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deslocavam até a escola caminhando ou de bicicleta tinham 
menor prevalência de excesso de peso e gordura corporal 
do que aqueles que se deslocavam passivamente. Os 
autores constataram que o simples estímulo de atividade 
física no deslocamento à escola é capaz de prevenir o 
excesso de peso, evitando também o aumento da pressão 
arterial (PA). 

Embora os mecanismos responsáveis ainda não estejam 
totalmente definidos, acredita-se que o exercício físico 
regular exerça um papel na redução das catecolaminas 
séricas e da resistência vascular periférica, contribuindo para 
a redução da PA3.

Apesar de o sedentarismo ainda não ter sido estratificado 
nacionalmente, há algum tempo vem sendo mencionado 
por diversos autores como um importante fator de risco para 
as doenças cardiovasculares (DCV). Indivíduos sedentários 
apresentam risco 30% maior de desenvolver HAS que os 
ativos4.

Portanto, adotar hábitos alimentares saudáveis e atividade 
física regular deve ser uma estratégia prioritária, a fim de 
prevenir a HAS e deter o avanço das DCV em nosso país.

Caro editor,

Borges e cols.1 ressaltam que o excesso de peso pode 
influenciar no aumento da hipertensão arterial (HAS), 
relacionando prioritariamente a fatores sociodemográficos, 
hábitos alimentares e tabagismo. Esses autores, ao analisarem 
os níveis de atividade física da população estudada, 
encontraram 55,7% de não-praticantes, sem valores 
significativos em relação à HAS. 

Sabe-se que a atividade física pode ajudar no tratamento 
da HAS por meio do controle do peso e pela promoção da 
saúde. Portanto, a atividade física deve ser incentivada como 
forma de controle de peso e prevenção de doenças.

Silva e Lopes2 observaram que estudantes que se 
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RESPOSTA A CARTA AO EDITOR

Prezado Editor-Chefe, 

É importante explicitar que os resultados descritos pelos 
autores (Zortéa e Tartari, 2009) à pesquisa conduzida em 
estudantes de João Pessoa/PB, de 7 a 12 anos de idade, é 
pertinente (Silva e Lopes, 2008). Entretanto, é importante 
ressaltar que apesar das associações revelarem menor 
excesso de peso nos escolares que se deslocavam ativamente 
até a escola, ainda não se sabe se este comportamento 
seria suficiente para reduzir a gordura corporal. Por outro 
lado, é consenso na literatura que crianças e jovens que 
adotam comportamentos ativos no cotidiano, como seguir 

caminhando ou pedalando da residência até a escola, tende 
a serem mais ativos em outros contextos, contribuindo 
para o aumento da atividade física total. Neste sentido, 
sugere-se que a atividade física no deslocamento até a 
escola pode prevenir ou minimizar a presença de excesso 
de peso, evitando possível aumento da pressão arterial já 
na infância. Futuros estudos poderiam analisar, por meio de 
intervenção ou experimento, o quanto que este domínio 
contribui efetivamente para atender as recomendações de 
atividade física diária e controlar o excesso de peso.

Cordialmente,

Kelly S. Silva
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