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RESUMO

Os indivíduos jovens e aparentemente saudáveis são os que mais se beneficiam da prevenção cardiovascular (CV). O LapARC é um estudo de 
coorte para avaliar o perfil de risco CV em adultos jovens visando a prevenção primária. O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil de 
risco CV de uma população de adultos jovens cadastrada em uma Unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município do Rio de 
Janeiro – Estudo LapARC. Este estudo populacional, atualmente em fase transversal, incluiu indivíduos entre 20 e 50 anos cadastrados na ESF no 
centro do município do Rio de Janeiro (Centro de Saúde Escola Lapa - CSE-Lapa) e foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição. O projeto piloto já avaliou 23% da população local. Em relação à metodologia utilizada no estudo, esta se baseia, inicialmente, em um 
questionário, onde são registradas as características sócio-demográficas, medidas antropométricas e fatores de risco CV tradicionais. Em seguida, 
para rastreio do risco de apneia obstrutiva do sono (AOS), são aplicados os questionários STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth. Além 
disso, a pressão arterial (PA) de consultório é aferida 2 vezes em 2 ocasiões. Todos os pacientes também são submetidos a eletrocardiograma e 
Monitorização Residencial de Pressão Arterial (MRPA) com protocolo de 7 dias. Foram avaliados 411 indivíduos, 162 homens (40%), com média 
de idade de 38,3 � 8,4 anos. Os resultados obtidos até o presente momento indicam que o fator de risco CV mais comum foi sedentarismo (45%), 
seguido de obesidade (25%) e dislipidemia (19%). Um total de 63 pacientes (15%) sabe ser hipertenso, estando 57 (90%) em tratamento 
farmacológico e 37 (65%) com a PA controlada. Um total de 243 indivíduos (59%) apresenta 1-2 fatores de risco CV e, somente 117 (29%) não tem 
nenhum fator de risco. Os homens apresentaram maiores níveis pressóricos no consultório e na MRPA e maior circunferência de pescoço, além 
de maior índice de Sokolow no ECG. Identificou-se alto risco para AOS em 145 indivíduos (48%). Trata-se de uma população jovem com risco CV 
elevado para a idade, sendo que os principais fatores de risco são modificáveis, fazendo parte da prevenção CV primária. Sendo assistidos pela 
ESF, observamos que 90% dos hipertensos fazem tratamento e 65% com controle pressórico, denotando a qualidade da assistência prestada. Os 
homens parecem estar expostos a um risco CV maior, com maiores níveis de PA, evidência de alterações subclínicas no ECG e alto risco para AOS. 
A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que a população pesquisada apresentou moderado a alto risco CV, justificando a criação 
dessa coorte para identificar os principais marcadores de prognóstico CV, possibilitando melhor definição de estratégias de prevenção primária.
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