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RESUMO

A abordagem multidisciplinar no tratamento do sobrepeso e obesidade associadas ou não a  hipertensão arterial,diminuem a incidência, 
mortalidade e as complicações advindas destes fatores de risco. Portanto, é de suma importância a detecção precoce do sobrepeso e da 
hipertensão arterial nesta população com o intuito de mudar o estilo de vida através de orientações nutricionais e exercícios físicos e diminuir as 
co-morbidades associadas a estas condições. Portanto, foram delimitados como objetivos deste estudo: detectar a incidência de obesidade, 
sobrepeso e hipertensão arterial de crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de Belo Horizonte e avaliar o impacto de uma 
intervenção nutricional e fisioterapêutica na mudança do estilo de vida desses individuos. A obesidade na infância e na adolescência ja é 
considerado um problema de saúde pública no Brasil. Isto se deve principalmente aos hábitos de vida adotados por esta população, como má 
alimentação e sedentarismo. Anteriormente, a associação entre obesidade e hipertensão arterial era uma característica de indivíduos adultos. 
Entretanto, um estudo em Belo Horizonte, demonstrou que a porcentagem de hipertensão arterial, em escolares  foi de  9,8 % (hipertensão 
arterial sistólica) e 5,5%  (hipertensão arterial diástolica), sendo que a porcentagem nacional é de 2 a 3%. Outro estudo utilizando o Indice de 
Massa Corporal em escolares do município de Belo Horizonte mostrou sobrepeso em 14% e obesidade em 3,7% das crianças; no entanto, quando 
se analisou o IMC dos alunos da escola privada, detectou-se sobrepeso ou obesidade em 23,5% versus 14% na escola pública, mostrando 
associação entre IMC e origem da criança.  Utilizando a análise de regressão linear múltipla esse estudo mostrou uma associação entre a 
Hipertensão arterial e o IMC. Apesar desses estudos demonstrarem esses dados, nenhuma intervenção eficaz foi proposta para diminuir esses 
indices. A metodologia utilizada neste estudo é aseuguinte: a amostra do projeto constituirá de aproximadamente 200 voluntários com idade 
entre 9 a 16 anos de idade, de ambos os gêneros, selecionadas aleatoriamente, que representem a população escolar matriculada nas escolas de 
ensino público e particular da cidade de Belo Horizonte, no ano letivo de 2016. As escolas serão escolhidas em diferentes regiões do município. Os 
instrumentos utlizados foram: balança, fita métrica inelástica, esfignomanômetro, estetoscópio, papel, tintas, canetas, lápis para colorir. O 
protocolo utilziado foi : Primeiramente, o projeto será apresentado ao diretor das escolas escolhidas que permitirão ou não a execução do 
mesmo. Após a aprovação do diretor das escolas os responsáveis pelo estudo irão medir a pressão arterial. O Indice de Massa Corporal será 
avaliada através da fórmula: peso/ altura ao quadrado. De acordo com os resultados da análise serão feitas orientações nutricionais pela 
professora e alunos do curso de Nutrição e orientações quanto a importância da prática de exercício físico para a saúde, pelas professoras e 
alunos do curso de fisioterapia. Se durante as medidas for detectada alguma alteração importante na pressão arterial, os responsáveis pela 
pesquisa além de fazer a orientação, farão um encaminhamento do voluntário para avaliação médica. Os resultados encontradosaté o presente 
momento foram: avaliação de 74 alunos de escola pública, desses 34 eram mulheres e 40 homens;  idade variou de 10 a 15 anos. Das mulheres 
avaliadas 14,4% apresentaram IMC alterado e 58,82 relataram particarem algum tipo de atividade física. Dos homens avaliados 22, 5% 
apresentaram IMC alterado e 62,5% relataram praticar algum tipo de atividade física. Nenhum dos alunos avaliados apresentaram aumento da 
pressão arterial. Conclui-se nessa amostra estudada a hipertensão arterial não está relacionada ao sobrepeso, isso pode ser explicado pelo alta 
porcentagem de alunos que praticam atividade física.
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