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RESUMO

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) está associada à hipertensão arterial (HA) e a um alto risco cardiovascular (CV). As ferramentas mais utilizadas 
para a detecção de risco de AOS são o questionário STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Esse trabalho tem o objetivo de 
estabelecer a relação entre os valores de pressão arterial (PA) com o risco detectado de AOS em dois questionários (STOP-BANG e ESE), em uma 
população registrada na Unidade de Estratégia da Saúde da Família (ESF) no município do Rio de Janeiro.Esse estudo é um estudo populacional 
transversal que avaliou 366 adultos entre 20 e 50 anos cadastrados na ESF. Estudo aprovado pelo CEP. Foram registradas as características sócio-
demográficas, medidas antropométricas e os fatores de risco CV. Para a avaliação de risco de AOS, foram aplicados os questionários STOP-BANG e 
ESE. Os itens avaliados pelo STOP-BANG são: ronco, sonolência diurna, apneia observada, HA, IMC > 35 kg/m2, idade > 50 anos, circunferência do 
pescoço > 40 cm e sexo masculino. Uma pontuação > 3 indica alto risco de AOS. A ESE avalia a propensão de adormecer em 8 situações 
diferentes, com possíveis pontuações de 0 a 3, caracterizando alto risco a ESE > 10. A PA de consultório (PAC) foi determinada calculando a média 
de 2 medições consecutivas e todos os pacientes foram submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) em protocolo de 7 
dias. A idade média foi 39 � 9 anos e 146 (40%) eram homens. Foram identificados 92 (25%) indivíduos de alto risco para AOS pelo STOP-BANG e 
128 (35%) pela ESE. Aqueles de alto risco pelo STOP-BANG são mais frequentemente homens e obesos. Os valores médios da PAC e de MRPA 
(sistólica, diastólica e pressão de pulso) foram significativamente mais elevados neste grupo. O alto risco de AOS detectado pela ESE se associou a 
obesidade e a maiores valores de PAC sistólica, porém sem diferença nas medições da MRPA. Podemos concluir que os resultados obtidos em 
ambos os testes não são coincidentes. Há uma associação mais clara entre a elevação da PA e o aumento do risco de AOS com STOP-BANG que 
com a ESE, nessa população jovem.
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