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Resumo  
INTRODUÇÃO: O excesso de tecido adiposo abdominal e  a obesidade são fatores 
independentes para o risco cardiovascular. Porém, n ão é conhecido se a associação desses 
fatores promove pioras adicionais na pressão arteri al (PA). OBJETIVO: Testar a hipótese de 
que na obesidade infantil a circunferência abdomina l (CA) determinará maiores níveis de PA 
no repouso, durante o exercício físico e estresse m ental. MÉTODOS: Trinta e quatro 
crianças e adolescentes obesos foram divididos pela  mediana da CA (md=98cm) nos 
seguintes grupos: acima da mediana (md>98; Idade=13 ±1anos, n=17) e abaixo da mediana 
(md<98; Idade=12±1anos, n=17). A CA foi avaliada no  ponto médio entre o último arco costal 
e a crista ilíaca. A PA, avaliada pelo DIXTAL, foi registrada por 3 minutos de exercício físico 
isométrico de preensão de mão (HG), a 30% da força máxima e, por 3 minutos de estresse 
mental (Teste de Cores). Os dados foram descritos c omo média±EP, sendo significativo o 
p<0,05. RESULTADOS: No repouso, a PA média (91±2 vs . 80±2mmHg, p<0,01) foi maior no 
grupo md>98. Durante o HG, os níveis da PA média do  primeiro (84±3 vs. 75±1mmHg), 
segundo (86±3 vs. 77±2mmHg) e terceiro (90±4 vs. 80 ±2mmHg) minutos foram maiores no 
grupo md>98 (p<0,01). Durante o estresse mental, os  níveis da PA média do primeiro (87±2 
vs. 77±1mmHg), segundo (87±2 vs. 77±1mmHg) e tercei ro (85±2 vs. 77±1mmHg) minutos 
foram maiores no grupo md>98 (p<0,01). Durante o HG  e estresse mental, a PA média 
aumentou similarmente em ambos os grupos (p<0,01, p <0,01). CONCLUSÕES: A CA elevada 
determina maiores níveis de PA em repouso, durante o exercício físico e estresse mental em 
crianças e adolescentes obesos. Esses dados sugerem , pior prognóstico na associação da 
obesidade com excesso do tecido adiposo abdominal. 
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