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Resumo  
INTRODUÇÃO: De forma independente, o histórico fami liar para hipertensão arterial (HF) e a 
obesidade exacerbam a pressão arterial (PA) durante  o exercício físico. Porém, não é 
conhecido se a associação desses fatores provoca pi oras adicionais na hemodinâmica 
frente a essa manobra. OBJETIVO: Testar a hipótese de que a resposta da PA durante o 
exercício físico estará aumentada em crianças e ado lescentes obesos com HF quando 
comparadas aos seus pares sem HF. MÉTODOS: Trinta e  duas crianças e adolescentes 
obesos foram divididos nos grupos com HF (HF+, n=12 ) e sem HF (HF-, n=20). O HF foi 
determinado na presença de pai e/ou mãe com o diagn ostico de hipertensão. A PA, aferida 
pelo DIXTAL, foi registrada por 3 minutos de repous o seguidos de 3 minutos de exercício 
físico isométrico de preensão de mão (HG), a 30% da  força máxima. O pico de resposta foi 
considerado o terceiro minuto de HG. Os dados são d escritos como média±EP, sendo 
significativo o p<0,05. RESULTADOS: Os grupos HF+ e  HF- foram semelhantes para idade 
(13±1 vs. 12±1anos, p=0,31) e IMC (96±0,2 vs. 97±0, 2%, p=0,63), respectivamente. No 
repouso, os grupos HF+ e HF- foram semelhantes para  os níveis de PA sistólica (121±4 vs. 
111±3mmHg, p=0,30) e diastólica (60±2 vs. 56±2mmHg,  p=0,84). No pico de resposta ao HG, 
os grupos HF+ e HF- aumentaram significativamente o s níveis de PA sistólica (p<0,01 e 
p<0,01) e diastólica (p<0,01 e p<0,05). Porém, a re sposta pressórica ao HG foi 
significativamente maior no grupo HF+ quando compar ado ao grupo HF- (PA sistólica: 
136±4 vs. 119±3mmHg, p<0,02; PA diastólica: 73±4 vs . 61±3mmHg, p=0,03). CONCLUSÕES: 
O HF determina em crianças e adolescentes obesos re sposta exacerbada de PA durante o 
exercício físico. Esses dados sugerem pior prognóst ico na associação do HF com 
obesidade. 
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