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O European Youth Heart Study (EYHS) é um estudo multicentro orientado para
estabelecer a natureza, robustez e interacções entre as influências pessoais,
ambientais e do estilo de vida nos FR de DCV em jovens Europeus da Estonia,
Dinamarca, Noruega e Portugal. Um total de 1125 crianças com 9 e 15 anos de idade,
participaram no estudo Português base do EYHS que ocorreu em 1999/2000 na ilha da
Madeira. Propomo-nos conduzir a 2ª fase do EYHS, repetindo as avaliações nos
sujeitos que participaram no EYHS-1 e adicionar um novo sub-grupo com as actuais
crianças e jovens de 9 e 15 anos de idade. A arquitectura particular deste estudo,
combina análises transversais e longitudinais, permitindo desta forma: 1) A avaliação
dos efeitos de sub-grupos na transição do Millennium (i.e. tendências seculares nos
níveis de AF, aptidão cardiorrespiratória (ACR), nutrição e composição corporal); e 2)
apreciação das trajectórias de desenvolvimento dos estilos de vida entre o adolescente
e o adulto jovem e o seu impacto nos FR de DCV e marcadores de aterosclerose preclínica e rigidez arterial no adulto jovem.
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Procede-se nesta fase ao 3º momento de recolha de dados entre os participantes que
foram avaliados em 1999 com a idade de 15 e 9 anos, respetivamente. Prevê-se que
esta fase termine até final do presente ano de 2015.

