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RESUMO:
Objetivos: este trabalho objetivou investigar a correlação do perfil clínico e qualidade de vida
com a Escala de Sonolência de Epworth em pacientes portadores da Síndrome da Apneia Obstrutiva
do Sono (SAOS). Métodos: O delineamento desta pesquisa foi de caráter transversal,

descritiva e quantitativa. Resultados: Observou-se que IMC, RCQ e SF-36, estão diretamente
relacionadas com a sonolência diurna, ou seja, quanto maiores os valores relacionados a estes
índices, maior será a ocorrência de apneia obstrutiva do sono. Conclusão: verificou-se que
existe correlação direta entre as variáveis analisadas com a escala de sonolência de Epworth,
assim comprovando os objetivos deste estudo.
Descritores: Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), obesidade e qualidade de vida.
ABSTRACT:
Objectives: this work aimed at to investigate the correlation of the clinical profile and life
quality with the Epworth Sleepiness Scale of the patients bearers of the Obstructive sleep
apnea Syndrome (OSAS). Methods: The delineamento of this research was of character
traverse, descriptive and quantitative. Results: It was observed that IMC, RCQ and SF-36, are
directly related with the sleepiness of the day, in other words, as larger the values related to
these indexes, adult will be the obstructive sleep apnea. Conclusion: it was verified that direct
correlation exists among the variables analyzed with the scale of sleepiness of Epworth, like
this proving the objectives of this study.
Descriptor’s: Obstructive sleep apnea Syndrome (OSAS), obesity and life quality.
INTRODUÇÃO
A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um distúrbio respiratório que se
relaciona com as alterações fisiológicas durante o sono. Caracteriza-se por episódios
recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores (VAS), resultando em
períodos de apneia, dessaturação de oxihemoglobina e despertares frequentes (MARTINS
et.al., 2007).

Os principais sintomas da SAOS são: ronco, sonolência diurna excessiva e apneias
relatadas por observadores. Caracteristicamente, a sonolência ocorre em situações monótonas,
conforme as avaliadas na escala de sonolência de Epworth (MILENTIN, 2003).

Existem três padrões que caracterizam a apneia do sono, podendo ser classificadas em
apnéia obstrutiva, central e mista (MARTINEZ, 1999).
A apneia obstrutiva é considerada a mais comum na prática médica, pois caracteriza-se
pela ausência do fluxo aéreo, a despeito de esforços ventilatórios persistentes, demonstrados
pela contração de músculos respiratórios como o diafragma. A apneia central é causada pela
obstrução das vias aérea superiores sem movimentos torácicos, ou seja, a ventilação cessa por
ausência de impulso dos neurônios respiratório e conseqüente imobilidade do fole torácico e a
apneia mista é causada pela obstrução das vias aérea superiores com redução parcial dos
movimentos torácicos, ou seja, o fluxo aéreo cessa inicialmente por causa central e na
seqüência, por uma causa obstrutiva. Isso ocorre quando os movimentos respiratórios
reiniciam contra uma via aérea ocluída (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE,
1995; MARTINEZ, 1999).
Podemos observar na literatura a existência de vários fatores relacionados com a
apneia, entre eles, a idade, obesidade, sexo, anormalidades anatômicas, história familiar, uso
de álcool e drogas sedativas, tabagismo e congestão nasal (REBELATTO e MORELLI,
2004).
A polissonografia assistida é o padrão ouro para o diagnóstico da SAOS. Os registros
de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiografia, eletrocardiograma, oximetria,
fluxo aéreo e esforço respiratório fornecem dados fidedignos da gravidade da doença. No
entanto, é um exame oneroso, de difícil acesso fora dos grandes centros urbanos e que nem
sempre tem uma boa aceitação pelo paciente (ZONATO, 2003).
A partir deste panorama, o objetivo deste estudo é correlacionar o perfil clínico com a
Escala de Sonolência de Epworth (ESE) dos pacientes que apresentam SAOS.
MÉTODOS
O delineamento da pesquisa foi de caráter transversal, descritiva e quantitativa.A
população do estudo pertenceu a um projeto de pesquisa vinculado ao programa de pósgraduação, nível de mestrado em ciências pneumológicas da UFRGS, que objetivou avaliar o
impacto do uso do CPAP sobre a qualidade de vida em pacientes portadores da Síndrome da
Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono – SAHOS. (BIRCK, 2009)

A amostra foi constituída por indivíduos com diagnóstico de SAOS, independente do
nível de gravidade, maiores de 18 anos e residentes da região Noroeste do Estado do RS.
Excluindo da amostra, pacientes que não apresentavam estes critérios.
Depois de diagnosticada pelo exame de polissonografia, os participantes foram
submetidos a uma avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) adotando segundo Duarte e
Castellani (2002) os valores de referência para normal até 25,0 kg/m2, sobrepeso de 25,0 a
29,9 kg/m2 e obesidade ≥ 30,0 kg/m2. Relação Cintura Quadril (RCQ) conforme Applied
Body Composition Assessmente (1996) e Costa (2001), existem uma classificação conforme
sexo e idade classificando em níveis baixo, moderado, alto e muito alto. Circunferência do
Pescoço para avaliar a hipertrofia muscular do pescoço, normalmente as mulheres apresentam
circunferência maior de 38 cm e os homens uma circunferência maior de 40 cm. A Escala de
sonolência diurna de Epworth (ESDE) segundo Reimão (1999) avalia o grau de sonolência
diurna atribuída a situações monótonas, Netzer (1999) Johns (2000) alcança valor máximo de
24 pontos, sendo considerados anormais valores acima de 10 pontos. Nível de ansiedade e
qualidade de vida através do SF-36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health
Survey), instrumento que avalia o estado de saúde, formado por 36 itens, dividido em oito
dimensões: capacidade funcional (CF), aspectos físicos (AF), dor física (DF), estado geral de
saúde (GS), vitalidade (VT), aspectos sociais (AS), aspectos emocionais (AE) e saúde mental
(SM), onde cada componente ou domínio é avaliado separadamente, para calcular os
resultados finais é dado um escore de zero a 100, onde zero equivale a um pior estado de
saúde e 100 a um melhor estado de saúde (FRANCO, 2002).
A presente pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. O projeto foi apresentado ao Comitê
em 11 de Outubro de 2011, reformulado, de acordo com as recomendações do Parecer CEP
nº. 240.0/2011. As informações para análise estatística foram armazenadas no Microsoft
Excel e Word 2000, os quais foram analisados pelo programa estatístico SPSS 14.0. A
correlação de duas variáveis foi estudada pelo Teste de Pearson, considerando-se um valor
estatisticamente significativo, p<0,05.
RESULTADOS
A população do estudo foi constituída por 60 indivíduos portadores da SAOS, sendo
estes, 18 (30%) do gênero feminino e 42 (70%) do masculino. Na tabela 1, podemos
visualizar a caracterização da amostra quanto a gênero, idade, peso e altura.

Tabela 1: Caracterização da amostra de mulheres e homens portadores de SAOS
Feminino
Masculino
Total
M ± DP
M ± DP
Media ± DP

p

Idade

54,6 ± 7,2

52,6 ± 9,8

53,2 ± 9,1

0,58

Peso

85,0 ± 14,8

102,3 ± 16,5

97,1 ± 17,7

< 0,001*

Altura

1,6 ± 0,06

1,8 ± 0,06

1,7 ± 0,1

<0,001*

Comparação entre as medias não paramétricas independentes através do teste Mann- whitney

Tabela 2: Relação do índice de massa corporal e a escala de sonolência de epworth de 60
pacientes portadores de SAOS
Escala de Sonolência de Epworth
Classificação do IMC
Normal
Sonolência
Total
Excessiva
N
1
1
2
Normal
% IMC
50,0%
50,0%
100,0%
% Escala de
8,3%
2,1%
3,3%
Sonolência
% Total
1,7%
1,7%
3,3%
N
5
16
21
Sobrepeso
% IMC
23,8%
76,2%
100,0%
% Escala de
41,7%
33,3%
35,0%
Sonolência
% Total
8,3%
26,7%
35,0%
N
6
31
37
Obesidade
% IMC
16,2%
83,8%
100,0%
% Escala de
50,0%
64,6%
61,7%
Sonolência
% Total
10,0%
51,7%
61,7%
N
12
48
60
Total
% IMC
20,0%
80,0%
100,0%
% Escala de
100,0%
100,0%
100,0%
Sonolência
% Total
20,0%
80,0%
100,0%
Correlação de variáveis não normais através do teste de Spearman. P: 0,306 não sig, r: 0,134 positiva (relação
fraca)

Tabela 3: Correlação da relação cintura-quadril com a escala de sonolência de Epworth
Classificação do RCQ
Baixo

Moderado

N
% RCQ
% Escala Sonolência
% Total
N
% RCQ

Escala de Sonolência de Epworth
Normal
Sonolência
Total
Excessiva
0
,0%
,0%
,0%
2
40,0%

1
100,0%
2,1%
1,7%
3
60,0%

1
100,0%
1,7%
1,7%
5
100,0%

Alto

Muito Alto

Total

% Escala Sonolência
% Total
N
% RCQ
% Escala Sonolência
% Total
N
% RCQ
% Escala Sonolência
% Total
N
% RCQ
% Escala Sonolência
% Total

16,7%
3,3%
4
33,3%
33,3%
6,7%
6
14,3%
50,0%
10,0%
12
20,0%
100,0%
20,0%

6,3%
5,0%
8
66,7%
16,7%
13,3%
36
85,7%
75,0%
60,0%
48
80,0%
100,0%
80,0%

8,3%
8,3%
12
100,0%
20,0%
20,0%
42
100,0%
70,0%
70,0%
60
100,0%
100,0%
100,0%

Correlação de variáveis não normais através do teste de Spearman. P: 0,104 não sig, r: 0,212 positiva (relação
fraca)

Tabela 4: Correlação da circunferência do pescoço com a escala de sonolência de Epworth
Diâmetro do Pescoço
Diametro
Normal
Hipertrofia
Muscular
Total

N
% Diametro do Pescoço
% Escala Sonolência
% Total
N
% Diametro do Pescoço
% Escala Sonolência
% Total
N
% Diametro do Pescoço
% Escala Sonolência
% Total

Escala de Sonolência de Epworth
Normal
Sonolência
Total
Excessiva
8
16,3%
66,7%
13,3%
4
36,4%
33,3%
6,7%
12
20,0%
100,0%
20,0%

41
83,7%
85,4%
68,3%
7
63,6%
14,6%
11,7%
48
80,0%
100,0%
80,0%

Tabela 5- Qualidade de vida de indivíduos portadores da SAOS
Item
Feminino
Masculino
Total
M ± DP
M ± DP
M ± DP

49
100,0%
81,7%
81,7%
11
100,0%
18,3%
18,3%
60
100,0%
100,0%
100,0%

P

SF36-CF1

61,1 ± 21,4

70,8 ± 16,3

67,9 ± 18,3

0,13

SF36-AF1

52,8 ± 39,2

63,7 ± 37,5

60,4 ± 38,0

0,26

SF36-DF1

49,4 ± 26,1

63,7 ± 20,6

59,4 ± 23,2

0,04*

SF36-GS1

55,9 ± 26,5

64,8 ± 20,9

62,1 ± 22,9

0,14

SF36-VT1

47,5 ± 29,4

58,6 ± 23,9

55,2 ± 25,9

0,13

SF36-AS1

57,1 ± 30,4

70,4 ± 20,9

66,4 ± 24,7

0,11

SF36-AE1

46,3 ± 43,0

57,1 ± 39,2

53,9 ± 40,3

0,35

SF36-SM1

54,4 ± 26,9

71,1 ± 22,1

66,1 ± 24,7

0,01*

Comparação entre as medias não paramétricas e independentes através do teste Mann- whitney

DISCUSSÃO
A SAOS é uma condição comum e subdiagnosticada na população em geral. Sabe-se
que o sexo masculino é atingido na sua proporção em 8 a 10 vezes mais em relação ao sexo
feminino. Ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas a sua maior incidência situa-se entre
os 40 e 50 anos de idade. A obesidade é o principal fator de risco para SAOS, e está presente
em cerca de 2/3 dos pacientes acometidos. Fatores genéticos aliados ao fator de risco da
obesidade aumentam a possibilidade para o seu desenvolvimento.
De acordo com Martin apud Martins et.al (2007), existe uma correlação positiva entre
idade, obesidade e circunferência do pescoço, ou seja, com o avançar da idade aumentam o
peso e o tamanho da circunferência do pescoço, que são fatores de risco para SAOS.
Martins et.al (2007) explicam ainda que a obesidade é um importante fator patogênico
da apneia. Aproximadamente 70% dos pacientes com SAOS são obesos e a obesidade é o
único fator de risco de importância que é reversível. Avaliamos essa variável através do IMC
e classificamos o grau de obesidade: IMC> 25 já é obesidade tipo 1. Alguns autores fixaram o
ponto de corte do IMC > 30, como risco para apneia obstrutiva.
Pertinente a circunferência do pescoço, os mesmos autores ainda explicam que é um
fator predisponente para SAOS. Em um estudo estimou-se o ponto de corte em 40 cm e mais
tarde outros autores identificaram o local da medida como sendo a membrana crico-tireoídea.
Presume-se que a deposição aumentada de gordura ou de tecido mole na região do pescoço ou
adjacente às VAS seja responsável pela apneia em obesos. Uma grande circunferência do
pescoço provavelmente reflete maior deposição de gordura e tecido mole, sendo mais
significativamente associada à apneia.
São poucos os achados clínicos que indicam a presença de apneia, sendo que a pressão
arterial e a obesidade são os principais, Oliveira (2004). Vários estudos enfatizam que um
pescoço curto e/ou grosso, são variáveis importantes. Apesar da circunferência de pescoço e o
índice de massa corpórea (IMC) correlacionarem-se entre si, o aumento da circunferência
abdominal tem uma maior correlação com distúrbio respiratório do sono (DRS) do que a
circunferência de pescoço.
De acordo com Oliveira (2004) a sonolência diurna excessiva e a fadiga, juntamente
com o ronco são os principais sintomas que levam o paciente portador da SAOS a procurar
assistência medica, porem a fadiga e a sonolência excessiva são sintomas frequentes na
população geral e não estão necessariamente relacionados a SAOS. Importantes evidencias
demonstram que citocinas inflamatórias, como o fator-α de necrose tumoral (TNF-α),

interleucina 1β (IL-1 β) e a interleucina 6 (IL-6) estão envolvidas na regulação fisiológica do
sono e que o aumento da suas secreções, assim como a administração exógena em humanos
esta associada a sonolência e a fadiga.
Complementando essa ideia, Alves (2010), argumenta que relativamente à
sintomatologia diurna, a hipersonolência diurna, definida como a propensão para adormecer
em tempo desajustado e inapropriado, é sem dúvida o achado clínico cardinal da doença.
Existem demonstram uma clara associação entre a presença deste sintoma e a SAOS. Resulta
da fragmentação do sono originada pelos vários despertares transitórios. Ao acordar, os
portadores de SAOS, sentem-se cansados, mesmo que tenham dormido um período de horas
aceitável. No entanto, apesar de alguns indivíduos referirem despertares frequentes durante a
noite e, em alguns casos insônia, muitas vezes esses despertares transitórios não são
reconhecidos, podendo por isso ser desvalorizados.
Para Franco et.al. (2009) a sonolência excessiva diurna, também dita hipersonia
diurna, é uma manifestação típica da SAOS, dentre outros sintomas os quais podemos citar:
roncos (ruídos produzidos involuntariamente pela vibração de alta freqüência da úvula, palato
mole, paredes faríngeas, epiglote e língua), pausas respiratórias, sono agitado com múltiplos
despertares, noctúria, sudorese, cefaléia matinal, distúrbios cognitivos -tais como desatenção e
prejuízo da memória, alterações de personalidade, redução da libido, sintomas depressivos e
ansiedade.
Segundo Martins et.al. (2007) os índices de circunferência corpórea identificam
pessoas com padrão de obesidade central, as quais estão sob maior risco de problemas
relacionados à obesidade, independentemente do IMC. A obesidade central ou visceral tem
sido associada mais freqüentemente à apneia do sono do que as outras formas de obesidade.
Alguns autores analisaram a distribuição de gordura corporal através de ressonância nuclear
magnética do pescoço e abdômen em pacientes com suspeita clínica da SAOS. Os resultados
mostraram correlação significativa entre SAOS e a quantidade de gordura intra-abdominal,
relação limítrofe com a gordura abdominal subcutânea e nenhuma relação com a gordura
parafaríngea ou gordura subcutânea da região do pescoço.
De acordo com Alves (2010), a associação entre a obesidade e SAOS tem sido
evidenciada em vários estudos epidemiológicos, sendo considerada o principal fator de risco
para desenvolver SAOS. O risco de desenvolver SAOS aumenta com o excesso de peso, por
cada 10% de peso ganho, o risco de desenvolver SAOS aumenta seis vezes. De acordo com
Peppard et al a perda de 10% de peso está associada a um decréscimo de 26% no IAH. Entre
homens obesos demonstrou-se que 60% tinham alterações da respiração durante o sono e 27%

tinham SAOS. As alterações da respiração durante o sono compreendem um grupo de
doenças caracterizadas por anomalias do padrão respiratório (pausas da respiração) ou da
quantidade de ventilação, das quais a SAOS é a mais comum.
Martins et.al (2007) nos lembram ainda que a circunferência abdominal é medida à
altura da cicatriz umbilical, em ortostase, e ao final da expiração. A obesidade abdominal é
constatada quando achamos um valor > 94 cm nos homens e > 80 cm nas mulheres, o que
significa um marcador de risco. Valores > 102 cm nos homens e > 88 cm nas mulheres
identificam alto risco de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus e doença
cardiovascular.

CONCLUSÃO
Existe forte evidência que o excesso de peso é um fator causal da SAOS. Com relação
ao IMC, verificou-se que, quanto maior o índice de sobrepeso mais significativa será a chance
de apresentar sonolência diurna.
Assim como, verificou-se que a relação cintura-quadril, quando na classificação muito
alta houve um percentual de 60% do total pertinente a sonolência excessiva.
Pode-se concluir com este estudo, que houve correlação entre as variáveis analisadas
com a escala de sonolência de Epworth, assim comprovando os objetivos deste estudo.
A busca ativa da SAOS precisa começar a ser realizada, a partir de perguntas simples
como a presença de ronco e sonolência diurna, afim de restaurar a qualidade de vida dos
indivíduos com o tratamento adequado.
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