
 
 
Título: COMPORTAMENTO PRESSÓRICO DURANTE O ESTRESSE MENTAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES OBESOS 
 
Autor Principal: Amélie Gabrielle Vieira Falconi - ameliefalconi@gmail.com 
Apresentador: Amélie Gabrielle Vieira Falconi 
Co-Autores:  
LACERDA, Rafaela Pinheiro;  
SOUZA, Lídia Nunes Nóra;  
MIRANDA, Josiane Aparecida;  
MIRA, Pedro Augusto de Carvalho;  
LATERZA, Mateus Camaroti 
 
Categoria: Ed. Física 
Forma de Apresentação: Oral 
 
Resumo  
Introdução: A obesidade infantil está associada a altos níveis pressóricos no repouso e nas 
manobras fisiológicas. Não é conhecido o comportamento pressórico durante situação de 
estresse mental (EM) de crianças e adolescentes obesos normotensos. Objetivo: Testar a 
hipótese de que crianças e adolescentes obesos/normotensos possuem resposta de pressão 
arterial (PA) ao EM semelhante aos eutróficos/normotensos. Método: Foram recrutadas 56 
crianças e adolescentes, de ambos os sexos, divididos nos seguintes grupos: Eutrófico (GE, 
n=23) e Obeso (GO, n=33). A obesidade foi definida pelo percentil do IMC ≥ a 95. O EM foi 
realizado por meio do Stroop Color Word Test. A PA foi medida minuto a minuto durante 3 
minutos de repouso, seguidos de 3 minutos do teste de EM. Para comparação das variáveis 
idade e IMC entre os grupos foi realizado teste “t” de student. Para análise do 
comportamento da PA durante o EM foi considerado apenas o pico de resposta que ocorreu no 
segundo minuto e aplicado o teste ANOVA-two way. Foi considerado significativo quando 
p<0,05. Os dados são descritos como média±dp. Resultados: Os grupos GE e GO foram 
semelhantes quanto à idade (12±3 vs. 13±3 anos, p=0,63, respectivamente) e diferentes 
quanto ao IMC (54±24 vs 96±2%, p<0,001, respectivamente). No repouso, os grupos GE e 
GO foram semelhantes quanto a PA sistólica e diástólica (112±10 vs 116±14 e 57±8 vs 
59±10 mmHg, p>0,05, respectivamente). No pico de resposta ao EM, os grupos GE e GO 
aumentaram significativamente os níveis de PA sistólica e diastólica (122±15 vs 118±14 e 
61±9 vs 62±13 mmHg, p=0,001, respectivamente). Porém, a resposta foi semelhante entre 
os grupos (p=0,48). Conclusão: Crianças e adolescentes obesos, normotensos, tem resposta 
pressórica normalizada frente ao EM. 
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