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RESUMO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) está fortemente associada à hipertensão arterial (HA) e risco cardiovascular (CV) aumentado. Apesar de ser 
bastante prevalente, ainda é pouco diagnosticada pelo médico generalista. O padrão ouro para seu diagnóstico é a polissonografia. Por se tratar 
de um procedimento de alto custo e pouco disponível foram desenvolvidos questionários de rastreio para identificar indivíduos de alto risco para 
AOS, sendo o STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth (ESSE) os mais utilizados atualmente.  Obbjetivo deste estudo foi identificar 
indivíduos com alto risco de AOS, utilizando o STOP-BANG e a ESSE em uma população de adultos jovens 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, tendo como método a realização de um estudo populacional cujo público alvo são adultos jovens entre 20 e 50 anos que estão sendo 
avaliados para definição do perfil de risco CV. A população elegível é composta por 1795 indivíduos. O projeto piloto pretende avaliar 15% dessa 
população. Estudo aprovado pelo CEP da instituição.  Foram registradas características demográficas e medidas antropométricas e aplicados os 
questionários de rastreio da AOS. Foi aferida a pressão arterial (PA) de consultório e todos foram submetidos à Monitorização Residencial da 
Pressão Arterial (MRPA). Os itens avaliados no STOP-BANG são: ronco, cansaço diurno, apneia presenciada, história de hipertensão, IMC > 35 
kg/m2, idade >50 anos, circunferência do pescoço > 40 cm e sexo masculino. O ESSE é composto de 8 itens que avaliam se o indivíduo cochila ou 
adormece em situações da vida diária. O STOP-BANG com pontuação > 3 e o ESSE > 10 identifica pacientes de alto risco. Os pacientes com pelo 
menos um dos questionário positivos estão sendo encaminhados à polissonografia diagnóstica. Foram avaliados 150 indivíduos [34,7% masculino; 
idade média de 39,1(8,4) anos]. Alto risco para AOS foi identificado no STOP-BANG em 24% dos indivíduos, na ESSE em 37,3% e em pelo menos 
um dos questionários em 46,7%. Os pacientes de alto risco são mais frequentemente homens, obesos, hipertensos e dislipidêmicos com níveis 
pressóricos mais elevados no consultório (127(17)/80(10) vs 118(14)/73(9) mmHg) e na MRPA (124(14)/77(9) vs 113(9)/70(6) mmHg). 
Apresentaram também maior circunferência do pescoço (39(5) vs 35(3) cm) e abdominal (98(14) vs 85(12) cm), além de IMC mais elevado 
(30,5(5,5) vs 26,4(4,9) kg/m2). Foi identificado um grande número de indivíduos com alto risco para AOS, acima do esperado para uma população 
jovem e saudável, estando fortemente associado à obesidade e a níveis pressóricos elevados. A detecção precoce da AOS na população jovem em 
atenção primária é um desafio e poderá contribuir para a redução do risco cardiovascular. A prevalência de indivíduos de alto risco para AOS foi 
elevada e está relacionada a outros fatores de risco modificáveis, em especial a obesidade, dislipidemia e níveis pressóricos elevados.
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