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RESUMO

A prevenção cardiovascular (CV) se caracteriza por um conjunto de ações para reduzir o impacto das doenças CV. Estas ações são responsáveis 
por mais de 50% da redução da mortalidade CV, enquanto os avanços terapêuticos são capazes de reduzi-la em 40%. Esforços preventivos devem 
ser feitos durante toda a vida e em todas as idades, não se limitando ao indivíduo de alto risco. Objetivo: Avaliar o perfil de risco CV de adultos 
jovens de uma comunidade assistida pelo Programa de Saúde da Família da Lapa (PSF-Lapa), visando à criação de uma coorte de prevenção CV –
projeto LapARC. Métodos: Na área de atuação do PSF-Lapa residem 1795 pessoas entre 20 e 50 anos, que serão inicialmente cadastradas e 
acompanhadas nos próximos anos. Foi iniciado um piloto, para avaliação da captação dos indivíduos, desenvolvimento da logística do projeto e 
treinamento dos alunos de Iniciação Científica. Foram registradas as características sócio-demográficas e antropométricas (IMC, circunferência 
abdominal/pescoço), fatores de risco CV tradicionais e doenças prévias. Foram aferidos os níveis pressóricos no consultório nos 4 membros e 
calculado o índice tornozelo-braquial. Na segunda avaliação, a PA de membros superiores é aferida novamente e os indivíduos recebem um 
aparelho de Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) com protocolo de 7 dias (4 medidas por dia). Neste momento também é 
realizado o eletrocardiograma de repouso para detecção de hipertrofia ventricular esquerda e são aplicados questionários de rastreio para Apneia 
do Sono (Stop-Bang e Escala de Sonolência de Epworth). Todos os indivíduos serão submetidos à bioquímica sanguínea para avaliação da função
renal e do perfil lipídico e glicídico. Todos são esclarecidos sobre o estudo e assinam o TCLE. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estácio de Sá em janeiro de 2016, CAAE 50605215.4.0000.5284. Resultados: Foram cadastrados 121 indivíduos (sexo 
feminino 69%, idade 37+8 anos), dentre eles 47% completou o ensino médio e 13% o ensino superior. As mulheres têm escolaridade maior que os 
homens (12 anos vs 9 anos, p=0,04). No total, 30% são obesos e 40% têm sobrepeso. Quase 40% são sedentários, 14% fumam, 17% são 
hipertensos e 6% diabéticos. Os homens têm níveis pressóricos sistólicos mais elevados (PAS 128 vs 117 mmHg, p<0,001), sendo que 19% dos 
indivíduos apresentavam PA>140x90mmHg. Dos 20 hipertensos, 11 fazem tratamento e 45% estava com a PA fora do alvo. Quatorze indivíduos 
com PA elevada negam ser hipertensos. Até o momento, somente 21 indivíduos responderam aos questionários de rastreamento de AOS, sendo 
que 5 foram considerados como de alto risco e encaminhados à PSG. Esses mesmo sujeitos foram submetidos à MRPA sendo todos com 
comportamento normal da pressão arterial de consultório e da MRPA. Conclusão: Os resultados preliminares mostraram uma prevalência 
aumentada de fatores de risco modificáveis (obesidade e sedentarismo) e controláveis (hipertensão e dislipidemia) para uma população de 
adultos jovens, apontando para a importância da estratificação de risco CV precocemente para que medidas de prevenção eficazes possam ser 
planejadas e efetivadas.
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