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Avaliação do estado nutricional e da prevalência de 
hipertensão arterial em crianças entre 6-10 anos

Assessment of nutritional status and prevalence of 
hypertension in children between 6 and 10 years old

ABSTRACT

BORGES, E. C. C.; SILVA, S. A. Assessment of nutritional status and 

prevalence of hypertension in children between 6 and 10 years old. 

Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr. = J. Brazilian Soc. Food Nutr., São 

Paulo, SP, v. 37, n. 3, p. 259-268, dez. 2012.

The purpose of this study was to evaluate the nutritional status and 

prevalence of hypertension and associated factors in a sample of children. 

This is a cross-sectional study carried out with the children population 

assisted in a private pediatric clinic, with data collection conducted 

between June-October 2011. Blood pressure was assessed according to 

the table of percentiles of blood pressure for height-for-age of children, 

following the parameters of the Update on the 1987 Task Force Report 

on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The weight/age 

and BMI/age proposed by the World Health Organization (WHO) were 

used to evaluate the nutritional status of patients. Participants were 60 

children aged 6-10 years old, 46 (76.7%) female and 14 (23.3%) male. 

They were prevalently Caucasians (83.3%), not engaged in physical 

activity (91.7%), economic class C (50%), and with positive family 

history of hypertension (83.3%). Nutritional status was classified as 

eutrophic in most children. However, BMI/age found a high number 

of overweight/obesity in the sample (36.7%). Regarding blood pressure, 

80.1% presented normal ABP. It was possible to observe that most normal 

children presented normal ABP, and all overweigh/obese children were 

classified with high ABP or hypertension (p=0.000). Overweight was 

associated with hypertension. It is important to raise awareness of health 

professionals, educators and families about the importance of lifestyle 

modification for preventing and treating obesity.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar el estado 

nutricional y la prevalencia de hipertensión 

arterial, así como de factores asociados, en 

una muestra de niños. Se trata de un estudio 

transversal con pacientes de una clínica pediátrica 

privada; los datos se recolectaron entre junio y 

octubre de 2011. Se evaluó la presión arterial 

de acuerdo a la tabla de percentiles según la 

talla para la edad de los niños, dentro de los 

parámetros del Update on the 1987 Task Force 

Report on High Blood Pressure in Children and 

Adolescents. Para evaluar el estado nutricional 

se utilizaron los indicadores peso/edad y el IMC/

edad, propuestos por la Organización Mundial 

de la Salud. Participaron del estudio 60 niños de 

entre 6 y 10 años, siendo 46 (76,7%) mujeres y 

14 (23,3%) varones. Fueron más frecuentes los 

blancos (83,3%), no practicantes de actividad 

física (91,7%), de clase económica C (50%) y 

con historia familiar positiva de hipertensión 

(83,3%). La mayoría de los niños tuvieron su 

estado nutricional clasificado como eutrófico. 

Sin embargo, el IMC/edad indicó un porcentaje 

elevado (36,7%) de sobrepeso/obesidad. El 80,1% 

de los niños tuvieron presión arterial normal; los 

niños eutróficos tuvieron presión arterial normal 

y todos los niños con sobrepeso/obesidad tuvieron 

presión arterial alta o hipertensión (p=0,000). 

Identificamos que el exceso de peso está asociado 

con la hipertensión, por lo que es importante la 

concientización de los profesionales sanitarios, 

educadores y familiares sobre la importancia 

de modificar el estilo de vida de los niños para 

prevenir y tratar la obesidad.

Palabras clave: Hipertensión. Niños. Factores de 
riesgo.

RESUMO

Avaliar o estado nutricional e a prevalência de 

hipertensão arterial, bem como alguns fatores 

associados em uma amostra de crianças. Estudo 

transversal, com a população infantil, assistida 

em uma clínica pediátrica privada; com coleta de 

dados realizada entre junho e outubro de 2011. 

A pressão arterial foi avaliada de acordo com a 

tabela de percentis de pressão arterial segundo a 

estatura para idade das crianças, nos parâmetros 

do Update on the 1987 Task Force Report on High 

Blood Pressure in Children and Adolescents. 

Para avaliação do estado nutricional, foram 

utilizados os indicadores peso/idade e IMC/

idade propostos pela Organização Mundial de 

Saúde. Participaram 60 crianças entre 6 e 10 

anos, sendo 46 (76,7%) do sexo feminino e 14 

(23,3%) do sexo masculino. Foi mais prevalente 

a cor da pele branca (83,3%), não praticantes 

de atividade física (91,7%), classe econômica C 

(50%) e história familiar positiva de hipertensão 

(83,3%). O estado nutricional foi classificado 

como eutrófico na maior parte das crianças. 

No entanto, o IMC/idade encontrou um elevado 

número de sobrepeso/obesidade na amostra 

(36,7%). Com relação aos níveis pressóricos, 

80,1% apresentavam PA normal. Observou-

se que a maior parte das crianças eutróficas 

apresentou PA normal e todas as crianças com 

sobrepeso/obesidade foram classificadas como 

PA alta ou hipertensão (p=0,000). O excesso de 

peso esteve associado à presença de hipertensão, 

sendo importante a sensibilização dos 

profissionais de saúde, educadores e familiares 

a respeito da importância da modificação do 

estilo de vida para prevenção e tratamento da 

obesidade.

Palavras-chave: Hipertensão. Criança. Fatores 
de risco.
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INTRODUÇÃO

Na última década, o panorama brasileiro de doenças crônicas não transmissíveis tem se revelado 
como um novo desafio para a saúde pública. A prevalência de casos de desnutrição foi reduzida de 
forma significativa. No entanto, os casos de sobrepeso e obesidade aumentaram, fato observado 
em todas as faixas etárias incluindo a infância. A obesidade se destaca por ser simultaneamente 
uma doença e um fator de risco para outras doenças, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
cuja incidência no país é elevada, com cerca de 17 milhões de portadores dessa patologia, número 
esse em franca ascensão. Além disso, observa-se que seu aparecimento está cada vez mais precoce 
entre crianças e adolescentes (BRASIL, 2006).

Em toda avaliação clínica em crianças, após os três anos de idade ou em circunstâncias 
especiais de risco antes desta idade, é aconselhável a aferição da pressão arterial. A incidência 
de HAS infantil relatada na literatura varia de 2% a 13%, sendo 5% dessa elevação composta 
pela população obesa, com diminuição dessa prevalência após a repetição das medidas. Quanto 
menor a idade, maior a probabilidade de essa patologia ser secundária à obesidade (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2006).

Pela definição mais recente, pressão arterial normal em crianças é definida como pressão 
sistólica e diastólica menor que o percentil 90 para a idade e sexo. Pressão normal alta é definida 
como uma pressão sistólica ou diastólica, entre os percentis 90 e 95 para a idade e sexo. Hipertensão 
arterial é uma pressão sistólica ou diastólica, maior que o percentil 95 para a idade e sexo (TASK 
FORCE, 1996).

Os níveis pressóricos e a presença ou não de HAS são determinados por vários fatores: 
genéticos, biológicos, comportamentais e ambientais. Evidências científicas ressaltam que 
doenças típicas do adulto, como aterosclerose e HAS, são processos que começam na infância e 
na adolescência (OLIVEIRA et al., 1999).

O estudo de crianças com aumento dos níveis pressóricos e, sobretudo, a associação de 
fatores de risco, como a obesidade e a hiperlipidemia, tem trazido uma nova dimensão acerca das 
medidas preventivas já estabelecidas na população infantil, bem como sua incorporação na rotina 
dos serviços de saúde (RESENDE et al., 2003).

Uma série de estudos epidemiológicos longitudinais em adultos demonstrou que níveis 
pressóricos persistentemente elevados constituíam um importante fator de risco para diversas 
doenças do adulto, que poderiam ser prevenidas na infância, principalmente acidentes vasculares 
cerebrais, coronariopatias agudas, insuficiência cardíaca por miocardiopatia hipertensiva, disfunção 
renal e retinopatia. Estes fatores de alta prevalência e grande morbimortalidade da população 
mundial fazem da hipertensão uma prioridade e um enorme desafio de saúde pública, pois engloba 
vários fatores de risco modificáveis para as possíveis doenças do adulto (JOINT NATIONAL 
COMMITTEE, 1997).

Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo avaliar o estado nutricional e a prevalência 
de hipertensão arterial, bem como alguns fatores associados em uma amostra de crianças de 6 a 
10 anos.
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico, de caráter transversal, com a população infantil de 6 
a 10 anos, atendida em uma clínica particular especializada em pediatria. A amostra constou de 
60 crianças de ambos os sexos, selecionadas por conveniência. A coleta de dados foi realizada de 
julho a setembro de 2011.

Os critérios de exclusão adotados foram: crianças portadoras de deficiência física; portadores 
de patologias que interferissem no estudo como diabetes, doenças renais, doenças cardíacas, 
doenças mentais ou com condição psicológica que alterasse os níveis pressóricos como: síndrome 
do avental branco, inquietação e agitação e crianças com dados incompletos nos prontuários.

A coleta de dados constou da avaliação física realizada diretamente com o paciente pelo 
pediatra e analisada na consulta dos prontuários que constam na clínica com os seguintes dados: 
pressão arterial, medidas de peso e estatura. A entrevista contou com questionário respondido pelos 
responsáveis das crianças e centrado na investigação de dados pessoais, como a identificação da 
criança quanto ao sexo, idade em anos e meses, cor da pele (branca, parda, amarela e negra), prática 
de atividade física programada, condição socioeconômica, classificada de acordo com os critérios 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e história familiar de hipertensão arterial.

Para medida do peso, foi utilizada uma balança antropométrica do tipo plataforma com 
capacidade máxima de 150kg e com precisão de leitura de cerca de 100g. Para pesagem, a criança 
permaneceu ereta, em pé, com um mínimo de roupa e descalça, mantida o mais imóvel possível, 
para que o peso ficasse uniformemente distribuído sobre a balança. A medida do peso foi realizada 
em quilogramas com variação em gramas. Para medida da estatura, foi utilizado estadiômetro. A 
criança posicionada de pé, ereta, imóvel com os braços estendidos ao longo do corpo e com a 
cabeça mantida no plano de Frankfurt, que consiste numa medida padrão aceita universalmente, 
em que o plano auriculotemporal, passa pela borda superior do conduto auditivo externo e pelo 
bordo inferior da cavidade orbitária, paralelo ao plano horizontal (solo) e o plano sagital mediano, 
plano imaginário que divide o corpo em metades aparentemente simétricas, direita e esquerda, 
perpendicular ao plano horizontal (SIESL; FARIAS; VIEIRA, 2007). A nuca, os ombros, as nádegas 
e os calcanhares permaneceram encostados no centro do estadiômetro e os joelhos permaneceram 
unidos. A aferição da estatura foi feita em centímetros, com precisão de 0,1cm.

Para diagnóstico de estado nutricional, foram analisados os indicadores Peso/Idade e Índice 
de Massa Corporal para idade (IMC/Idade), utilizando-se os pontos de corte propostos pela 
Organização Mundial de Saúde em 2007. A interpretação dos resultados foi realizada com auxílio 
do software Anthro Plus da OMS.

Para a medida da pressão arterial, foi realizada a preparação apropriada do paciente, adotando o 
método indireto, com técnica auscultatória e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide, 
ambos calibrados. A medida ocorreu em posição sentada, realizada de acordo com manguitos 
de tamanho adequado à circunferência do braço, respeitando a proporção largura/comprimento 
de 1:2 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2006). A pressão arterial 
foi verificada três vezes pelo pediatra, com intervalos de um minuto entre cada verificação, e foi 
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calculada a média aritmética das medidas, sendo a média do valor aferido em três ocasiões distintas 
a considerada para análise (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2006).

Para a interpretação dos valores da pressão arterial em crianças, adotou-se como referência 
a tabela de percentis de pressão arterial. Neste estudo, foram considerados como portadores de 
hipertensão arterial aqueles com pressão sistólica ou diastólica, maior que o percentil 95 para a 
idade e sexo (TASK FORCE, 2004).

Para a análise e processamento dos dados, foi criado um banco de dados no Programa Microsoft 
Office Excel, versão 2007. A análise estatística realizou-se com auxílio do programa Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS), versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Os dados são apresentados em 
tabelas e figuras, em frequências simples e percentual. A comparação entre as variáveis categóricas 
foi realizada com o teste quiquadrado de Pearson ou Exato de Fisher, quando necessário. O nível 
de significância adotado para os testes foi de 5%.

Em observância aos princípios éticos, o projeto de pesquisa foi submetido à aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino vinculada à pesquisa e aprovado sob 
número 004/2011. As mães que consentiram em participar da pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido.

RESULTADOS

Na Tabela 1, são apresentadas as variáveis socioeconômicas, história familiar de HAS e prática 
de atividade física. Pode-se observar que foram mais frequentes, na amostra estudada, crianças 
do sexo feminino, cor da pele branca, faixa etária de 6 a 8 anos, classe econômica C, com história 
familiar de hipertensão e não praticantes de atividade física.

A Figura 1 apresenta a classificação do estado nutricional segundo os indicadores peso/idade 
e IMC/idade, demonstrando que, segundo o peso/idade, foi mais frequente a eutrofia. Embora 
se observe uma frequência pequena de desnutrição e sobrepeso/obesidade. Por outro lado, o 
indicador IMC/idade encontrou também uma grande frequência de eutrofia, mas o sobrepeso/
obesidade foi expressivo, correspondendo a ¼ da população.

Na Figura 2, é apresentada a classificação dos níveis pressóricos da amostra, observando-se 
que a maior parte apresenta pressão arterial normal. No entanto, merece atenção o percentual 
de crianças com pressão normal alta e hipertensas; esses valores somados atingem cerca de 20% 
da amostra.

Na Tabela 2 observa-se a distribuição dos níveis pressóricos segundo o sexo e faixa etária não 
apresentaram diferença estatisticamente significante. No entanto, observa-se que a maior parte 
das crianças eutróficas apresentou pressão arterial normal e todas as crianças com sobrepeso/
obesidade apresentaram pressão arterial alta ou hipertensão, com diferença significativa.

Na Tabela 3, observa-se que 83,3% das crianças apresentaram história familiar de hipertensão. 
A pressão arterial foi significativamente maior entre filhos de pais com pressão elevada e a pressão 
aumentada em crianças foi associada à pressão aumentada dos pais. Observa-se que a prevalência 
de pressão aumentada em crianças apresentou concordância com a pressão aumentada dos pais.
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Tabela 1 - Características sociodemográficas e atividade física (n=60)

Variáveis N %

Sexo

Masculino 14 23,3

Feminino 46 76,7

Cor da Pele

Branca 50 83,3

Parda 10 16,7

Faixa etária (em anos)

6-8 37 61,7

9-10 23 38,3

Classe socioeconômica

B 4 6,7

C 30 50,0

D 17 28,3

E 9 15,0

História familiar de hipertensão

Sim 50 83,3

Não 10 16,7

Atividade Física

Sim 5 8,3

Não 55 91,7

Figura 1 - Estado nutricional das crianças segundo Peso/idade e IMC/idade.
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DISCUSSÃO

A faixa etária escolhida para análise (6 a 10 anos) remete à idade pré-escolar das crianças, fase 
esta que corresponde à formação dos hábitos alimentares e inclusão da merenda – lanche escolar.

No presente estudo, a influência de fatores ambientais é fortemente sugerida, uma vez que se 
observou menor nível socioeconômico e diminuição da frequência de atividade física. Sugere-se 
também a influência de fatores hereditários, uma vez que 83,3% dos participantes apresentaram 
história familiar de HAS.

Tabela 2 - Classificação dos níveis pressóricos das crianças segundo o sexo, faixa etária e estado nutricional 
segundo o IMC/Idade

Variáveis
PA* normal PA* alta e hipertensão Total

p
n % n % n %

Sexo

Masculino 12 25 2 16,7 14 23,3 0,426**

Feminino 36 75 10 83,3 46 76,7

Total 48 100,0 12 100,0 60 100,0

Faixa etária

6 a 8 anos 32 66,7 5 41,7 37 61,7 0,111**

9 a 10 anos 16 33,3 7 58,3 23 38,3

Total 48 100,0 12 100,0 50 100

Estado nutricional

Eutrofia 38 79,2 0 0 38 63,3 0,000***

Sobrepeso/obesidade 10 20,8 12 100 12 36,7

Total 48 100,0 12 100,0 50 100,0

*PA = pressão arterial **Teste Quiquadrado de Pearson ***Teste Exato de Fisher.

Figura 2 - Distribuição das crianças segundo os níveis pressóricos.
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Em conjunto, esses resultados mostram que, desde a infância, o sobrepeso e a obesidade 
desempenham um fator deletério para o sistema cardiovascular. Sendo a HAS infantil uma patologia 
com alta morbimortalidade e é importante preditor de HAS na vida adulta. São fundamentais o 
seu diagnóstico precoce e a prevenção nas primeiras etapas da vida, através do controle dos seus 
fatores de risco (TAVARES; BATISTA, 1997).

A prevalência de HAS em crianças varia entre 2% e 13%, sendo que alguns estudos 
epidemiológicos brasileiros têm demonstrado prevalência entre 6% e 8% (MOURA et al., 2004). 
Em pesquisa realizada com 1000 jovens de São Paulo, na faixa etária de 6 a 18 anos, encontraram-se 
6,9% de hipertensos (SIMONATTO et al., 1991). Valor semelhante foi obtido por Brandão em 
3109 crianças do Rio de Janeiro com idades entre 6 e 9 anos (BRANDÃO, 1987). No entanto, em 
estudo realizado por Dutra, 7,2% dos escolares de Salvador apresentam hipertensão, após média 
de três medidas (DUTRA, 1988).

A ampla variação na prevalência de HAS pode decorrer da utilização de métodos inadequados, 
o que conduz à superestimação da taxa de crianças hipertensas. O rigor metodológico na avaliação 
da pressão arterial, como o empregado no presente estudo, tende a minimizar estas diferenças.

Recentemente, Sorof  e Daniels ressaltaram a importância da hipertensão por obesidade em 
crianças e a proporção epidêmica que esta doença tem representado (SOROF; DANIELS, 2002). 

Tabela 3 - Características do estado nutricional das crianças e história familiar de hipertensão (n= 60)

Variáveis PA* Normal PA* Alta e HAS**

Sexo Masculino N % N %

Com história familiar de hipertensão

Eutróficos 9 75 0 0

Sobrepeso/obesidade 0 0 2 100

Sem história familiar de hipertensão

Eutróficos 3 25 0 0

Sobrepeso/obesidade 0 0 0 0

Total 12 100,0 2 100,0

Sexo Feminino

Com história familiar de hipertensão

Eutróficos 19 52,8 0 0

Sobrepeso/obesidade 10 27,8 10 100

Sem história familiar de hipertensão

Eutróficos 7 19,4 0 0

Sobrepeso/obesidade 0 0 0 0

Total 36 100,0 10 100,0

*PA = pressão arterial **HAS = hipertensão arterial sistêmica.
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Sinaiko et al., em estudo prospectivo no qual 679 crianças foram acompanhadas até a idade de 23 
anos, com medidas seriadas de pressão arterial e medidas antropométricas, demonstraram que o 
ganho de peso e o aumento do IMC durante a infância estiveram significativamente associados 
à pressão arterial dos adultos jovens, além da associação aos níveis de insulina e de lipídios 
(SINAIKO et al., 1999).

Na população estudada, a frequência de hipertensão arterial infantil, mostrou-se dentro dos 
parâmetros em relação a outros estudos nacionais e internacionais que varia amplamente de 0,4% 
a 13,2%, dependendo, principalmente, da metodologia utilizada, correlacionando-se com o IMC 
acima do limite normal, fato que está de acordo com a literatura pesquisada (SINAIKO et al., 
1999; SOROF; DANIELS, 2002).

Garcia et al.(2004) indicam que, para a prevenção da HAS na infância e surgimento de futuros 
eventos cardiovasculares, é importante a identificação precoce dos fatores de risco. Além da 
modificação do estilo de vida, incluindo o controle do peso corporal, realização de exercícios de 
forma regular, melhora da qualidade da alimentação por meio de orientação dietética adequada, 
bem como monitoração rotineira dos níveis pressóricos e estado nutricional das crianças 
(GARCIA et al., 2004).

CONCLUSÃO

Conforme os resultados indicam, a faixa etária apresentou fatores de risco para HAS, 
enfatizando a importância da verificação das medidas antropométricas e dos níveis pressóricos na 
infância. O excesso de peso esteve associado à presença de HAS, sendo importante a sensibilização 
dos profissionais de saúde, educadores e familiares a respeito da importância da modificação do 
estilo de vida para prevenção e tratamento da obesidade e eventos cardiovasculares no futuro. 
A associação entre a pressão das crianças com a pressão de seus pais reforça o valor de ações 
direcionadas a toda a família, com especial atenção à obesidade.

Deve ser ressaltada, ainda, a necessidade de estudos subsequentes, com o objetivo de identificar 
outros fatores determinantes de HAS na faixa etária infantil.
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