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RESUMO

A prevenção cardiovascular (CV) é um conjunto de ações para redução do impacto das doenças CV, sendo que os indivíduos jovens
aparentemente saudáveis são os que mais se beneficiam. O estudo LapARC é um estudo de coorte, populacional para avaliação do perfil de risco 
CV em adultos jovens. O objetivo foi avaliar o perfil do risco CV em uma população de adultos entre 20 e 50 anos cadastrados e/ou assistidos pelo 
Centro Saúde Escola (CSE Lapa), unidade da Estratégia de Saúde da Família, localizada na região central do município do Rio de Janeiro. Estudo de 
coorte LapARC. Trata-se de um estudo transversal inicial para captação de indivíduos adultos entre 20 e 50 anos residentes na Lapa (Município do 
Rio de Janeiro) e registrados e/ou na unidade local do CSE Lapa. A população elegível é composta por 1795 adultos. Esse projeto piloto pretendeu 
avaliar 15% dessa população. Estudo aprovado pelo CEP da instituição. Os participantes são cadastrados na entrada da coorte, com registro das 
características sócio-demográficas, das medidas antropométricas (peso, altura, IMC, circunferência abdominal e de pescoço), dos fatores de risco 
CV tradicionais (hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e obesidade) e da presença de doenças CV estabelecidas. A pressão 
arterial foi aferida duas vezes e registrada a média, em posição supina com monitor digital. Foram cadastrados 241 indivíduos [35,7% gênero 
masculino, idade média: 37,6(8,8) anos] A média de escolaridade foi de 12,1 (4,3) anos, sendo que 46% concluiu o ensino médio e 30% o ensino 
superior ou pós-graduação. Apenas 27% dos participantes não apresentaram nenhum fator de risco CV e 69% apresentaram de 1 a 3 fatores de 
risco. A condição mais comum foi o sedentarismo (45,2%), seguido por obesidade (28,6%) e tabagismo (15,8%). Diagnóstico prévio de hipertensão 
foi encontrado em 19,9% dos indivíduos, de dislipidemia em 18,7% e de doenças CV prévia em 8,7% (6% com doença coronariana). Não houve 
diferença entre os gêneros. Um total de 137 indivíduos apresentaram 1 ou 2 fatores de risco CV e apenas 27% não apresentava nenhum fator de 
risco. Na faixa etária de 35 a 50 anos foi encontrada a maior prevalência de obesidade, hipertensão e dislipidemia. Nesta população de adultos 
jovens aparentemente saudáveis foi identificada uma alta prevalência de fatores de risco modificáveis (obesidade, fumo, sedentarismo) e 
controláveis (hipertensão e dislipidemia), além da presença de doença CV estabelecida em 9% dos indivíduos. Estes achados apontam para a 
necessidade de intervenções que identifiquem os indivíduos de moderado e alto risco CV visando a modificação precoce deste perfil, através do 
planejamento e implantação de medidas efetivas de prevenção primária e secundária. A população de adultos jovens apresentou moderado a alto 
risco CV justificando a criação de uma coorte para identificação dos principais marcadores de prognóstico CV.
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