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RESUMO

A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível de grande impacto na saúde pública de países em desenvolvimento como o Brasil, 
contribuindo para o aumento das taxas de morbidade e mortalidade. Quando essa doença está associada à presença de adiposidade corporal 
pode acarretar prejuízos no crescimento e no desenvolvimento de adolescentes. A hipertensão arterial tem alta prevalência na população 
adolescente brasileira, com maior frequência nas regiões Sul (12,4%) e Nordeste (10,0%). Diante disso, este estudo tem como objetivo investigar 
a associação entre indicadores de adiposidade corporal e pressão arterial em adolescentes de uma escola pública de São Luís - MA. Trata-se de 
um estudo transversal, realizado com 731 adolescentes, matriculados em uma escola pública do município de São Luís-MA, com idade entre 10 e 
18 anos. A coleta de dados abrangeu a assinatura do TCLE pelos pais ou responsáveis e a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE) pelos adolescentes. Foi utilizado um questionário estruturado e adaptado do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA, 
2011), com questões sobre dados sociodemográficos (idade, sexo, cor da pele e nível socioeconômico), de estilo de vida (uso de álcool, fumo e 
nível de atividade física), de saúde de modo geral, antropométricos (peso, altura, circunferências da cintura e do pescoço, dobras cutâneas 
tricipital e subescapular, índice de massa corporal, índice de conicidade e relação cintura-estatura), os quais foram classificados segundo as 
recomendações vigentes. A pressão arterial sistólica e diastólica foi aferida duas vezes para obtenção da média. A interpretação dos valores de 
pressão arterial considerou a idade, o sexo e a altura e seguiu as recomendações do The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, salientando-se que qualquer valor igual ou superior a 120/80 mmHg em 
adolescentes, mesmo que inferior ao percentil 95, foi considerado limítrofe - VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). Para a análise dos 
resultados, foram realizadas análises descritivas e o teste estatístico da regressão de Poisson com variância robusta para associação entre os 
indicadores de adiposidade corporal e as pressões arteriais sistólica e diastólica. O nível de significância adotado foi p menor que 5%. A maior 
parte dos adolescentes avaliados era do sexo masculino (65,53%), de cor da pele negra/parda (77,5%) e pertencente à classe econômica C 
(46,9%). No que se refere ao estilo de vida e ao perfil de saúde, 2,33% dos adolescentes fumavam, 22,30% consumiam bebida alcóolica, 65,12% 
eram suficientemente ativos, 67,44% bebiam pelo menos cinco ou mais copos de água por dia, 5,56% tinham diabetes e 9,59% tinham colesterol 
elevado. Quanto ao estado nutricional dos adolescentes, 98,08% apresentaram estatura adequada para idade, 20,52% possuíam sobrepeso ou 
obesidade de acordo com o IMC para idade, 27,36% tinham circunferência da cintura aumentada, 33,65% possuíam relação cintura estatura 
elevada e 23,39%, gordura corporal moderadamente alta. A média da circunferência do pescoço foi de 31,51 ± 2,84cm, índice de conicidade (1,13 
± 0,06), percentual de gordura corporal (26,33 ± 10,08%) e massa gorda (14,64 ± 8,42kg). A média da pressão arterial sistólica foi de 112,39 ± 
11,42mmHg e da diastólica 66,63 ± 7,83mmHg. Quanto à classificação da pressão arterial, 8,1% dos adolescentes apresentaram hipertensão 
arterial. Associaram-se aos maiores níveis de pressão arterial sistólica e diastólica as seguintes variáveis (p
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