMS101 foram calculados por regressão 

logística. 
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Para realizar a análise estatística utilizou-se os Softwares SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 15.0, MedCalc versão 

12.1.4.0 e GraphPad Prism 5 versão 5.04. Foram calculadas frequências, 

proporções, médias, desvios padrão, curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) e curvas de distribuição normal segundo a necessidade. As 

comparações foram realizadas a partir dos parâmetros de tendência central, 

dispersão e proporções, pelo teste t de Student (Mann-Whitney para 

distribuições não normais), análise de variância (teste de Kruskal-Wallis para 

distribuições não normais), Qui-quadrado (2), coeficiente de correlação de 

Pearson, Análise de Múltiplas Variáveis por regressão binária logística, 

Stepwise, Backward, Wald. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

A realização deste estudo obedece aos princípios éticos para pesquisas 

com seres humanos, conforme resolução CNS 196/96, foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, conforme documento COEP n° 196/96 aprovado em 15 de 

fevereiro de 2012 (Anexo A). 

O presente estudo fez parte de uma pesquisa institucional intitulada 

“Perfil epidemiológico de crescimento e nutricional de escolares em 

Florianópolis comparando tendências de crescimento, com a referência da 

MGRS/OMS”, desenvolvida pelo Programa Saúde na Escola (PSE) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e coordenada pela 
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pesquisadora. O referido Programa é realizado intersetorialmente pelas 

Secretarias de Saúde e de Educação do Município e Estadual de Educação e 

foi criado por Decreto Interministerial nº 6.286 de 5/12/2007. O Programa 

abrange hoje, 100% (66) das escolas de Ensino Fundamental e Médio e 50% 

do Ensino Infantil da Capital, atendendo a 50.000 crianças e, tem como uma de 

suas diretrizes, analisar o estado nutricional dos escolares e pressão arterial. A 

realização dessa pesquisa poderá auxiliar o PSE a nortear ações de 

intervenção locais, visando a melhoria da saúde dos educandos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi enviado para as 

escolas sorteadas e a própria escola, encaminhou-o para as mães ou 

responsáveis pelas crianças (Anexo B). 

Foram excluídas do estudo, todas aquelas crianças cujos pais e ou 

responsáveis se negaram a participar do estudo e que estavam fora das faixas 

etárias do estudo e/ou apresentaram problemas mórbidos que sabidamente 

têm relação com o seu crescimento e/ou pressão arteriais, não relacionados 

diretamente à sua condição nutricional. 

Durante o levantamento antropométrico e avaliação da PA, a 

identificação de escolares com alterações da PA e/ou nutricionais foi objeto de 

avaliação específica e uma vez decidida a melhor alternativa para o cuidado do 

escolar, este foi encaminhado aos Centros de Saúde de Florianópolis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Das 1082 crianças da amostra dos dois grupos de idades, pouco mais 

da metade tinha idade entre seis e sete anos - Grupo 1 (G1) - e os demais 

estavam entre nove e dez anos de idade - Grupo 2 (G2). A proporção de sexo 

masculino e feminino foi aproximadamente igual entre os dois grupos de idade 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Distribuição das frequências dos escolares segundo sexo e faixa 

etária. 

Grupos de 
idade 

Sexo 
Total 
n (%) 

Masculino 
n (%) 

Feminino 
n (%) 

G1 
303 (49,6) 

(55,4) 
308 (50,4) 

(57,6) 
611(100,0) 

(56,5) 

G2 
244 (51,8) 

(44,6) 
227 (48,2) 

(42,4) 
471(100,0) 

(43,5) 

Total 
547 (50,5) 

(100,0) 

535 (49,5) 

(100,0) 

1082 (100,0) 

(100,0) 

A média de idade dos dois grupos foi respectivamente 6,5 anos (dp = 

0,31) e 9,6 anos (dp = 0,26). 

Quanto ao peso de nascimento se observou que não havia diferença 

estaticamente significante entre as medianas dos dois grupos, G1 = 3250 g e 

G2 = 3253 g, e a dispersão dos pesos de nascimento foi muito semelhante 

entre os dois grupos (Figura 2). 
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Figura 2 - Distribuição do peso de nascimento dos escolares segundo os 
grupos de idade. 

 

No que tange ao crescimento a Figura 3 mostra a distribuição dos 

escolares, independentemente de sexo e idade, segundo o seu escore z de 

estatura, verificando-se que o grupo como um todo teve um crescimento acima 

do esperado, com uma mediana de estatura para a idade deslocada em 

direção a valores superiores do referencial. 
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Figura 3 - Curva de distribuição da frequência de escolares segundo escore z 

da estatura. 

 

Quando se analisa a estatura por sexo, como mostra a Figura 4, verifica-

se que meninos e meninas têm crescimento semelhante, ambos também com 

desvio a direita das curvas de crescimento em relação à mediana de referência 

de escore z de estatura da OMS. Comparando o escore z de estatura entre 

meninos e meninas verifica-se que não há diferença estatisticamente 

significante das médias (p = 0,6667). A média do escore z de estatura para 

idade dos meninos foi 0,23 com dp = 1,09 (IC 95% 0,14 a 0,33) e das meninas 

a média foi 0,26 com dp = 1,09 (IC 95% 0,17 a 0,33). 
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Figura 4 - Curvas de distribuição da frequência de escolares segundo escore 
z de estatura por sexo. 

 

A Figura 5 mostra as curvas de distribuição da frequência de escolares 

segundo escore z de estatura por grupos de idade (G1 e G2). Como se 

observa, os dois grupos de idade tiveram um crescimento acima da mediana 

de referência. 

Figura 5 - Curvas de distribuição da frequência de escolares segundo escore 

z de estatura por grupos de idade. 
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A média de escore z de estatura para idade no G1 foi de 0,25, dp = 1,08 

(IC95% 0,16 a 0,33) e no G2 o valor foi de 0,25, dp = 1,09 (IC de 95% 0,18 a 

0,31). A diferença entre os dois grupos etários não foi estatisticamente 

significante (p = 0,9898). 

A Figura 6, em relação ao escore z de peso, demonstra um desvio para 

a direita das curvas de distribuição dos escolares evidenciando a presença de 

excesso de peso entre os escolares. 

Figura 6 - Distribuição da frequência de escolares segundo escore z de peso 

para idade. 

 

A diferença das médias de escore z de peso por sexo foi 

estatisticamente significante (p = 0,047), sendo que a média dos meninos foi 

0,79 (dp = 1,26) e das meninas a média foi de 0,64 (dp = 1,19) como mostra a 

Figura 7. 

Como se observa nas Figuras 7 e 8 além das médias serem superiores 

às medianas do referencial, a curva de distribuição como um todo dos valores 
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observados, encontra-se desviada para o lado direito do gráfico, isto é, em 

direção aos valores mais elevados do referencial, principalmente no que tange 

à distribuição dos pesos dos escolares do sexo masculino. 

Figura 7 - Curvas de distribuição da frequência de escolares segundo escore 
z de peso por sexo. 

 

Figura 8 - Curvas de distribuição da frequência de escolares segundo escore 
z de peso por idade.  
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A Figura 9, das curvas de distribuição dos escolares segundo escore z 

de IMC, mostra também, um desvio para a direita, com uma média de escore z 

positiva de 0,78 e um dp = 1,32 (IC95% 0,69 a 0,85), o que é compatível com o 

valor dos escores z de altura e peso para idade, observados na amostra. 

Figura 9 - Curvas de distribuição da frequência de escolares segundo escore 
z de IMC. 

 

A Figura 10 mostra as frequências de escolares segundo a classificação 

do estado nutricional pelo IMC, de acordo com a proposta da OMS e do MS, e 

evidencia que 42,5% das crianças já estavam com excesso de peso, chamando 

principalmente a atenção que 4,4% já eram portadores de obesidade grave. 

Quanto à magreza ou magreza acentuada a prevalência observada foi de 1,7%. 

Essa proporção é inferior à esperada na distribuição de referência para as 

populações supostamente normais, o que pode significar que entre os escolares 

de Florianópolis pode haver desnutrição, mas que esta condição, por sua 

frequência, não é mais um importante problema de saúde pública. 
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Figura 10 - Distribuição dos escolares segundo estado nutricional com base no 
escore z de Índice de Massa Corporal dos escolares. 

 

 

A Tabela 2 mostra as prevalências dos diferentes diagnósticos de estado 

nutricional dos escolares, conforme o sexo. Como se verifica a prevalência de 

obesidade grave era 2,1 vezes maior entre os meninos. 

Tabela 2 - Distribuição dos escolares segundo o diagnóstico nutricional e sexo. 

Estado Nutricional 
Meninas Meninos Total 

N (%) N (%) N (%) 

Magreza acentuada 3 (0,6) 4 (0,7) 7 (0,7) 

Magreza 7 (1,3) 5 (0,9) 12 (1,0) 

Eutrofia 301 (56,3) 296 (54,1) 597 (55,8) 

Sobrepeso 137 (25,6) 134 (24,5) 271 (25,1) 

Obesidade 63 (11,8) 69 (12,6) 132 (13,0) 

Obesidade Grave* 18 (3,4) 39 (7,1) 57 (4,4) 

TOTAL 535 (100,0) 547 (100,0) 1082 (100,0) 

*p < 0,05       

No grupo de crianças como um todo se observou que as médias dos 

escores z foram respectivamente 0,72 (dp = 1,30) para o peso/idade, 0,25 (dp 

= 1,09) para estatura/idade e 0,78 (dp = 1,32) para o IMC. Esses valores 

revelam diferença significante (p < 0,0001) quando comparadas com os valores 

0,7% 1,0% 

55,8% 25,1% 

13,0% 
4,4% 

Magreza acentuada Magreza Eutrofia

Sobrepeso Obesidade Obesidade grave



51 

 

de seus respectivos referenciais. 

As Tabelas 3 e 4, a seguir, mostram que as médias de escores z de 

peso, estatura e IMC não apresentam diferenças entre os dois grupos de idade, 

entretanto, segundo o sexo, verificou-se que os meninos apresentavam um 

peso proporcionalmente maior para a idade enquanto a média de IMC era 

maior nas meninas. 

Tabela 3 - Medidas de tendência central e dispersão das características 

antropométricas dos escolares segundo grupos de idades. 

Parâmetros 
antropométricos 

em escore z 

Grupos etários 

p 
(entre grupos) 

G1 G2 

(dp) (dp) 

Peso 0,69 (1,23) 0,74 (1,23) 0,5075 

Estatura 0,25 (1,08) 0,25 (1,11) 0,9898 

IMC 0,76 (1,31) 0,80 (1,33) 0,6209 

x: média; dp: desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corpórea.  

Tabela 4 - Medidas de tendência central e dispersão das características 

antropométricas dos escolares segundo sexo. 

Parâmetros 
antropométricos 

em escore z 

Sexo 

p M F 

 (dp)  (dp) 

Peso/idade 0,79 (1,26) 0,64 (1,19) 0,0047* 

Estatura/idade 0,23 (1,09) 0,26 (1,09) 0,6667 

IMC 0,41 (1,24) 0,45 (1,19) 0,0009* 

x: média; dp: desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corpórea. 
*t de Student: significante. 

 

A estatura para idade não evidenciou uma diferença estatisticamente 

significante entre meninos e meninas. 

Quanto à distribuição corporal de gordura, a Figura 11 mostra um desvio 

da curva de distribuição do escore z da CC comparada à mediana de 
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referência de acordo com o referencial de Frisancho114, indicando que os 

escolares de Florianópolis provavelmente têm um maior acúmulo de gordura na 

região abdominal. A média de escore z observada para a CC foi de 0,49 (dp = 

0,98), com um IC de 95% variando de 0,43 a 0,54. 

Figura 11 - Curva de distribuição da frequência de escolares segundo o escore 
z da circunferência da cintura. 

 

Utilizando-se outros índices de composição corporal, a Tabela 5 mostra 

as medidas de tendência central comparando os dois grupos de idade. Verifica-

se diferença estatisticamente significante entre as duas gerações dos escolares 

quanto ao escore z de AMB e AGB. É interessante notar que o grupo mais 

velho apresenta uma menor área muscular do braço simultaneamente a uma 

maior área gorda, na mesma região do braço. 
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Tabela 5 - Médias dos indicadores de composição corporal dos escolares, 
segundo os grupos de idades. 

Composição corporal 
em escore z 

G1 
 (dp) 

G2 
 (dp) 

P 

CC 0,47 (0,98) 0,51 (0,98) 0,5105 

CA 0,33 (0,93) 0,29 (0,94) 0,5044 

AMB -0,04 (1,25) -0,23 (1,26) 0,00136* 

AGB 0,18 (1,17) 0,33 (1,19) 0,003768* 

x: média; dp: desvio padrão; CC: circunferência de cintura; CA: circunferência abdominal; 
AMB: Área Muscular do Braço; AGB: Área Gorda do Braço. 
*Significante estatisticamente. 

Quando se compara estes parâmetros entre meninos e meninas, a 

Tabela 6 mostra diferença apenas quanto à AGB, que é maior entre meninos. 

Tabela 6 - Médias de indicadores de composição corporal dos escolares, 
segundo o sexo. 

Composição corporal 
em escore z 

M 
 (dp) 

F 
 (dp) 

P 

CC 0,51 (0,99) 0,46 (0,97) 0,3509 

CA 0,33 (0,93) 0,29 (0,94) 0,5044 

AMB 0,14 (1,29) 0,29 (0,94) 0,05844 

AGB 0,39 (1,30) 0,11 (1,04) 0,0001* 

x: média; dp: desvio padrão; CC: circunferência de cintura; CA: circunferência abdominal; 
AMB: Área Muscular do Braço; AGB: Área Gorda do Braço. 
*Significante estatisticamente. 

Na Tabela 7, observa-se que a mediana da PCT apresentava diferença 

estatisticamente significante em função da idade, sendo a PCT maior nos mais 

velhos. Quanto ao sexo não se observou diferença. 
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Tabela 7 - Medianas e dispersão dos valores da prega cutânea tricipital (PCT) 
e da relação da cintura abdominal pela estatura (CA/E) dos 
escolares, segundo grupos de idade e sexo. 

Composição corporal 
em escore z 

G1 G2 M F 

Me da PCT** -0,18 0,13 -0,11 -0,02 

Mínimo -1,29 -1,90 -1,23 -1,90 

Máximo 5,50 6,57 6,57 4,85 

P < 0,0001* 0,792 

Me CA/E** 0,47 0,47 0,47 0,47 

Mínimo 0,37 0,35 0,35 0,37 

Máximo 0,69 0,68 0,69 0,64 

P 0,923 0,357 

Me=mediana; *Significante estatisticamente; **Teste de Mann Whitney. 

Na mesma tabela verifica-se que não houve diferença na mediana da 

razão CA/E tanto em função do sexo quanto da idade. A média da razão CA/E 

observada no conjunto de todos os escolares foi de 0,478 (dp = 0,052) com um 

intervalo de confiança de 95% de 0,476 a 0,482. 

Publicação recente sugere que uma medida da razão da CA/E igual ou 

superior a 0,5 indica a existência de obesidade central. Este valor (0,5) é o 

correspondente ao percentil 85 da amostra estudada, independentemente da 

idade e sexo128. 

Em nosso estudo, também não se observou diferenças em função da 

idade ou sexo para um valor da mediana da razão da CA/E, que foi 0,47. Este 

valor corresponde ao percentil 75, na distribuição de valores da pesquisa citada 

anteriormente128. 

As medidas de composição corporal utilizadas no estudo anterior128 - CC 

e CA -, bem como relatado por outros autores são consideradas preditoras de 

risco de doença cardiovascular e metabólica, também em crianças, 

demonstrando serem melhores marcadores da quantidade de tecido adiposo 
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visceral do que o IMC. Estas medidas também são consideradas como 

indicadores mais sensíveis de resistência à insulina, de alteração de pressão 

arterial, de colesterol sérico e dos níveis de triglicerídeos75,125,129. 

Em nosso estudo, na comparação da AMB e da AGB entre os dois 

grupos de idade (Tabela 5), observou-se uma diferença estatisticamente 

significante (p = 0,00136 e p = 0,003768 respectivamente), sugerindo que 

essas medidas podem ser relevantes como indicadores de composição 

corporal, tanto quanto a CC e CA. Apesar disso, as dificuldades para a 

realização das medidas dos indicadores AMB e AGB e para a sua 

interpretação, fazem com que as mesmas tenham menor praticidade do que a 

CC ou CA, para a avaliação de crianças na rotina assistencial. 

4.2 PRESSÃO ARTERIAL 

No que tange a pressão arterial, a média da pressão arterial sistólica dos 

escolares como um todo foi de 97,2 mmHg, dp = 10,7 (IC95% 96,5 a 97,8 

mmHg) e a média da diastólica foi 61,6 mmHg, dp = 8,2, (IC95% 61,1 a 62,1 

mmHg), valores muito próximos aos propostos pelo referencial130. 

Apesar disto, observou-se uma elevada prevalência de alterações da PA, 

sendo que no total 148 crianças (13,7% dos escolares) apresentavam alguma 

elevação, predominando o aumento da PAS, que foi observada em 103 crianças 

(9,5%). Quanto à PAD 79 escolares (7,3%) também apresentavam elevação. 

Pela Tabela 8 observa-se que na amostra para a PAS a proporção de 

crianças com hipertensão foi maior do que daquelas com pré-hipertensão, o 

mesmo não ocorrendo quanto à pressão diastólica. 
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Tabela 8 - Distribuição dos escolares conforme a classificação de sua 
alteração de Pressão Arterial Sistólica (PAS) ou Diastólica (PAD). 

Pressão arterial 
PAS 
n (%) 

PAD 
n (%) 

Pré-hipertensos 36 (34,6)* 38 (48,1)** 

Hipertensos 68 (65,4)* 41 (51,9)** 

Total 104 (100,0) 79 (100,0) 

*p=0,018 (significante estatisticamente). **p=0,08891 (NS). 

A Tabela 9 mostra que apesar do número absoluto de crianças com 

alteração de pressão ser aparentemente maior entre as meninas, não há 

diferença estatisticamente significante na prevalência de alteração de pressão 

arterial segundo o sexo. 

Tabela 9 - Distribuição das frequências de escolares conforme classificação 

de Pressão Arterial dos escolares por sexo. 

Pressão arterial 
Masculino 

n (%) 
Feminino 

n (%) 

Normal 478 (87,4) 456 (85,2) 

PA alterada 69 (12,6) 79 (14,8) 

Total 547(100,0) 535 (100,0) 

Teste Exato de Fischer: p=0,331 (NS). 

Quanto à faixa etária, observou-se uma prevalência de pressão alterada 

(pré-hipertensão ou hipertensão arterial) maior entre os escolares do G2, mais 

velhos, em comparação aos do G1. Isto indica a possibilidade de que haja um 

aumento de problemas de PA com o passar da idade, ou que o referencial 

utilizado, talvez não seja tão adequado para a nossa população, dependendo 

da faixa etária avaliada (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Distribuição das frequências de escolares conforme classificação 
de PAS e PAD alteradas dos escolares, por grupos etários. 

Pressão arterial 
G1 

n (%) 
G2 

n (%) 

Pré-hipertensos 546 (89,36) 388 (82,38) 

Hipertensos 65 (10,64) 83 (17,62) 

Total 611 (100,00) 471 (100,0) 

Teste Exato de Fischer: p=0,0012(S). 
Risco relativo=1,66 (IC=1,23 a 2,24) 

No G2 o risco relativo de apresentar PA alterada foi 1,66 vezes maior 

quando comparado ao G1. O IC de 95% (1,23 a 2,24) mostra que o risco atribuível 

de aumento da pressão arterial com o decorrer da idade (entre os seis e os dez 

anos de idade) na melhor das hipóteses é de 23% e na pior das hipóteses de 124%. 

A análise isolada da PAS ou da PAD revelou basicamente a mesma 

tendência que o grupo como um todo, isto é, não evidenciando diferença entre 

meninos e meninas, mas apresentando uma maior proporção de alterações no 

grupo de escolares de maior idade. 

Estas diferenças de PA em relação à idade, com maior prevalência nas 

crianças mais velhas, já tem sido descritas na literatura inclusive, fenômeno 

esse que poderia estar relacionado ao início do desenvolvimento puberal131, 132. 

Alguns autores133, 134 mostram uma associação maior de RCV na idade 

adulta, nas crianças púberes que tem alterações de PA em comparação com 

as pré- púberes (em torno de nove anos de idade). Quando, além de PA 

elevada o IMC também era elevado estudos mostram que essas crianças 

desenvolvem placas de ateroma já na segunda década de vida20, 132. 
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4.2.1 Pressão Arterial e Peso de Nascimento 

Apesar de ter sido possível recuperar a informação de PN apenas de 

816 crianças, como há resultados controversos na literatura quanto a 

associação de alteração de PN entre crescimento fetal, alterações metabólicas 

e HAS na idade adulta35,43,44,135 optou-se por verificar se havia nessas crianças 

alguma correlação entre PAS, PAD e o PN. 

Tanto para a PAD quanto a PAS não se encontrou relação com o PN. Os 

coeficientes de correlação de Pearson com o PN foram praticamente iguais a 

0,0 e, obviamente, não significantes (p = 0,8673 para PAD, p = 0,6692 para 

PAS). 

4.2.2 Pressão Arterial e Idade 

Apesar da análise direta da correlação entre idade e PA não ser 

favorecida pelo fato da amostra aqui estudada ser composta por dois 

subgrupos de idade distintos, que possuem uma gama de variação de idade 

intragrupo muito restrita, cumpre salientar que quando se analisou a proporção 

de alterações da PA por subgrupo de idade se observou diferenças 

estatisticamente significantes, com uma maior prevalência no G2, de crianças 

mais velhas, o que indica que é possível que exista uma elevação de PA em 

função da idade (Tabela 10). 

O fato de em nosso estudo a amostra ter incluído crianças na faixa etária 

de nove e dez anos – portanto pré-puberes - poderia explicar a prevalência de 

alterações de PA que foi observada. 
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Apesar de realizados em adolescentes, estudos  tem evidenciado 

correlação importante entre a PAS e PAD e a idade59, 136, o que corrobora as 

alterações da PA em função da idade aqui encontradas.. 

4.2.3 Pressão Arterial e Estatura 

Na Figura 12, quando se analisam os escolares como um todo, observa-

se uma tendência estatisticamente significante de aumento da PAS em função 

do escore z de estatura, sendo que quanto mais alta a criança maior tende ser 

sua PAS. O Coeficiente de Correlação de Pearson foi de 0,1860 com IC95% de 

0,1278 a 0,2429, apesar deste valor de coeficiente ser relativamente pequeno,  

a correlação pode ser considerada importante, pois já é aceito que a PA é uma 

variável biológica cujos valores normalmente são modulados por múltiplos 

fatores. 

Figura 12 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares com 

escore z de estatura (HAZ). 
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Na Figura 13 observou-se para a PAD, o mesmo comportamento da 

PAS, com tendência a ser mais elevada nas crianças mais altas. O Coeficiente 

de Correlação de Pearson entre PAD e o escore z de estatura foi de 0,1763 

(IC95% 0,1179 a 0,2335) também significante (p < 0,0001), valendo para o 

mesmo as considerações já feitas no caso da PAS. 

Figura 13 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares com 

escore z de estatura (HAZ). 
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Figura 14 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares do G1 
com escore z de estatura (HAZ 6-7). 

 

Figura 15 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares do G1 
com escore z de estatura (HAZ 6-7). 
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observada no grupo das crianças mais jovens, a diferença entre os coeficientes 

de correlação observados nos dois grupos não se mostrou estatisticamente 

significante. 

Figura 16 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares do G2 
com escore z de estatura (HAZ 9-10). 
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Figura 17 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares com 
escore z de estatura do G2 (HAZ 9-10). 

 

Quanto ao sexo, nas meninas, independentemente do grupo de idade, 

houve correlação da PAS com o escore z de estatura (Figura 18). O 
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Figura 18 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares com 

escore z de estatura do sexo feminino (HAZ F). 
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A mesma tendência se observa, considerando sempre somente sexo 

feminino, ao se correlacionar PAD com escore z de estatura (Figura 19). O 

Coeficiente de Correlação é de 0,1330 (IC95% de 0,04872 a 0,2153) e, 

também significante (p = 0,0021). 

Figura 19 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares com 
escore z de estatura do sexo feminino (HAZ F). 
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Figura 20 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares com 
escore z de estatura do sexo masculino (HAZ M). 

 

Figura 21 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares com 
escore z de estatura do sexo masculino (HAZ M). 
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estratificada por grupos de idade ou por grupos de sexo. Apesar disso, os 

coeficientes de correlação não se mostraram muito elevados, variando 

conforme o grupo entre 0,13 e 0,22. 

Como os grupos de idade não apresentaram diferenças no crescimento 

estatural alcançado (zE/I G1 = 0,25 e zE/I G25 = 0,17; p=0,9898), bem como 

quando a estatura foi analisada segundo o sexo (zE/I M = 0,23 e zE/I F = 0,26; 

p = 0,6667), mas intragrupo observou-se relação entre os níveis de pressão e o 

escore z de estatura, fica evidente que há mesmo uma influência específica do 

processo de crescimento na definição da PA da criança. 

Em concordância com nosso estudo, uma pesquisa que correlacionou a 

elevação da PA com o crescimento e o desenvolvimento puberal observou uma 

relação muito estreita entre as taxas máximas de elevação da PA e o aumento 

do peso e da altura, sugerindo também que o crescimento como um todo 

poderia influenciar os aumentos de PA137. 

A análise entre essas alterações de PA e crescimento, principalmente 

entre as crianças mais velhas, pode eventualmente, ser consequência da 

tendência secular de crescimento que vem sendo observada nas últimas 

décadas, já que os valores de referência de PA propostos pela Task Force7 se 

referem a uma geração de crianças, cujas avaliações de pressão e estatura 

foram feitas há cerca de 40 anos. Se outros estudos confirmarem ou 

reforçarem essa possibilidade, talvez, venha a ser necessária, uma revisão ou 

até mesmo, a realização de um novo referencial de PA em função da idade e 

da estatura para as crianças até dez anos de idade. 



67 

 

4.2.4 Pressão Arterial e Estado Nutricional 

Nas Figuras 22 e 23 evidenciam-se as correlações da PAS e PAD com 

estado nutricional dos escolares de acordo com seu escore z de IMC. Quanto a 

PAS observou-se uma correlação estatisticamente significante (p < 0,0001), 

com um r = 0,2784 (IC95% de 0,2225 a 0,3325) evidenciando que PAS 

aumenta à medida que se eleva o IMC da criança. 

Resultado semelhante ocorreu com a PAD, que apresenta uma 

tendência de aumento em função do zIMC, com um r = 0,2044 (IC95% de 

0,1466 a 0,2608), p < 0,0001. 

Figura 22- Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares e zIMC. 
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Figura 23 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares e zIMC 
(OMS). 
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Estudo que explorou associações étnicas específicas entre medidas de 

tamanho corporal e avaliou IMC, razão da CA/E e as suas relações com PA (PAS 

e PAD) em crianças com idades compreendidas entre cinco e seis anos de idade, 

observou que o IMC era o marcador mais fortemente associado com a PA em 

todos os grupos étnicos80. Nenhuma das medidas de tamanho corporal mostrou 

capacidade discriminatória superior, e o valor preditivo dessas foi baixo, o que 

sugere que, com essa idade, outros fatores, como pais obesos, por exemplo, 

poderiam ser indicadores mais importantes para o aumento da PA. Em diferentes 

estudos, entre as várias medidas de tamanho corporal, o IMC pareceu ser o 

determinante mais confiável da PA em qualquer grupo étnico, embora com baixa 

capacidade preditiva para detecção de elevação da PA6,116,145-147. 

Já outros trabalhos longitudinais, avaliados numa metanálise117, 

mostraram a existência de correlações entre a infância e o IMC, com 

hipertensão na idade adulta, e essa associação foi mais elevada quando se 

considerou crianças mais velhas (maiores de oito anos) com excesso de peso 

e que possuíam pais obesos, reforçando que o IMC pode ser de fato um 

marcador útil de risco de hipertensão arterial92,148. 

No Brasil, estudo de prevalência de hipertensão arterial em crianças e 

adolescentes obesos mostrou valores elevados de PA entre crianças e 

adolescentes, porém não evidenciou diferença quanto aos grupos etários146. 

Entretanto, outros autores enfatizam que entre adolescentes obesos a metade 

já apresentavam alteração de PA,149,150. 

Em nosso estudo, a associação das PAS e PAD com o IMC foi 

estatisticamente significantes, com resultados semelhantes para ambas. 
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Apesar disso, análise de pesquisas longitudinais em escolares verificou 

que enquanto a prevalência de obesidade praticamente triplicou a prevalência 

de alteração da PA não se modificou na mesma proporção. Esses dados 

apontam para a necessidade de que mais pesquisas envolvendo outros 

possíveis fatores de risco de elevação da PA precisam continuar sendo 

realizadas17, 59. 

4.2.5 Pressão Arterial e Composição Corporal 

A seguir se apresentam as análise da PAS e PAD em função da 

composição corporal, a partir de suas relações com zCC, zCA, CC/E, CA/E, 

zAMB, zAGB e zPCT do grupo como um todo.  

De uma maneira geral, os dados evidenciaram associação entre 

alterações das medidas de composição corporal com a elevação da pressão 

arterial sistólica e diastólica, todas estatisticamente significantes. 

A análise isolada entre CC também revelou correlação com a PAS, r = 

0,4645 e IC 95% 0,4164 a 0,5100, com a PAD r = 0,3352 e IC95% 0,2812 a 

0,3871, ambas significantes (Figuras de 24 a 27). Quando a CC é analisada em 

escore z essas correlações, apesar de apresentarem menores Coeficientes de 

Pearson, se mantêm significantes  estatisticamente. (Figuras de 24 a 27). 



71 

 

Figura 24 -  Relação da Pressão arterial sistólica dos escolares (PAS) e 
Circunferência da cintura (CC) em centímetros. 

 

Figura 25 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares e 
Circunferência de Cintura (CC) em centímetros. 
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Figura 26 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares e escore 
z de Circunferência de cintura (zCC). 

 

Figura 27 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares e 
escore z de Circunferência de cintura (zCC). 
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Um destes, que investigou a relação entre CC, combinando o IMC e 

pressão arterial elevada em crianças jovens (seis a sete anos idade), observou 

que a CC poderia aumentar a predição de elevação da pressão arterial. 

Considerando que medição da pressão arterial requer maior habilidade do 

operador e é passível de ser falsamente elevada e, que a CC é significativamente 

correlacionada com a pressão sanguínea, o estudo sugere o uso da medição de 

CC como ferramenta de triagem para a pressão arterial elevada em crianças89. 

Entretanto, em outro estudo, com crianças obesas de sete a 14 anos de 

idade, não se constatou associação entre CC e valores elevados de PA24. Essa 

aparente discrepância de resultado, além de mostrar a necessidade de realizar 

mais pesquisas destas relações, pode ser decorrente do fato que os autores 

que não encontraram essa correlação se limitaram a uma amostra de crianças 

obesas e não de uma população em geral. 

A análise das retas de regressão da PAS e da PAD, em função da CC 

resultou respectivamente nas seguintes equações: PAS = 0,5581xCC + 63,0 e 

PAD = 0,3071xCC + 42,8. 

Esses valores indicam que se não houvesse outros fatores 

intervenientes na determinação de PA, para cada centímetro de aumento na 

CC haveria um aumento de 0,6 mmHg na PAS e 0,3 mmHg na PAD, valores 

estes, bastantes expressivos, considerando a possível variabilidade da CC que 

se observa em crianças. 

A análise da razão da CC/E com os níveis de PAS mostrou um 

coeficiente de correlação de Pearson de 0,2804 (IC95% 0,2246 a 0,3345) 

significante (p < 0,0001), como se verifica na Figura 28. 



74 

 

Figura 28 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) com a razão da 
circunferência cintura pela estatura (CC/E) em escolares. 

 

Já a análise da Figura 29 mostra uma correlação também, entre a CC/E 
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também significantes. 

Figura 29 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) e razão da 
circunferência da cintura pela estatura (CC/E). 
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Na Figura 30, agora analisando a relação CA/E e PAS, encontrou-se 

correlação entre as mesmas, r = 0,2168 (IC95% de 0,1593 a 0,2729) e p < 0,0001. 

Figura 30 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) e razão da circunferência 
abdominal pela estatura (CA/E). 
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Assim, embora se tenha mostrado correlação estatisticamente 

significante tanto da PAS quanto da PAD com as razões da CA/E e CC/E numa 

população de escolares, o que se nota é que os coeficientes de correlação da 

razão da CC/E parecem tender a serem um pouco maiores que os da CA/E, 

embora não tenham evidenciado diferença na análise estatística. 

Vários estudos95, 97,125,128,141,152,153, demonstram a importância da razão 

da CA/E como indicador de desenvolvimento de HAS. Desses, uma pesquisa 

que analisou quais índices de composição corporal entre CC, IMC e CA/E é 

melhor preditor de alterações da PA e metabólicas mostrou que CC é melhor 

que o IMC e que é significativamente mais eficiente para prever a resistência à 

insulina, as alterações de PA, de colesterol sérico e os níveis de triglicerídeos. 

Já, a razão CA/E apresentou uma tendência de se elevar de acordo com o com 

o grau de obesidade das crianças, prevendo com maior grau de independência, 

o risco de obesidade central142. 

Diversos pesquisadores sugerem que o uso da razão da CA/E possua 

maior facilidade de execução, podendo ser uma alternativa para avaliar a 

adiposidade central em crianças, especialmente na prática dos cuidados primários 

de saúde. Por ser um índice de proporcionalidade, da quantidade de acúmulo de 

gordura corporal superior em relação à altura, seus valores durante a infância são 

influenciados pelo crescimento, portanto, pela idade e sexo54, 95,128,154-157. 

Já a redução significativa na média da razão da CA/E da infância à 

adolescência reflete a desproporcionalidade das velocidades de crescimento 

em altura e da CC com a idade. Espera-se que a razão da CA/E se estabilize 

em torno de 18 anos de idade, quando o crescimento em altura cessa e ocorre 
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estabilização dos valores médios de CA/E nos mais velhos, particularmente em 

meninos. A razão da CA/E só aumentaria quando o excesso de gordura se 

acumular na parte superior do corpo. Analisando a evolução da CC, o mesmo 

estudo, verificou que as meninas apresentavam valores mais baixos da CC do 

que os meninos para qualquer altura e, que essas diferenças eram mais 

importantes aos nove anos de idade97. 

Essas tendências não foram confirmadas nos nossos dados, já que as 

diferenças em função do sexo e idade, não se mostraram estatisticamente 

significantes na nossa amostra. 

Outros estudos139, 158,159, agora em adolescentes também mostraram que 

a razão da CA/E é tão sensível quanto o IMC no rastreamento de risco 

cardiometabólico e que teria muitas vantagens por ser de simples execução, 

com baixo custo e capaz de detectar risco cardiometabólico, inclusive em 

adolescentes magros6. 

Metanálise de dados de 88 mil indivíduos adultos mostrou que a CA/E foi 

o melhor marcador para discriminar o RCV. Os autores recomendam o seu uso 

em levantamentos epidemiológicos de grande porte, pois além de discriminar 

melhor o risco é um indicador facilmente determinável117. 

Outros estudos, um deles realizado em três cidades brasileiras 

envolvendo escolares e adolescentes mostrou que a razão da CC/E pode ser o 

marcador mais apropriado de adiposidade central, não necessitando de sexo e 

idade para sua estimativa. Nestas populações a razão da CC/E de 0,44 se 

mostrou útil para indicar alterações no perfil lipídico e avaliar depósitos de 

gordura abdominal160, 161. 
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Ashwell e Hsieh162 resumem nos seguintes pontos a validade de 

utilização da CA/E: mais sensível do que o IMC para prever riscos à saúde; 

mais barato, mais fácil de medir e calcular que o IMC; um ponto de corte de 0,5 

é valido para indicar RCV em ambos os sexos e diferentes grupos étnicos e, 

por último, os seus valores permitem triar, na prática, indivíduos em situação de 

risco. 

Quanto à avaliação da composição corporal Jellife e Jellife119, na década 

de sessenta já recomendava o uso do perímetro braquial para avaliar AMB em 

crianças desnutridas. Estudos mais recentes recomendam o uso dos 

indicadores AMB, AGB para avaliar composição corporal, também, em crianças 

obesas assim como nas desnutridas114, 115,163-166. 

Em nosso estudo, a análise da relação da PAS com z de AMB (Figura 

32) demonstrou haver uma correlação r = 0,1726 (IC 95% 0,1142 a 0,2298) e p 

< 0,0001. Também a relação da PAD com z de AMB (Figura 33) demonstrou 

também haver correlação com r = 0,2337 (IC 95% 0,1765 a 0,2892) e p < 0,0001. 
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Figura 32 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) dos escolares e z de 
Área Magra do Braço (zAMB). 

 

Figura 33 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares e z de 

Área Magra do Braço (zAMB). 
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Figura 34 - Relação da Pressão arterial sistólica (PAS) e escore z de Área 
Gorda do Braço (zAGB). 

 

Figura 35 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) e escore z de Área 
Gorda do Braço (AGB). 
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Figura 36 - Relação da Pressão Arterial Sistólica (PAS) dos escolares com 
escore z de Prega cutânea Tricipital (zPCT). 

 

A Figura 37 apresenta a relação da PAD com zPCT na qual se observa 

um coeficiente de correlação r = 0,178, 95%IC 1205 a 0,2359 e p < 0,0001. 

Figura 37 - Relação da Pressão arterial diastólica (PAD) dos escolares com 

escore z de Prega cutânea Tricipital (zPCT). 
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Estudo em crianças e adolescentes mostrou que o risco de hipertensão 

arterial era quase duas vezes maior nas crianças com percentil de PCT 

elevada62, corroborando os resultados aqui observados com escore z de PCT. 

Também, num estudo na China, com crianças e adolescentes, numa 

região de elevada prevalência de alterações de PA se observou que esta se 

elevava na medida em que aumentavam os valores de PCT e PCS167. 

Para a área muscular do braço, quando expressa em porcentagem, e o 

valor da PAS, como se verifica na Figura 38, detectou-se uma correlação 

inversa entre com um r de - 0,2732, um IC95% de -0,3274 a -0,2171 e p = < 

0,0001. 

Figura 38 - Relação entre a Pressão arterial sistólica (PAS) e porcentagem da 

área muscular do braço (%AMB). 
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Na Figura 39 também se demonstrou uma correlação inversa entre a 

porcentagem de área muscular do braço e o valor da PAD, com um Coeficiente 

de Pearson de - 0,1062, um IC95% de - 0,1647 a -0,04687 e p = 0,0005. 

Figura 39 - Relação entre a Pressão arterial diastólica (PAD) e porcentagem 
da área muscular do braço (%AMB). 
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pode ser indicativo de uma condição de RCV, de maneira semelhante ao que é 

determinado pelo excesso de massa gorda corpórea. 

Partindo-se das análises anteriormente apresentadas e considerando 

ainda variáveis citadas na literatura como relacionadas com a HAS e as 

variáveis disponíveis no banco de dados realizou-se uma Análise de múltiplas 

variáveis por Regressão Binária Logística Stepwise Backward de Wald. Nesta 

análise considerou-se como variável dependente a elevação de PA (sistólica 

e/ou diastólica) e como variáveis independentes: a idade e sexo da criança, o 

seu peso de nascimento, a sua razão de circunferência da cintura para a 

estatura e o escore z de área gorda do braço. 

Como se observa na Tabela 11, a idade é uma das variáveis que se 

confirma como associada a um maior risco de HAS (OR = 1,215), entretanto 

por suas características de não ser passível de modificação, sua 

operacionalização na prática como determinante de risco na assistência 

primária é de pequena utilidade. 

Tabela 11 - Regressão Binária Logística Stepwise Backward de Wald 

Variável Beta 
Erro 

Padrão 
Significância Exp(B) 

Limite 
inferior do 

IC95% 

Limite 
superior do 

IC95% 

zAGB 0,020 0,109 0,856 1,02 0,82 1,26 

PN 0,000 0,000 0,492 1,00 1,00 1,00 

Sexo 0,165 0,0217 0,446 1,18 0,77 1,80 

Idade* 0,195 0,069 0,005 1,22 1,06 1,39 

CC/E* 10,160 1,906 0,000 25842,37 616,08 1083995,14 

Constante -8,445 1,098 0,000 0,00   

zAGB: escore z da área gorda do braço; PN: peso de nascimento; CC/E: razão circunferência da cintura pela 

estatura. 
*Significantes 



85 

 

A outra variável CC/E mostra um OR extremamente elevado e por sua 

facilidade de coleta parece ser de fato uma variável bastante útil para a triagem 

de crianças em idade escolar que podem já estar apresentando hipertensão 

arterial, principalmente na assistência básica como rotina de atenção, quando 

nem sempre a medida da PA pode ser efetuada de maneira universal116,132,140. 

Partindo-se desse pressuposto analisou-se o desempenho da CC/E 

como instrumento de triagem de uma possível HAS em escolares por 

intermédio da Curva ROC (Reciever Operator Characteristics). Nesta análise, 

(Figura 40) a área sob a curva estimada foi de 0,68 (IC95% 0,66 a 0,72), 

estatisticamente significante (p < 0,0001), indicando a viabilidade de sua 

utilização como marcador de risco. 

Figura 40 - Área Sob a Curva ROC da CC/E 
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A partir da curva ROC o ponto de corte que expressa simultaneamente 

os melhores níveis de associação entre sensibilidade e especificidade 

corresponde a uma razão da CC/E acima de 0,49 (sensibilidade de 56,1% e 

especificidade de 72,6%), como se observa na Tabela 12.  

Na mesma tabela, se verifica que um valor acima do ponto de corte de, 

0,40 apresenta uma elevada sensibilidade (98,7%), porém com baixa 

especificidade (4,0%). Já o ponto de corte acima de 0,63 confere uma elevada 

especificidade (99,3%), porém com uma baixíssima sensibilidade (6,1%). 

Como se observa, o ponto de corte poderá ser deslocado dentro destes 

limites dependendo do objetivo de sua utilização, ou seja, de triagem quando 

se requer uma maior sensibilidade ou de quase diagnóstico quando se deseja 

uma maior especificidade. 

Estes valores são semelhantes aos obtidos na análise pela curva ROC 

do indicador zIMC, nesta mesma amostra, que revelou uma área sob a curva 

0,67, indistinguível estatisticamente da área da curva ROC para a CC/E.  

Ainda em relação, ao zIMC o ponto de corte de melhor sensibilidade 

associada à melhor especificidade foi > 1,5 zIMC com uma sensibilidade de 

50,7% (IC de 42,3 a 59,0) e uma especificidade de 77,7% com (IC de 74,9 a 

80,4). 

Esse comportamento quase idêntico como instrumento de triagem de 

risco de hipertensão arterial entre os dois indicadores reforça a validade da 

utilização da CC/E como um marcador de risco de HAS, em escolares, 

inclusive em decorrência da maior facilidade operacional para a sua realização. 
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Tabela 12 - Ponto de Corte, Sensibilidade e Especificidade da Razão da CC/E 

Ponto de 
Corte 

Sensibilidade 
IC95% da 

Sensibilidade 
Especificidade 

IC95% da 
Especificidade 

>0,40 98,7 95,2 - 99,8 4,0 2,8 - 5,4 

>0,43 93,2 87,9 - 96,7 17,9 15,5 - 20,5 

>0,46 76,4 68,7 - 82,9 45,8 42,6 - 49,1 

>0,49 56,1 47,7 - 64,2 72,5 69,5 - 75,3 

>0,52 39,2 31,3 - 47,5 85,6 83,1 - 87,7 

>0,59 14,9 9,6 - 21,6 97,8 96,6 - 98,6 

>0,63 6,1 2,8 - 11,2 99,3 98,5 - 99,7 

A seguir realizou-se análise de regressão linear entre CC/E e os 

diferentes níveis de PAS que as crianças apresentavam, obtendo-se a seguinte 

equação de definição de reta:  

PAS=57,43 x CC_E + 69,68 

da mesma maneira para a PAD a equação que define a reta de regressão 

encontrada foi: 

PAD=36,25 x CC_E + 44,21 

Estas equações indicam que para uma elevação de um décimo de 

unidade da razão da CC/E se produziria aproximadamente um aumento de 5,7 

mmHg na PAS e de 3,6 mmHg na PAD. 

Como se verifica esses valores mostram que mesmo pequenas 

variações na razão da CC/E podem resultar em grandes variações na PA de 

crianças em idade escolar. 
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5 CONCLUSÕES 

Nas escolas públicas da cidade de Florianópolis as crianças em idade 

escolar apresentam: 

a) Prevalência elevada, 13,7%, de pré-hipertensão e hipertensão arterial 

com tendência a ser mais elevada com a idade, independentemente do peso 

de nascimento. 

b) Crescimento adequado que, em termos médios, é maior do que o 

proposto pelo referencial da OMS, independentemente do peso de nascimento. 

c) Prevalência elevada, 42,5%, de sobrepeso, obesidade e obesidade 

grave, A prevalência de obesidade grave é maior, proporcionalmente, entre os 

meninos (7,1%) e não mostra relação com o peso de nascimento. 

d) Maiores níveis de PA quanto maior o crescimento estatural alcançado, 

independentemente do peso de nascimento. 

e) Correlação direta entre níveis de pressão arterial e valores de escores 

z de índice de massa corpórea, de escore z de AMB e menores proporções (%) 

de área muscular do braço em relação à quantidade de massa gorda. 

f) A razão de circunferência da cintura para a estatura como marcador 

indicativo de elevação de PA para ambos os sexos e nas diferentes idades. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora não esteja previsto entre os objetivos de uma tese elaborar 

considerações que vão além das conclusões, os resultados aqui observados 

impõem levantar a hipótese de que há de fato a necessidade de se 

institucionalizar, na assistência básica à saúde, a vigilância da pressão arterial 

de escolares e, possivelmente até antes desta idade, mesmo que a sua 

avaliação precisa só seja realizada após uma triagem prévia por indicadores 

antropométricos, como, por exemplo, a avaliação da razão circunferência da 

cintura pela estatura, que é de operacionalização relativamente simples em 

crianças destas faixas etárias. 
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8 ANEXOS 

Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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