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RESUMO

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) está fortemente relacionada com a hipertensão arterial (HAS) e o risco cardiovascular (CV). Além de aumentar 
a morbimortalidade CV dos indivíduos, seus sintomas como ronco e sonolência excessiva diurna (SED) prejudicam a qualidade de vida dos 
portadores da doença. OBJETIVOS: Avaliar a associação entre SED e risco cardiovascular em uma população jovem assistida por uma Unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF) no Rio de Janeiro - Estudo de coorte. MATERIAIS E MÉTODOS: Esse estudo populacional transversal incluiu 
adultos entre 20 e 50 anos registrados na ESF/Lapa. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição. Foram obtidas as 
características sociodemográficas e antropométricas, além dos fatores de risco CV clássicos. A pressão arterial (PA) de consultório foi obtida 
calculando a média de 2 aferições (Omron-705CP) e todos foram submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA). Todos 
foram submetidos a avaliação laboratorial (perfil glicídico e lipídico). O risco de AOS foi avaliado pelos questionários STOP-BANG (SB) e a Escala de 
Sonolência de Epworth (ESE). Foi considerada SED a pontuação maior ou igual a 10 na ESE. RESULTADOS: 391 indivíduos foram analisados [38,9% 
homens; idade média de 38,9 +/- 8,8 anos]. 143 (36,6%) desses indivíduos possuíam SED. Os indivíduos com SED têm maior prevalência de 
obesidade (34% vs 19%, p=0,002) (maior IMC, circunferência abdominal e cervical), dislipidemia (43% vs 30%, p=0,011) e síndrome metabólica 
(13% vs 7%, p=0,04). Destes, 31,5% também apresentaram alto risco para AOS pelo SB. Não houve relação entre SED e HAS (27% vs 21%,p=0,22) e 
indivíduos com e sem SED apresentaram PA de consultório e de MRPA semelhantes. Em relação ao número de fatores de risco CV, 54,5% dos 
participantes com SED apresentaram 2 ou mais fatores de risco CV versus 35,1% daqueles sem SED (p<0,001). DISCUSSÃO: A SED, um dos 
sintomas cardinais de AOS, em nosso estudo não se relacionou com níveis pressóricos elevados, porém mostrou forte relação com o risco CV 
aumentado se associando a um perfil metabólico adverso. Futuramente será avaliado através de polissonografia se a Escala de Epworth será um 
bom rastreio para AOS nesta população, ou se seria um marcador de risco CV independente da presença de AOS. CONCLUSÃO: A sonolência 
excessiva diurna se correlacionou com um perfil metabólico adverso (obesidade, dislipidemia e síndrome metabólica) porém não se associou à 
hipertensão arterial.
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