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RESUMO

A obesidade está associada a um alto risco cardiovascular (CV), aumentando a incidência de hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), 
dislipidemia e Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). A síndrome metabólica (SM), por sua vez, consiste em um complexo de fatores de risco CV tendo 
como base a obesidade abdominal. Objetivo: Avaliar a prevalência de obesidade e SM em uma população jovem assistida por uma unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Métodos: Trata-se de um estudo populacional transversal para avaliação de risco CV em adultos entre 20-50 
anos de uma unidade de ESF no município do Rio de Janeiro. Dados demográficos, antropométricos e fatores de risco CV foram registrados. Todos 
foram submetidos ao protocolo padrão: 2 aferições da pressão arterial (PA) de consultório, Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), 
avaliação laboratorial (perfil lipídico e glicídico) e função renal (creatinina e albuminúria). Foram aplicados questionários de rastreio de AOS: 
STOP-BANG (SB) e Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Resultados: Foram avaliados 478 indivíduos (38,3% do sexo masculino, média de idade 
38,4 ± 8,8 anos). A prevalência de obesidade, sobrepeso e SM foi 24%, 40% e 8,6%, respectivamente. Obesos são mais velhos, com maior 
prevalência de sedentarismo (52% vs 42%, p=0,04), dislipidemia (42% vs 31%, p=0,04), DM (7% vs 2%, p=0,03) e HAS (40% vs 18%, p<0,001) com 
PA mais elevada no consultório e na MRPA. Apresentaram menor HDL-colesterol e triglicerídeos mais elevados, além de alto risco para AOS por 
ambos os questionários. Os portadores de SM são mais velhos e com maior prevalência de HAS (63% vs 19%, p><0,001). Apresentam PA e 
frequência cardíaca mais elevadas no consultório e na MRPA. Além das esperadas diferenças no perfil lipídico e glicídico, também tiveram uma 
menor taxa de filtração glomerular. Apresentaram alto risco de AOS pelo SB. Discussão: A pandemia da obesidade vem atingindo populações cada 
vez mais jovens, levando a um aumento significativo do risco CV a longo prazo. Em nosso estudo, a obesidade e a SM foram bastante prevalentes 
e associadas a um alto risco CV, apontando para a importância de reverter este quadro com políticas públicas voltadas para as mudanças de estilo 
de vida. Conclusão: Nesta população jovem e aparentemente saudável, observamos uma alta prevalência de obesidade e SM, com risco CV 
elevado pela presença de hipertensão arterial, perfil metabólico adverso e risco para
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