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Introdução. As doenças cardiovasculares (DCV) são as responsáveis pelo maior número de óbitos na população 
mundial, e os fatores de risco para o desenvolvimento dessas tem início ainda na infância e adolescência. Tais fatores 
podem ser diretamente influenciados pelo estilo de vida adotado por essa população. Objetivos. Identificar possíveis 
associações entre estilo de vida e fatores de risco cardiovasculares (FRCV) em adolescentes de escolas públicas 
da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Método. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em 
03/09/2014 com o número do CAAE 33665614.8.0000.5346. Estudo transversal com delineamento correlacional, reali-
zado com 174 estudantes de escolas da rede pública do município de Santa Maria, autorizados por pais/responsáveis 
através de Termo de Assentimento, e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que buscou investigar os FRCV 
através de medidas antropométricas, verificadas com a utilização de balança, estadiômetro e fita métrica, pressão 
arterial, aferida com a utilização de esfigmomanômetro e história familiar de doença cardiovascular em adolescentes 
e associá-los ao estilo de vida, que por sua vez foi avaliado através do Questionário Internacional de Atividade Física 
(IPAQ) e de um Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Os dados foram analisados utilizando o software SPSS 
versão 20.0. A normalidade das variáveis foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e os dados foram apresen-
tados em média e desvio padrão ou ainda em porcentagem. As associações foram avaliadas através da Correlação de 
Pearson. Foi considerado significativo um p<0,05. Resultados. O estudo contou com 174 adolescentes tendo entre 
11 e 18 anos, apresentando média de idade de 12,63 ± 1,68, sendo que 40,8% eram do sexo masculino. Foi identifi-
cada uma correlação negativa significativa entre IMC e consumo de alimentos não saudáveis (r= -0,256 p= 0,001), por 
outro lado foi identificada correlação positiva e significativa entre os fatores de risco cardiovasculares IMC e PAM (r= 
0,431; p<0,001) e IMC e RCQ (r=0,248; p=0,001). Encontrou-se uma prevalência de 7,4% de hipertensos (acima do 
percentil 95), 8% de obesidade, 34,47% de sedentarismo e 67,2% de história familiar de DCV. Conclusão. A partir 
dos dados obtidos é possível afirmar que há associação entre os FRCV entre si, porém, surpreendentemente o mesmo 
não foi verificado quando correlacionados os FRCV e os indicadores do estilo de vida. Devido a considerável parcela de 
obesidade e sobrepeso (24,09%) sedentarismo e história familiar de DCV, sugere-se o desenvolvimento de uma política 
pública para educação em saúde destinada à população estudada. 
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