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RESUMO

INTAs doenças cardiovasculares (DCV) ocupam hoje um lugar de destaque entre os problemas de saúde pública. Estudos epidemiológicos têm 
demonstrado que 1/3 dos óbitos por DCV ocorrem precocemente em jovens e adultos entre 35 a 64 anos. Embora as manifestações clínicas, na 
maioria dos casos, apareçam somente nesta faixa etária, várias evidências apontam que essas doenças se iniciem na infância e adolescência. 
Desta forma, o Ministério da Saúde definiu como uma das prioridades da pesquisa em saúde conhecer o perfil de risco cardiovascular e 
metabólico dos adolescentes brasileiros, aprovando em 2008, o financiamento para o Estudo de Risco Cardiovascular em Adolescentes (ERICA), 
estudo que realizou o levantamento das condições de saúde de cerca de 75 mil estudantes entre 12 e 17 anos, de 1.251 escolas brasileiras, 
públicas e particulares, distribuídas pelas 124 cidades participantes – incluindo todas as capitais. Trata- se de um estudo multicêntrico, recorte do 
estudo principal ERICA, que descreve o perfil dos fatores de risco cardiovascular dos adolescentes escolares do ensino médio, de 43 escolas da 
cidade de Belo Horizonte, e suas possíveis associações.  Os resultados preliminares mostram que da amostra final avaliada, de 1556 adolescentes 
de ambos os sexos, a maioria dos adolescentes belorizontinos, não fuma (98,6%) e não possuem o hábito de beber (43,8%). Sobre o 
comportamento alimentar foi possível verificar que 31,7% às vezes consomem a merenda fornecida na escola e 28,4% não consomem. O estado 
nutricional, definido pelo índice de massa corporal, mostrou que a maioria dos adolescentes encontra-se com IMC adequado para Idade (72,9%), 
enquanto 16,4% apresentam sobrepeso e 7,1% apresentam-se obeso. Não foi identificada alteração na circunferência abdominal.  Ao avaliar a 
frequência da hipertensão arterial, foi possível observar que 8% da amostra encontrava-se com quadro hipertensivo. Avaliando as variáveis 
bioquímicas, observa-se que para os valores de colesterol total, 47,5% encontram-se com os níveis desejáveis, 27,2% limítrofe e 25,3% 
encontram-se com os valores elevados. Não foi observada alterações no perfil glicídico. Ao investigar a associação entre a pressão arterial e os 
fatores de risco citados, foi possível observar associação estatisticamente significativa com a diferença de gênero, estado nutricional, 
circunferência da cintura e perfil glicídico (p=0,018; p < 0,001; p< 0,001 p < 0,001 respectivamente). Para avaliar a influência das variáveis de 
interesse na alteração da pressão arterial, foi realizada uma análise de regressão logística multivariada, a fim de excluir possíveis fatores de 
confusão. Desta forma, permaneceram associados à PA elevada adolescentes do sexo masculino (OR = 1,79; IC95%: 1,15-2,81), que possuem 
sobre peso (OR = 2,79; IC95%: 1,63-4,80) ou obesidade (OR = 4,64; IC95%: 2,29-9,38) e o perfil glicídico alterado (OR = 2,32; IC95%: 1,32-4,08).
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