
   

Fitness & Performance Journal

ISSN: 1519-9088

editor@cobrase.org.br

Instituto Crescer com Meta

Brasil

Peixoto Souza Junior, Sérgio Luis; Bozza, Rodrigo; Stabelini Neto, Antonio; Zampier Ulbrich,

Anderson; de Campos, Wagner

Relação do IMC e circunferência da cintura com a pressão arterial em escolares pré-púberes

Fitness & Performance Journal, vol. 9, núm. 2, abril-junio, 2010, pp. 5-10

Instituto Crescer com Meta

Río de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75121689001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=751
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75121689001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75121689001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=751&numero=21689
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75121689001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=751
http://www.redalyc.org


Copyright© 2010 por Centro Brasileiro de Atividade Física
Fit Perf J | Rio de Janeiro | 9 | 2 | 5-10 | abr/jun 2010

ISSN 1519-9088

Fit Perf J. 2010 abr-jun; 9(2):5-10. 5

Relação do IMC e CIRCunfeRênCIa da CIntuRa 
CoM a pRessão aRteRIal eM esColaRes pRé-
púbeRes 

Sérgio Luis Peixoto Souza Junior1 CREF 007941G/PR – sergiopeixotojr@hotmail.com 

Rodrigo Bozza1,3 CREF 004469-G/PR – rdbozza@gmail.com  

Antonio Stabelini Neto2,3 CREF 005537-G/PR – netostabelini@hotmail.com 

Anderson Zampier Ulbrich1,4 CREF 3132G-PR – anderson_u@hotmail.com 

Wagner de Campos1,5 CREF 00777-G/PR – wagner@ufpr.br 

doi:10.3900/fpj.9.2.5.p

Souza Junior SLP, Bozza R, Stabelini Neto A, Ulbrich AZ, Campos W. Relação do IMC e circunferência da cintura com a pressão arterial em 
escolares pré-púberes. Comitê de Ética: registro CEP/SD: 624.161.08.09; CAAE: 3185.0.000.091-08 em 02 de outubro de 2008. Fit 
Perf J. 2010 abr-jun;9(2):5-10. 

ReSUmo

Introdução: Apesar de ser muito comum em adultos à hipertensão arterial também tem sido verificada em 
crianças e adolescentes e nesses indivíduos as medidas antropométricas podem servir como um indicativo de alte-
rações na pressão arterial. objetivo: verificar a relação do IMC e circunferência da cintura (CC) com a pressão 
arterial (PA) em sujeitos pré-púberes de ambos os sexos. métodos: participaram do estudo 61 escolares. A compa-
ração dos valores entre meninos e meninas foi realizada através de testes “t” independentes. Para verificar a relação 
das medidas antropométricas com a PA foi utilizada a correlação de Pearson e análises de correlação parcial foram 
utilizadas para relacionar as medidas antropométricas com a PA utilizando como variáveis de controle a idade e a 
estatura adotando nas análises um valor de p<0,05. Resultados: foram encontradas relações significativas entre 
o IMC e a CC com a PA apenas para as meninas (p<0,05). Conclusão: a utilização preliminar do IMC e CC são 
úteis pelo baixo custo e praticidade na identificação de indivíduos pré-dispostos ao aumento da PA e conseqüente-
mente a um risco mais elevado de desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica.
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RelatIonshIp of bMI and waIst CIRCuMfeRenCe wIth blood pRessuRe In pRe-sChool pubesCent

ABSTRACT
Introduction: Although it is very common in adults, hypertension has also been observed in children and adolescents and anthropometric me-
asurements in these individuals may serve as an indicator of changes in blood pressure. objective: to verify the relationship of BMI and waist 
circumference (WC) with blood pressure (BP) in pre-pubertal subjects of both sexes. methods: Study participants were 61 schoolchildren. The 
comparison of values between boys and girls was conducted through independent “t” test. To verify the relationship of anthropometric measures 
with the BP was used as the Pearson correlation analysis, and partial correlation analysis were used to relate the anthropometric measures with the 
BP controlling for age and stature adopting a value of p<0.05. Results: we found significant relationships between BMI and WC with the PA only 
for girls (p<0.05). Conclusion: the preliminary use of BMI and WC are useful at low cost and practicality of the identification of individuals pre-
disposed to the increase in BP and thus a higher risk of developing hypertension.

KeyWoRDS
Blood pressure. Waist circumference. Body mass índex

RelaCIón de IMC y la CIRCunfeRenCIa de la CIntuRa Con la pResIón aRteRIal en pRe-esColaRes púbeRes

ReSUmeN 
Introducción: Aunque es muy común en los adultos, la hipertensión también se ha observado en niños y adolescentes y las mediciones 
antropométricas en estos individuos puede servir como un indicador de los cambios en la presión arterial. objetivo: verificar la relación 
entre el IMC y la circunferencia de la cintura (CC) con la presión arterial (PA) en sujetos pre-púberes de ambos sexos. métodos: partici-
paron del estudio 61 niños en edad escolar. La comparación de valores entre los niños y niñas se llevó a cabo a través de t “independiente 
de prueba. Para verificar la relación de las medidas antropométricas con la PA fue utilizado como el análisis de correlación de Pearson y el 
análisis de correlación parcial se utiliza para relacionar las medidas antropométricas con la PA de controlar la edad y estatura se adopta 
un valor de p <0,05. Resultados: se encontraron relaciones significativas entre el IMC y WC con la Autoridad Palestina sólo para las 
niñas (p <0,05). Conclusión: el uso preliminar de IMC y la CC son útiles a bajo costo y la viabilidad de la identificación de individuos 
predispuestos al aumento de la PA y por lo tanto un mayor riesgo de desarrollar hipertensión.

PALABRAS CLAve
Presión arterial. Circunferencia de la cintura. Índice de masa corporal

INTRoDUÇÃo
Na população mundial está ocorrendo o aumen-

to nos casos de pessoas com doenças crônicas não 
transmissíveis com destaque para as doenças car-
diovasculares (DC), sendo que estas representam a 
primeira causa de morte nos países desenvolvidos e 
vem de forma preocupante crescendo nos países de 
economia em transição e subdesenvolvidos1,2.

Dentre estes fatores de risco para DC podemos 
destacar a hipertensão arterial (HA) que é um dos 
principais problemas de saúde no Brasil devido as 
suas complicações cérebro-vascular, arterial corona-
riana, vascular de extremidades, insuficiência cardía-
ca e insuficiência renal crônica3,4.

Apesar de ser muito comum em adultos a HA tam-
bém tem sido verificada em crianças e adolescentes, 
sendo que estudos epidemiológicos brasileiros têm 
demonstrado, prevalência de HA na população in-

fanto-juvenil entre 6% e 8%. Isto se torna preocupan-
te, pois se sabe que a criança com níveis de pressão 
arterial mais elevados apresenta maior probabilidade 
de se tornar um adulto hipertenso5. 

Diante desse quadro, grande atenção tem sido 
dada à redução do sobrepeso e obesidade, já que 
além da maior probabilidade da criança obesa se 
tornar um adulto obeso, a relevância desse problema 
aumenta quando a obesidade infanto-juvenil mos-
tra forte associação com a presença de elevação da 
pressão arterial (PA) já na infância6.

Em crianças e adolescentes o índice de mas-
sa corporal (IMC) está significativamente associado 
à adiposidade corporal independente da sua loca-
lização, além de crianças com valores elevados de 
IMC apresentam maior risco relativo de hipertensão 
arterial do que seus pares eutróficos7. Entretanto, a 
relação do IMC com morbidades pode ser afetada 
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pela distribuição de gordura corpórea, em especial a 
concentração de gordura abdominal, que pode estar 
elevada independente do peso corporal8.

A gordura abdominal pode ser mensurada antro-
pometricamente através da circunferência da cintura 
que tem sido proposta como uma medida adicional 
indicativa de risco cardiovascular independente do 
IMC e massa corporal, pois o acúmulo de gordura 
abdominal está envolvido na etiopatogênese de al-
terações metabólicas, como a resistência a insulina9. 
A utilização do IMC ganha força para identificação 
de fatores de risco cardiovascular quando associado 
com a circunferência da cintura10,11,12. 

Diante disso, o presente estudo teve como objeti-
vo verificar a relação do IMC e circunferência da cin-
tura com a pressão arterial em sujeitos pré-púberes 
de ambos os sexos.

mÉToDoS
Os procedimentos metodológicos da pesquisa 

foram analisados pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa do Setor de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e estão de acordo com 
as normas éticas estabelecidas pela Resolução CNS 
196/96 sob o registro CEP/SD: 624.161.08.09; 
CAAE: 3185.0.000.091-08 em 02 de outubro de 
2008.

Sujeitos
A amostra não probabilística foi composta por 

61 indivíduos, sendo 31 meninos e 30 meninas, com 
idades entre 7 e 12 anos de idade, pertencentes ao 
estágio 1 de maturação, estudantes da rede pública 
de ensino da cidade de Curitiba, Paraná.

Instrumentos e procedimentos
1) Avaliação maturacional: O grau de maturação 

sexual foi determinado através do método proposto 
por Tanner13, no qual os estágios maturacionais se 
dividem de 1 a 5, com o primeiro estágio considera-
do pré-pubere, os estágios intermediários (2, 3 e 4) 
durante o processo maturacional e o quinto estágio 
quando o processo maturacional está completo. 

O exame foi aplicado em forma de auto-avalia-
ção da pilosidade pubiana, considerado um método 
simples de ser realizado pelo próprio indivíduo, com-
preendendo a identificação do estágio atual de desen-
volvimento das características sexuais secundárias.

2) Antropometria:  A– Circunferência da cintura: 
A circunferência da cintura foi mensurada no ponto 
médio entre o último arco costal e a crista ilíaca, utili-
zando-se uma fita antropométrica flexível, com escala 
de 0,1 cm14. 

B- Estatura: Para determinar a estatura total dos 
indivíduos foi utilizado um estadiômetro portátil, no 
qual o avaliado foi medido descalço, ficando pos-
tado em posição anatômica sobre a base do estadi-
ômetro, encostando a parte posterior do corpo e a 
cabeça posicionada no Plano de Frankfurt, estando 
em apnéia inspiratória no momento da medida14. 

C- Massa corporal: A massa corporal foi aferi-
da com uma balança digital portátil, com resolução 
de 100g. O avaliado estava descalço e vestindo so-
mente roupas leves, ficando em pé e de costas para 
a escala da balança em posição anatômica, com a 
massa corporal igualmente distribuída entre ambos 
os pés14.

D- IMC: O IMC foi calculado através da divisão 
da massa corporal pelo quadrado da estatura14.

3) Pressão arterial: A pressão arterial foi mensura-
da através do método auscultatório seguindo os pa-
râmetros estabelecidos pelo The Fourth Report on the 
Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure in Children and Adolescents15. A pressão ar-
terial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram medidas 
no braço direito do avaliado com um esfigmomanô-
metro de coluna de mercúrio, postado ao nível do 
coração e um estetoscópio. A mensuração foi realiza-
da após o indivíduo permanecer sentado em repouso 
por um período de 10 minutos: PAS = Korotkoff fase 
1 e PAD = Korotkoff fase 5.

Para a apresentação dos dados foi utilizada a es-
tatística descritiva (média e desvio-padrão). A com-
paração dos valores entre meninos e meninas foi 
realizada através de testes “t” independentes. Para 
verificar a relação das medidas antropométricas com 
a PA foi utilizada a correlação de Pearson. Análises de 
correlação parcial foram utilizadas para relacionar as 
medidas antropométricas com a PA utilizando como 
variáveis de controle a idade e a estatura. Em todas 
as análises foi considerado um valor de p<0,05. 

ReSULTADoS
Os dados descritivos e comparação entre meni-

nos e meninas são apresentados na tabela 1. Nota-se 
que apesar dos meninos apresentarem valores supe-
riores em todas as variáveis, estas diferenças não fo-
ram demonstradas em linguagem estatística.
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Tabela 1 – Análise descritiva dos dados e comparação entre 
os sexos.

Meninos Meninas t p

Idade (anos) 8,87±1,35 8,8±1,21 0,215 0,83

Estatura (m) 1,36±0,07 1,35±0,08 0,449 0,65

MC (Kg) 35,4±8,72 33,78±9,02 0,714 0,47

IMC (Kg/m2) 18,91±3,89 18,18±3,36 0,786 0,43

CC (cm) 63,76±11,38 61,22±8,91 0,969 0,33

PAS (mm/Hg) 79,35±7,49 76,26±8,89 1,469 0,14

PAD (mm/Hg) 55,16±7,92 53,66±9,64 0,666 0,5

A tabela 2 apresenta as correlações simples en-
tre as medidas antropométricas e a pressão arterial, 
demonstrando relações significativas para o grupo 
geral e para meninas, com um valor de significância 
de p< 0,01. 

Tabela 2 – Coeficientes de correlação simples entre o IMC 
e CC com a PA em ambos os sexos.

Geral Meninos Meninas

PAS PAD PAS PAD PAS PAD

IMC 0,34* 0,40* 0,07 0,21 0,59* 0,58*

CC 0,37* 0,40* 0,12 0,21 0,63* 0,62*

*p<0,01

Mesmo após o controle estatístico pela idade e 
estatura as correlações das medidas antropométricas 
foram significativas para o grupo geral com a PAD e 
para as meninas, para PAS e PAD (p<0,05) como de-
monstra a análise de correlação parcial na tabela 3.

Tabela 3 – Coeficientes de correlação parcial entre o IMC 
e CC com a PA, controlando os efeitos da idade e estatura 
em ambos os sexos.

Geral Meninos Meninas

PAS PAD PAS PAD PAS PAD

IMC 0,24 0,33* 0,12 0,14 0,47* 0,48*

CC 0,20 0,29* 0,07 0,07 0,46* 0,48*

*p<0,05

DISCUSSÃo
Em relação à média de estatura, massa corporal 

e CC não foram observadas diferenças estatísticas 
entre os sexos, em decorrência dos indivíduos serem 
pertencentes ao estágio de maturação pré-púbere. 
Sobre este aspecto, os sexos seguem o mesmo cur-
so de crescimento, com poucas diferenças antes do 
estirão de crescimento da puberdade, sendo que os 

meninos podem ser um pouco mais altos e pesados 
nesta fase16,17.

Este mesmo padrão de igualdade foi observado 
para a pressão arterial sistólica e diastólica. Com uma 
análise dos dados do Fels Longitudinal Study, Malina 
e Bouchard18 comentam que ocorre um aumento na 
pressão arterial até os dezoito anos de idade, sendo 
este aumento igual até o início da adolescência, com 
os meninos e as meninas demonstrando valores se-
melhantes.  

Sobre as relações das medidas antropométricas 
com a pressão arterial, estudos verificaram na popu-
lação adulta a associação do IMC e da CC com a 
ocorrência de HA, apresentando conclusões diversi-
ficadas. Em alguns deles foi evidenciada a superiori-
dade do IMC e em outros da CC, com discrepâncias 
nos resultados para ambos os sexos18,19,20,21,22,23.

Em nosso estudo, levando em consideração as 
correlações simples o IMC e a CC estiveram relacio-
nadas com a PAS e a PAD para o grupo geral e para 
as meninas. Já para as correlações parciais, as me-
didas antropométricas estiveram correlacionadas sig-
nificativamente com a PAD para o grupo geral e com 
a PAS e PAD para as meninas. Este achado concor-
da com os resultados encontrados por Guimarães et 
al.6, que encontraram associações significativas entre 
o aumento do peso e da concentração da gordura 
abdominal com a elevação da PA em adolescentes. 

Alvarez et al.24, constataram através de uma in-
tervenção que a associação da PA esteve mais rela-
cionada com a adiposidade total do que a gordura 
localizada, logo  o IMC esteve melhor relacionado 
com a PAS e com PAD do que a CC, principalmente 
na fase púbere e pré-púbere. Neste estudo ainda, as 
associações foram encontradas mesmo após um con-
trole pelo sexo e cor da pele, indicando a força nas 
associações das medidas antropométricas com a PA, 
corroborando os resultados obtidos em nosso estudo. 

No estudo conduzido em adolescentes de ambos 
os sexos por Stabelini Neto et al.25 os indivíduos com 
valores superiores de IMC e a CC apresentaram maior 
razão de chances de possuir HA, sendo esta associa-
ção mais elevada no sexo masculino (OR: 6,95 para o 
IMC e OR: 5,92 para a CC) do que no sexo feminino 
(OR: 1,69 para o IMC e OR: 2,59 para a CC). 

Lusky et al.26 encontraram maiores chances (OR: 
13,1) de adolescentes com quadro de obesidade se-
vera apresentar HA comparados a sujeitos com peso 
corporal considerado normal com base no IMC. Em 
contrapartida, Sarni et al.27 não encontraram asso-
ciações significativas entre CC com a PAS e PAD em 
escolares da rede pública de ensino da cidade de 
Santo André, São Paulo.
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Em outro estudo relacionando as medidas antro-
pométricas com a PA foram encontrados coeficientes 
de correlação simples significativos do perímetro da 
cintura com a PAS (r=0,28) e PAD (r=0,11) e, do 
IMC com a PAS (r=0,20) não sendo encontrada rela-
ção significativa para a PAD24. Tais correlações foram 
inferiores as encontradas no presente estudo.

Araújo et al.28 encontraram ainda uma correla-
ção significativa da estatura e da idade com a PA 
(de r=0,38 a r=0,48) quando estas variáveis foram 
analisadas separadamente. Tendo isto em vista, em 
nossas análises que foram controladas pela idade e 
estatura, a CC e o IMC tiveram uma relação signi-
ficativa com PA, uma vez que nesta correlação não 
houve o efeito da idade e da estatura.

Um dos fatores mais importantes nos estudos da 
HA na infância é a definição dos valores de referên-
cia a serem adotados5. Neste sentido, embora não 
tenham sido encontrados indivíduos com valores in-
desejáveis de PA em nossa amostra houve uma ten-
dência dos indivíduos com valores superiores de IMC 
e CC apresentarem valores mais elevados de PA. 

Seguindo esta perspectiva, estudos longitudinais 
demonstram que a criança com níveis de pressóricos 
mais elevados, mesmo que dentro de limites conside-
rados normais, tende a manter uma pressão arterial 
mais elevada que as demais, aumentando a proba-
bilidade de adquirir HA na vida adulta. Entre esses 
estudos longitudinais, destacam-se o Bogalusa Heart 
Study e o The Muscatine Study, que têm em comum 
uma correlação forte entre hipertensão arterial e re-
lação peso/altura elevada5.

A utilização de marcadores antropométricos como 
a CC na predição de risco aumentado de DC no fu-
turo, ainda é pouco utilizada na população infanto-
juvenil. Entretanto fatores de risco pré-existentes em 
crianças e adolescentes predispõem ao surgimento 
precoce e acelera os efeitos deletérios de desordens 
metabólicas e de DC na idade adulta. Dessa forma 
a utilização de medidas antropométricas como forma 
profilática e de detecção de fatores de risco, devem 
ser implementados nessa população24. 

Assim, consolida-se a evidência de que o con-
trole do excesso de peso deve representar priorida-
de nas estratégias educacionais e preventivas para 
a manutenção da saúde de crianças e adolescentes. 
A eficácia de estratégias de prevenção e controle do 
excesso de peso é importante, a fim de minimizar o 
risco eminente de desenvolver HA e outras desordens 
metabólicas prematuramente na vida adulta.

CoNCLUSÃo
Foram encontradas relações significativas entre o 

IMC e a CC com a pressão arterial para as meni-
nas, confirmando a utilidade das medidas antropo-
métricas na identificação de indivíduos hipertensos, 
embora tais relações foram encontradas somente em 
meninas. Dessa forma, os resultados devem ser vistos 
com cautela, especialmente devido ao pequeno ta-
manho da amostra utilizada e de outros fatores como 
os hábitos alimentares que podem interferir nos níveis 
de pressão arterial.

Além disso, não foi realizada uma verificação da he-
reditariedade de hipertensão nos indivíduos estudados, 
fato que pode interferir nas relações encontradas. 
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