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RESUMO 
 

Introdução: Ainda não está claro se o treinamento físico associado ao CPAP é mais 

eficaz na redução dos sintomas da SAOS do que o tratamento exclusivamente com o 

CPAP e, em caso positivo, se os benefícios obtidos são mantidos. Objetivo: Avaliar os 

efeitos de um programa de treinamento físico aeróbio de dois meses associado ao 

CPAP nas medidas subjetivas e objetivas do sono, qualidade de vida e estado de 

humor em pacientes com SAOS moderada a grave. Casuística e Métodos: Trinta e 

dois pacientes do gênero masculino (25-65 anos, sedentários, IMC<35kg/m2, 

IAH>15/h, Escala de Sonolência de Epworth >9) foram divididos em dois grupos de 

tratamento: CPAP (n=19) e CPAP+exercício (n=13). Todos os pacientes de ambos os 

grupos completaram um mês de higiene do sono, dois meses de tratamento (CPAP ou 

CPAP+exercício) e uma semana de “washout” (sem tratamento). Foram avaliados os 

parâmetros do sono subjetivos (questionário de distúrbios do sono, Escala de 

Sonolência de Epworth, diários do sono) e objetivos (polissonografia), a qualidade de 

vida (SF-36), o estado de humor (POMS) e as medidas antropométricas 

(circunferência cervical e composição corporal). Os pacientes do grupo 

CPAP+exercício também realizaram um teste de esforço incremental antes e após o 

tratamento. Resultados: Ambos os tratamentos foram eficazes na melhora da 

sonolência subjetiva diurna mas o tratamento CPAP+exercício foi mais eficiente na 

manutenção desta melhora após o “washout”. Não foram observadas diferenças 

significativas na maioria dos parâmetros de sono (polissonografia) estudados. O grupo 

CPAP+exercício apresentou menores valores de tensão e fadiga no POMS após o 

tratamento comparado com a avaliação inicial e a menor tensão observada foi mantida 

mesmo após o “washout”. A depressão foi menor após o tratamento comparado com a 

avaliação inicial apenas no grupo CPAP. O grupo CPAP+exercício apresentou 

maiores valores de capacidade funcional, estado geral de saúde e vitalidade no SF36 

após o tratamento e esta melhora foi mantida para o estado geral de saúde e a 

vitalidade mesmo após o “washout”. A vitalidade também melhorou para o grupo 

CPAP após o tratamento e foi mantida após o “washout”. A saúde mental melhorou 

apenas após o “washout” para o grupo CPAP. Em relação à circunferência cervical e à 

porcentagem de gordura corporal, não foram observadas diferenças significativas em 

ambos os grupos. No grupo CPAP+exercício não foram observadas diferenças após o 

tratamento no consumo de oxigênio e na freqüência cardíaca no exercício máximo e 

no limiar anaeróbio. A velocidade atingida na esteira foi maior após o tratamento no 

exercício máximo e no limiar anaeróbio. Conclusão: Um programa de treinamento 



 

físico aeróbio, três vezes por semana e uma hora por sessão, com duração de dois 

meses associado ao CPAP pode ser seguramente prescrito para pacientes com SAOS 

moderada a grave e provoca um impacto positivo na sonolência subjetiva diurna, na 

qualidade de vida (capacidade funcional e estado geral de saúde) e no estado de 

humor (tensão e fadiga). Parece razoável considerar o treinamento físico como um 

coadjuvante ao tratamento com o CPAP em pacientes com SAOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Introduction: It remains uncertain if exercise training is effective in reducing 

obstructive sleep apnea (OSA) symptoms and, if it is effective, whether the benefits are 

sustained. Purpose: Evaluate the effects of a 2-month chronic exercise training 

program associated with CPAP on the subjective and objective sleep measurements, 

quality of life and mood state in moderate to severe OSA patients. Methods: Thirty-two 

male patients (25-65 years, sedentary, BMI<35kg/m2, AHI>15/h, Epworth Sleepiness 

Scale >9) were randomized into two treatment groups: CPAP (n=19) and 

CPAP+exercise (n=13). All patients in both groups completed one month of sleep 

hygiene, two months of treatment (CPAP or CPAP+exercise) and one week of washout 

(no treatment). Subjective (sleep disturbances questionnaire, Epworth Sleepiness 

Scale, sleep diaries) and objective (polysomnography) sleep parameters, quality of life 

(SF-36), mood state (POMS) and antropometric measurements (neck circumference 

and body composition) were evaluated. CPAP+exercise group also underwent 

cardiopulmonary exercise test before and after treatment. Results: Both treatments 

were effective in improving subjective sleepiness but CPAP+exercise treatment was 

more effective in maintaining this improvement after washout. No significant differences 

were found in most of the sleep parameters studied. CPAP+exercise group showed 

lower values of tension and fatigue on POMS after treatment compared to baseline and 

the lowest tension observed was maintained even after washout. Depression was 

lower after treatment compared to baseline only in the CPAP group. CPAP+exercise 

group showed higher values of physical functioning, general health perception and 

vitality on SF36 after treatment and it was maintained for general health perception and 

vitality even after washout. Vitality also improved for CPAP group after treatment and 

was maintained after washout. Mental health improved only after washout for CPAP 

group. Related to neck circumference and percentage of body fat, no significant 

differences were found in both groups. In CPAP+exercise group, no differences were 

found after treatment in oxygen consumption and heart rate at maximum exercise and 

at anaerobic threshold. The speed reached on treadmill was higher after treatment at 

maximum exercise and at anaerobic threshold. Conclusion: a 2-month of chronic 

exercise training associated with CPAP for moderate to severe OSAS patients can be 

safely instituted and has positive impact on subjective daytime sleepiness, quality of life 

(physical functioning and general health perception) and mood state (tension and 

fatigue). It would seem reasonable to consider exercise training as an adjunct 

interventional strategy in the conservative management of patients with OSAS. 



 

1. Introdução 
 
1.1. Sono 

Todo ser humano tem uma necessidade individual de dormir algumas 

horas a cada período de 24 horas. No entanto, a normalidade do sono não é 

determinada apenas pela quantidade mas também pela qualidade do sono 

obtido nessas horas (Aloé, Silva, 2000). Grande parte das funções do cérebro e 

do organismo são influenciadas pelo sono porque é nesse período que 

restabelecemos as condições que o cérebro possuía no período precedente de 

vigília. Buela (1990) definiu o sono como um estado funcional, reversível e 

cíclico, com manifestações comportamentais caracterizadas por imobilidade 

relativa e menor resposta aos estímulos externos, variações de parâmetros 

biológicos e da atividade mental.  

A perturbação do ciclo sono-vigília resulta em significativos danos à 

saúde e ao bem-estar, representando risco de morte nos casos mais graves. 

Em vista das suas conseqüências e incidência, os distúrbios do ciclo sono-

vigília são considerados um problema de saúde pública. As causas mais 

comuns de prejuízo do sono são a restrição, provavelmente o resultado do 

excesso de trabalho, responsabilidade familiar, uso de medicamentos ou outros 

fatores pessoais e a sua fragmentação que pode ser conseqüência de 

determinadas condições médicas ou fatores ambientais que provocam o 

prejuízo tanto da quantidade quanto da qualidade do sono (Martins et al, 2001). 

Como conseqüências da alteração do padrão de sono podem ocorrer reduções 

da eficiência do processamento cognitivo, do tempo de reação, déficits de 

memória, aumento da irritabilidade, alterações metabólicas, endócrinas e 

cardiovasculares (Mello et al, 2000; Brouwers, Lenders, 2000; Martins et al, 

2001).   

Para a identificação e classificação dos estágios de sono é necessária a 

monitorização simultânea do eletroencefalograma (EEG), do eletrooculograma 

(EOG) e do eletromiograma de superfície (EMG) da região submentoniana. 

Além disso, pode-se monitorar o eletrocardiograma (ECG), os parâmetros 

respiratórios, a posição corporal, a temperatura corporal e a ereção peniana. O 

estagiamento do sono é geralmente realizado em intervalos de registro entre 



 

20 e 60 segundos, denominados de épocas (Rechstchaffen, Kales, 1968). Em 

1937, Harvy e Loomis criaram o primeiro sistema de classificação dos estágios 

do sono e também descreveram várias características importantes do EEG que 

são usadas no atual sistema de classificação desses estágios (Martins et al, 

2001). Atualmente, esses estágios do sono são chamados de estágios 1, 2, 3 e 

4 do sono NREM (sono sincronizado ou NON-REM) e sono REM (sono 

dessincronizado ou rapid eyes movement) (Timo-Iaria, 2000). 

A vigília relaxada é caracterizada por um período de atividade elétrica 

cerebral α (8 a 13 Hz) e/ou uma baixa voltagem, apresentando o EEG desse 

estágio uma freqüência mista; acompanhado por uma alta atividade 

eletromiográfica e por freqüentes movimentos oculares voluntários (Carskadon, 

Rechstchaffen, 2005).  

O estágio 1 do sono NREM é caracterizado por um EEG de baixa 

amplitude, freqüência mista entre a faixa α e σ (2 a 7 Hz). A atividade do EMG 

é normalmente mais alta do que nos outros estágios do sono, embora, a 

amplitude possa ser bastante variada. O EOG mostra, ocasionalmente 

movimentos oculares lentos. Esse estágio representa até 5% do tempo total de 

sono e também é conhecido como “estágio de transição” ou “meio sono” 

(Rechtschaffen, Kales, 1968). 

O estágio 2 do sono NREM é reconhecido pela atividade σ de fundo e 

episódios de fusos de sono e complexos K. Os fusos de sono são ondas de 

curta duração (12 a 14 Hz) que aumentam e diminuem em amplitude para 

produzir uma característica de fuso. O complexo K é uma onda com um 

componente negativo de alta amplitude seguido imediatamente por um 

componente positivo mais lento, algumas vezes está relacionado a estímulos 

auditivos, mas também pode ocorrer espontaneamente. Parece estar 

associado a despertares breves ou à consolidação do sono (Amzica, Steriade, 

2002; Colrain, 2005; Halász, 2005). Esse estágio normalmente contitui a maior 

proporção do sono, ocupando 45 a 55% do tempo total de sono em adultos 

(Rechstchaffen, Kales, 1968). 

O estágio 3 do sono NREM é caracterizado quando as ondas lentas ou 

ondas δ (≤ 2 Hz) com alta amplitude (geralmente maiores que 75 µV medido do 

valor mais baixo ao mais alto da onda) aparecem em 20 a 50% da época do 

registro. Nesse estágio, normalmente o EMG apresenta uma baixa atividade e 



 

os movimentos oculares estão diminuídos. Entretanto, esses critérios não são 

relevantes para a classificação. Esse estágio normalmente ocupa 3 a 8% do 

tempo total de sono em adultos (Rechstchaffen, Kales, 1968).  

Apesar do estágio 4 do sono NREM ser semelhante ao estágio 3 em 

relação ao EEG, EMG e EOG, caracteriza-se pela presença de ondas δ em 

mais de 50% da época. Esse estágio ocupa 10 a 15% do tempo total de sono. 

Os estágios 3 e 4 do sono NREM são freqüentemente combinados, 

coletivamente denominados de “sono de ondas lentas” ou “sono delta” e 

constituem de 13 a 25% do tempo total de sono (Rechstchaffen, Kales, 1968).  

Os quatro estágios do sono NREM representam, progressivamente, a 

profundidade do sono. Ocorre uma diminuição da atividade do sistema nervoso 

simpático e um aumento do tônus parassimpático alterando parâmetros 

fisiológicos como freqüência cardíaca e respiratória, pressão arterial sistêmica, 

débito cardíaco e tamanho da pupila que permanecem em uma condição 

mínima e estável, ou seja, sem grandes variações. Ocorre a diminuição da 

atividade neuromuscular (com redução do tônus muscular) e da atividade 

mental (Carskadon, Dement, 2005). O início do sono é associado com 

dissipação periférica de calor (vasodilatação), aumento da transpiração e 

redução da taxa metabólica basal (Driver, Taylor, 1996). Os movimentos 

oculares são raros, exceto os movimentos oculares lentos do início do sono 

(Rechstchaffen, Kales, 1968). Uma definição simplificada de sono NREM seria 

um estado de relativa inatividade do cérebro ainda funcionante em um sistema 

muscular parcialmente ativo (Carskadon, Dement, 2005). Tem sido sugerido 

que o resfriamento corporal e cerebral, induzidos durante o componente de 

ondas lentas do sono NREM em particular, oferece muitas adaptações 

benéficas como menor utilização de energia, redução do metabolismo cerebral, 

proteção do cérebro contra as altas temperaturas mantidas durante a vigília, 

facilitação de processos imunológicos e regulação do ciclo circadiano (Driver,  

Taylor, 1996). 

O sono dos movimentos oculares rápidos (sono REM, “sono dos 

sonhos”, “sono paradoxal” ou “sono ativo”) é caracterizado por EEG de 

freqüência mista, baixa voltagem, semelhante ao estágio 1 do sono NREM. 

Esse estágio do sono é acompanhado por uma série de alterações fisiológicas. 

A atividade muscular atinge os níveis mais baixos durante o sono REM, sendo 



 

a atonia muscular mais intensa nos músculos do pescoço, apesar de afetar 

todos os principais grupos musculares (Carskadon, Rechstchaffen, 2005). 

Ocorrem eventos fásicos que são observados por um alto grau de ativação 

autonômica, incluindo freqüências cardíaca e respiratória elevadas e 

irregulares e elevações da pressão arterial sistêmica (Rechstchaffen, Kales, 

1968). O fluxo sangüíneo cerebral e o consumo de oxigênio atingem os valores 

mais altos, além de ocorrer aumento da temperatura cerebral. O sistema de 

termorregulação é suspenso, pois os mecanismos de transpiração, tremor, 

vasodilatação, vasoconstrição e taquipnéia térmica estão relativamente inativos 

ou ausentes (Carskadon, Rechstchaffen, 2005). Uma definição simplificada 

desse estado seria o cérebro ativado em um corpo paralisado (Carskadon, 

Dement, 2005). Normalmente, o sono REM constitui aproximadamente 20 a 

25% do tempo total de sono nos indivíduos adultos (Rechstchaffen, Kales, 

1968).  

O sono de ondas lentas (estágios 3 e 4 do sono NREM) estaria 

associado à restauração da função somática geral (recuperação física), 

enquanto o sono REM seria responsável pela restauração da função mental ou 

psíquica (recuperação cognitiva e de memória) (Aloé, Silva, 2000). Em 

indivíduos saudáveis o sono NREM encontra-se distribuído principalmente na 

primeira metade do período de sono, enquanto que o sono REM predomina na 

segunda metade deste período (Carskadon, Dement, 2005).  

Tanto a organização dos períodos de vigília e sono quanto a duração 

dos estágios do sono dependem de processos circadianos, homeostáticos e 

ultradianos. Os processos circadianos resultam na alternância de alta e baixa 

propensão ao sono dentro do período de 24 horas do dia. Os processos 

homeostáticos são determinados pela vigília anterior que influencia a 

intensidade e, em menor extensão, a quantidade de sono e normalmente 

modulam a propensão circadiana ao sono (Davis et al, 1999; Roth, Roehrs, 

2000). Observada no período inicial do sono, a predominância de ondas lentas 

no EEG reflete a maior intensidade ou “profundidade” do sono e diminui 

progressivamente no transcorrer do mesmo (Martins et al, 2001). Os processos 

ultradianos definem a alternância entre o sono NREM e sono REM dentro de 

um episódio de sono (ciclos de sono, 4 a 7 ciclos por noite). Embora os 

processos homeostáticos e circadianos estejam separados, sua interação é 



 

que determina a distribuição temporal e a duração do sono e da vigília. 

Conseqüentemente, alterações na ritmicidade circadiana são acompanhadas 

por alterações no sono (Davis et al, 1999; Roth, Roehrs, 2000).   

 
1.2. Sono e exercício físico  

O exercício físico é considerado pela “American Sleep Disorders 

Association” (ASDA, 1992; ASDA, 1993) como uma intervenção não-

farmacológica utilizada para melhorar o sono (Lavie, 1996; Driver, Taylor, 

2000). Alguns levantamentos epidemiológicos têm demonstrado que o 

exercício físico moderado e regular promove benefícios ao sono (Vuori et al, 

1988; Sherrill et al, 1998; Driver, Taylor, 2000; Youngstedt, 2005) embora 

alguns estudos discordem (Trinder et al, 1988; Youngstedt, 1997). 

Os efeitos do exercício sobre o sono estão associados às hipóteses 

termorregulatória, da conservação de energia e da restauração corporal 

(Martins et al, 2001). A hipótese termorregulatória apóia-se na evidência de que 

o início do sono é disparado pela redução da temperatura corporal que ocorre 

no início da noite (Murphy, Campbell, 1997). Uma vez que o exercício aumenta 

a temperatura corporal, facilitaria o “disparo” inicial do sono por ativar os 

processos de dissipação de calor controlados pelo hipotálamo, que também 

controla os mecanismos indutores de sono (Driver, Taylor, 2000).  

As hipóteses da conservação de energia e da restauração corporal 

apóiam-se nos mecanismos homeostáticos reguladores do sono e afirmam que 

a duração total do sono, assim como a quantidade de sono de ondas lentas, 

aumentam em função do aumento do gasto energético (Driver, Taylor, 2000). A 

redução do metabolismo durante o sono e a sensação de fadiga descrita por 

indivíduos privados de sono reforçam a hipótese de que o sono tenha uma 

função restauradora (Mello et al, 2000; Chervin, 2000). A teoria restauradora 

prediz que a condição para a atividade anabólica durante o sono é favorecida 

após alta atividade catabólica durante a vigília (Driver, Taylor, 2000). Dessa 

forma, por reduzir as reservas energéticas corporais o exercício aumentaria a 

necessidade de sono, principalmente do sono de ondas lentas (Martins et al, 

2001). 

A maioria dos estudos que abordam a influência do exercício sobre o 

sono relatam como principal observação o aumento do sono de ondas lentas e 



 

o aumento da latência para o sono REM, além da redução do sono REM 

(Yougstedt et al, 2000; Martins et al, 2001). Essas alterações podem ser 

utilizadas como um índice de estresse induzido pelo exercício já que a 

quantificação da atividade das ondas lentas determina a intensidade do sono 

(Driver, Taylor, 2000). 

O exercício também parece reduzir a latência para o início do sono, além 

de aumentar o tempo total de sono, por reforçar a necessidade de mais sono 

para restabelecer a homeostase perturbada por ele. Esses efeitos parecem ser 

observados tanto para exercícios agudos quanto crônicos, visto que indivíduos 

treinados apresentam maior tempo total de sono do que sedentários, mesmo 

quando fora de treinamento (Driver et al, 1994; Youngstedt et al, 1997; Driver, 

Taylor, 2000). 

Alguns autores observaram que os exercícios realizados próximos ao 

horário de dormir podem alterar o EEG do sono (Horne, Porter, 1975; 

Sasazawa et al, 1997; Youngstedt et al, 2000). Outros trabalhos não 

observaram tais alterações (Paxton et al, 1982; Youngstedt et al, 1999). De 

acordo com Driver, Taylor (1996), o exercício ao qual os indivíduos já estão 

acostumados parece não afetar o sono, mesmo quando é realizado no período 

da tarde ou início da noite. Vuori e colaboradores (1988) avaliaram 1600 

indivíduos e observaram que a caminhada e a corrida leve apresentaram um 

impacto positivo na qualidade do sono, que resultou em uma maior percepção 

do estado de alerta pela manhã e em um melhor bem estar geral. No entanto, 

esses efeitos foram melhor observados quando esses exercícios foram 

realizados pela manhã ou ao final da tarde do que quando foram realizados 

tarde da noite. Portanto, não há um consenso na literatura sobre a relação 

entre o horário de realização dos exercícios e as alterações observadas no 

sono.  
A relação entre o exercício físico e o sono também pode sofrer 

influências de fatores como o nível de aptidão física individual, a intensidade, a 

duração e o tipo de exercício realizado. Diversos autores relatam que há uma 

relação direta entre o aumento da intensidade do exercício, o aumento do sono 

de ondas lentas e a redução do sono REM, aparentemente devido ao estresse 

fisiológico do exercício e ao aquecimento corporal (Horne, Staff; 1983; Kupfer 

et al, 1985; Torsvall et al, 1984). Parece que os atletas só apresentam 



 

alterações do padrão do sono quando a sobrecarga do exercício representa um 

alto nível de estresse para os mesmos. Dessa forma, a influência da 

intensidade do exercício no padrão do sono é contraditória (Driver, Taylor; 

2000).  

Em relação à duração dos exercícios, parece que quanto maior for a 

sessão de exercícios, maiores serão o aumento do tempo total de sono e a 

redução do sono REM (Youngstedt et al, 1997). Ao examinarem sete 

nadadoras de nível nacional em três momentos distintos (no início do 

treinamento, no pico do treinamento e após a redução do treinamento), Taylor 

e colaboradores (1997) não observaram alterações na latência para o início do 

sono, no tempo total de sono e no sono REM. No entanto, o sono de ondas 

lentas apresentou um alto percentual durante o início (26%) e no pico do 

treinamento (31%) e uma diminuição após a redução do treinamento (16%), 

corroborando com a teoria restauradora do sono de ondas lentas. De acordo 

com Vuori e colaboradores (1988), quando a intensidade e a duração do 

exercício físico são consideradas, os exercícios leves e moderados realizados 

principalmente pela manhã e ao final da tarde, parecem ser mais eficientes. 

Além disso, as queixas de sono aumentam em resposta aos exercícios 

vigorosos realizados tarde da noite.    

De acordo com Trinder et al (1985), o tipo de treinamento físico realizado 

por atletas pode exercer diferentes efeitos sobre a arquitetura do sono. Por 

meio da comparação das polissonografias (PSG) realizadas em atletas 

corredores de resistência (treinamento aeróbio), atletas levantadores de pesos 

e fisiculturistas (treinamento anaeróbio) e atletas com treinamentos mistos 

(aeróbio e anaeróbio), observou-se que o grupo de treinamento aeróbio 

apresentou maior tempo de sono de ondas lentas e de sono NREM, maior 

tempo total de sono e menor latência para o início do sono do que o grupo de 

treinamento anaeróbio e que o grupo de treinamento misto apresentou valores 

intermediários para essas variáveis.  

 
1.3. Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS)  

A SAOS é caracterizada por eventos recorrentes de obstrução da via 

aérea superior (VAS) durante o sono, associados a sinais e sintomas clínicos. 

A obstrução manifesta-se de forma contínua, envolvendo um despertar 



 

relacionado ao esforço respiratório aumentado, uma limitação, redução 

(hipopnéia) ou cessação completa (apnéia) do fluxo aéreo na presença dos 

movimentos respiratórios. A interrupção da ventilação resulta, em geral, em  

dessaturação da oxihemoglobina e, nos eventos prolongados, em hipercapnia 

(Bittencourt, 2008). Os eventos são com freqüência finalizados por 

microdespertares (aumento abrupto da freqüência do EEG com duração 

mínima de 3 e máxima de 15 segundos), o que provoca a fragmentação do 

sono (AASM, 1999; Conrad et al, 2007).  

A SAOS é um problema de saúde pública (Lavie et al, 2005) por ser uma 

doença crônica, progressiva, incapacitante, com alta mortalidade e morbidade 

cardiovascular e atingir 9% da população masculina entre 30 e 60 anos e 4% 

da população feminina após a menopausa, com maior prevalência em faixas 

etárias avançadas (Young et al, 1993).  

 

1.3.1. Sintomas da SAOS  
Durante o sono, pacientes com SAOS apresentam roncos altos, pausas 

respiratórias, sono agitado com múltiplos despertares, noctúria e sudorese 

(Aloé, 2000; AASM, 2005). O sinal noturno dominante é o ronco, geralmente 

entrecortado por períodos de silêncio que costumam durar de 10 a 30 

segundos. O ronco pode estar presente desde a infância ou adolescência e 

geralmente é alto, chegando até mesmo a prejudicar o sono do companheiro 

de cama ou de familiares próximos (Bittencourt, 2008).  

Os episódios de apnéia caracterizam-se pela cessação ou diminuição do 

fluxo respiratório, fato que pode ser notado pelo companheiro. Entretanto, 

como os movimentos do tórax se mantém, o observador tem a impressão de 

que o pacientes está sufocando. O término da apnéia é associado com ronco 

explosivo (ressucitativo) parecendo “engasgos”, e nesse momento o paciente 

chega a ter movimentos corporais bruscos. O ronco forte e a movimentação 

corporal podem perturbar muito o sono do companheiro e trazer problemas 

conjugais. Os pacientes muitas vezes não têm conhecimento do seu ronco e 

das dificuldades com a respiração durante o sono, mas alguns deles percebem 

as dificuldades respiratórias e reclamam de insônia (Bittencourt, 2008).  

Além de prejudicar o sono da pessoa que convive com o roncador, o 

ronco do paciente com SAOS está associado à morbidade e mortalidade 



 

cardiovascular em pacientes de meia idade, isto é, hipertensão arterial 

sistêmica, doença isquêmica do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais 

(AVCs), independentemente de outros fatores de risco e está presente em 

cerca de 90 a 95% dos casos de SAOS (Aloé, 2000).   

Pela manhã, o paciente se sente cansado e com a “boca seca” e alguns 

se queixam de cefaléia, que pode durar de uma a duas horas. O sintoma diurno 

mais importante é a sonolência excessiva, mais evidente quando o paciente 

está em situação relaxada, como sentado, lendo ou vendo TV. A incapacidade 

de controlar a sonolência dificulta a participação em reuniões, assistir a 

concertos, teatro, cinema e etc. Nos casos de sonolência extrema, o paciente 

pode adormecer em situações ativas, como conversação, refeições, operando 

máquinas ou dirigindo, o que pode acarretar acidentes em casa, no trabalho ou 

nas estradas. Esses últimos constituem uma das causas de mortalidade da 

SAOS (Bittencourt et al, 2005; Bittencourt, 2008). A sonolência excessiva está 

relacionada à fragmentação do sono e possivelmente também à hipoxemia 

recorrente e aumenta o risco de acidentes automobilísticos (2 a 12 vezes maior 

do que na população normal) e de trabalho entre os pacientes com SAOS 

(George et al, 1996; Barbe et al, 2007). A intensidade da sonolência varia de 

um paciente para outro (Bittencourt, 2008).  

Durante a vigília, além da sonolência diurna excessiva, os pacientes com 

SAOS apresentam déficits neurocognitivos, irritabilidade, sintomas depressivos, 

ansiedade, cochilos, cefaléia matinal, impotência sexual e alterações de 

personalidade (AASM, 2005; Aloé, 2000). Esses pacientes apresentam déficits 

de memória e atenção (funções neuropsicológicas primárias) causados pela 

fragmentação do sono REM, sonolência excessiva e dessaturações da 

oxihemoglobina, além de déficits das funções neuropsicológicas para 

planejamento, como execução, aprendizado e raciocínio, também causados 

pela hipoxemia (Adams et al, 2001; Ferini-Strambi et al, 2003). 

 
1.3.2. Fatores predisponentes e associados à SAOS 

Os fatores predisponentes são obesidade, principalmente central, 

gênero masculino, anormalidades craniofaciais, como hipoplasia 

maxilomandibular, aumento do tecido mole e do tecido linfóide da faringe, 

obstrução nasal, anormalidades endócrinas, como hipotireoidismo e 



 

acromegalia, e história familiar (AASM, 1999). O gênero masculino é o mais 

afetado devido às diferenças anatômicas da VAS e cervical, perfil hormonal e 

distribuição adiposa do tipo central nos homens (tronco e pescoço) (Aloé, 

2000).   

Os fatores associados são hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hipertensão pulmonar, arritmias cardíacas relacionadas ao sono, angina 

noturna, refluxo gastroesofágico, prejuízo da qualidade de vida e insônia 

(AASM, 1999). Existe uma forte associação entre a SAOS e a HAS, sendo que 

40 a 81% dos pacientes com SAOS apresentam HAS independentemente de 

peso, idade e sexo, e 26 a 48% dos hipertensos apresentam SAOS 

(Shamsuzzaman, 2003). 

 
1.3.3. Mecanismos de obstrução da VAS na SAOS durante o sono  

A musculatura da VAS relaxa durante o sono, causando uma redução de 

suas forças dilatadoras e de seu calibre, o que provoca episódios repetitivos de 

obstrução. A característica principal da VAS dos pacientes com SAOS é a 

instabilidade, que leva ao colapso exclusivamente durante o sono. Essa 

instabilidade é o resultado da interação entre fatores anatômicos e funcionais 

que causam um desequilíbrio entre a pressão de sucção inspiratória 

intrafaríngea e as forças dilatadoras dos músculos faríngeos da VAS. A 

obstrução da VAS ocorre devido ao colapso da orofaringe e hipofaringe pela 

aposição da língua, paredes laterais e palato mole. Uma vez ocorrido o colapso 

da VAS e a ausência do fluxo de ar, o músculo diafragma não interrompe a sua 

movimentação e a pessoa permanece tentando respirar até que a hipoxemia 

provoque o despertar, momento em que há uma reabertura das vias 

respiratórias seguida de readormecimento, quando esses fenômenos se 

repetem. Esse ciclo repete-se centenas de vezes durante a noite (Shephard et 

al, 1991; Aloé, 2000).  As anormalidades anatômicas podem ser macroscópicas 

(micrognatia, retrognatia, hipertrofia tonsilar e adenóide, macroglossia ou 

depósito de gordura) ou microscópicas na mucosa devido ao trauma mecânico 

do ronco (Shepard et al, 1991; Aloé, 2000). A obesidade é um fator importante 

na fisiopatologia da SAOS por causar uma modificação geométrica da VAS, 

alterando também o controle neuromuscular (Shepard et al, 1991; Aloé, 2000). 



 

As alterações funcionais ocorrem porque a VAS dos pacientes com 

SAOS comportam-se de maneira diferente das pessoas normais. O grau de 

redução do tamanho (volume e área) da VAS quando submetida à uma 

pressão negativa é significantemente maior em pacientes com SAOS. A 

pressão crítica (Pcrit: valor numérico da pressão negativa quando a VAS 

colaba) de fechamento da VAS é positiva em pacientes com SAOS, quando 

deveria ser negativa como em pessoas normais (Surrat et al, 1985). A atividade 

e o controle da musculatura dilatadora da VAS são anormais. O estreitamento 

anatômico da VAS provoca uma hiperatividade tônica neuromuscular para 

manter a VAS aberta durante a vigília, ou seja, o nível basal de ativação 

neuromuscular tônica da faringe é mais alto no paciente com SAOS a fim de 

compensar a redução do calibre da VAS. Durante o sono, esse fenômeno 

compensatório neuromuscular diminui, contribuindo para o colabamento 

transitório da VAS (Mezzanotte et al, 1992). Os episódios obstrutivos são 

caracterizados por perda transitória dessa hiperatividade muscular e a 

obstrução é resolvida com uma intensa atividade fásica da musculatura 

dilatadora faríngea acima do basal que ocorre centenas de vezes durante a 

noite. A hipóxia e a hipercapnia durante as apnéias causam uma depressão da 

atividade neuromuscular, piorando ainda mais a disfunção da VAS. Essa 

disfunção da VAS também acentua-se com a fragmentação do sono, isto é, 

aumenta o intervalo de tempo entre o final do evento respiratório e a resposta 

de despertar e os eventos respiratórios aumentam de duração e em número ao 

longo da noite. Devido ao aumento do tônus muscular na vigília, ao regime de 

hipóxia e hipercapnia, ao trauma mecânico crônico e à contração isométrica 

intensa, a musculatura faríngea sofre alterações progressivas que interferem 

na função muscular causando uma deterioração progressiva da função 

neuromuscular, e, portanto, do quadro clínico (Shephard et al, 1991; Aloé, 

2000).  

 
1.3.4. Diagnóstico da SAOS  
 Existe uma série de questionários padronizados e validados disponíveis 

na literatura médica para o diagnóstico qualitativo da SAOS (Douglass et al, 

1994; Partinem, Gislason, 1995). Dentre as variáveis analisadas e tidas como 

de grande valor preditivo temos a medida da circunferência cervical, o índice de 



 

massa corpórea (IMC), a história de hipertensão arterial sistêmica, a presença de 

ronco intenso e contínuo e o relato de apnéias noturnas referidas por terceiros 

(Deegan, McNicholas, 1996; Flemons, McNicholas, 1997; Friedman et al, 1999).   

 Os principais achados do exame físico na SAOS são a obesidade (IMC 

≥ 30kg/m2), circunferência cervical maior que 43 cm nos homens e 38 cm nas 

mulheres, circunferência abdominal acima de 95 cm nos homens e 85 cm nas 

mulheres, classificação de Mallampati modificado (Classes III e IV), hipertrofia 

de tonsilas palatinas (Graus III e IV) e presença de palato ogival (Bittencourt, 

2008).    

 Contudo, o diagnóstico de confirmação é feito pela polissonografia 

(PSG) (AASM, 2005). A PSG de noite inteira realizada no laboratório é o 

principal método diagnóstico para os distúrbios respiratórios do sono e possibilita 

o registro do eletroencefalograma (EEG), do eletrooculograma (EOG),  da 

eletromiografia (EMG) não invasiva do mento e membros, das medidas do fluxo 

oro-nasal, do movimento tóraco-abdominal, do eletrocardiograma (ECG), da 

oximetria de pulso, da posição corporal e da pressão esofágica (Sanders et al, 

2000). 

  A PSG fornece ainda o índice de apnéia e hipopnéia (IAH: número de 

eventos respiratórios por hora de sono), a dessaturação da oxihemoglobina, as 

porcentagens dos estágios, a eficiência e a fragmentação do sono que pode ser 

atribuída aos eventos respiratórios, aos movimentos periódicos de membros 

inferiores ou à insônia (Togeiro, 2000).  

Mais recentemente, para diagnosticar a SAOS no adulto, devemos 

observar a presença dos itens A + B + D ou C + D, descritos abaixo: 

A) No mínimo uma queixa de: 1) episódios de sono não intencionais 

durante a vigília, sonolência diurna excessiva (SDE), sono não reparador, 

fadiga ou insônia; 2) acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixia; 3) 

companheiro (a) relata ronco alto e/ou pausas respiratórias durante o sono. 

B) Polissonografia (PSG) apresentando: cinco ou mais eventos 

respiratórios obstrutivos detectáveis (apnéia e/ou hipopnéia e/ou despertar 

relacionado ao esforço respiratório - DRER) por hora de sono; evidências de 

esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. 



 

C) Polissonografia apresentando: Quinze ou mais eventos respiratórios 

obstrutivos detectáveis (apnéia/hipopnéia e/ou DRER) por hora de sono; 

evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. 

 D) O distúrbio não pode ser melhor explicado por outro distúrbio do 

sono, doenças médicas ou neurológicas, uso de medicações ou distúrbio por 

uso de substâncias (AASM, 2005). 

 A classificação do nível de gravidade da SAOS deve ser feita baseada 

nos índices polissonográficos, na intensidade dos sintomas, no impacto nas 

funções sociais e profissionais, em função do gênero, idade e profissão e na 

presença de doenças cardiovasculares (AASM, 1999). A SAOS leve é associada 

à sonolência excessiva leve, ou seja, durante as atividades que exigem pouca 

atenção como assistir televisão, ler ou viajar na condição de passageiro e a um 

baixo IAH, entre 5 e 15 eventos por hora. Nesse grau de doença os sintomas 

produzem discreta alteração da função social ou ocupacional. A SAOS 

moderada está associada com a sonolência excessiva durante as atividades que 

exigem alguma atenção como em reuniões, apresentações ou concertos 

musicais e com um IAH moderado, entre 15 e 30 eventos por hora. Os sintomas 

produzem alteração na função social ou ocupacional. Já a SAOS grave associa-

se com a sonolência excessiva durante as atividades que exigem maior atenção 

como comer, caminhar, conversar e dirigir e com um IAH superior a 30 

eventos/hora. Os sintomas provocam marcada alteração na função social ou 

ocupacional (AASM, 1999). 

 
1.3.5. Tratamentos da SAOS  
1.3.5.1. Tratamento conservador: higiene do sono e emagrecimento 
 Simples medidas como a retirada do álcool e de certas drogas 

(benzodiazepínicos, barbitúricos e narcóticos), a adequada posição do corpo e 

a perda de massa gorda podem ser eficazes no tratamento da SAOS (Aloé, 

2000). A ingestão alcoólica próxima ao início do sono pode produzir um 

aumento do número de apnéias e dos episódios de dessaturação da 

oxihemoglobina, induzir períodos de apnéias obstrutivas em roncadores e 

prolongar a apnéia em pacientes com SAOS sendo a gravidade proporcional à 

quantidade consumida (Sullivan et al, 1981). O mecanismo mais importante 

implicado é a diminuição da tonicidade dos músculos da faringe, de forma 



 

seletiva, preservando a atividade diafragmática (Strollo, Rogers, 1996). É 

importante também evitar a posição do corpo na qual a apnéia apareça ou 

piore (habitualmente o decúbito dorsal) (Aloé, 2000). 

 Sabe-se que o aumento da massa gorda correlaciona-se com a 

gravidade e a freqüência da apnéia e da hipoxemia e, assim, uma suficiente 

perda de massa gorda poderia melhorar os sintomas da SAOS. Poucos 

estudos avaliaram sistematicamente os efeitos da perda de massa gorda em 

pacientes com obesidade e SAOS. Parece que essa perda está associada à 

uma melhora do IAH, da saturação da oxihemoglobina, da fragmentação do 

sono e da sonolência diurna (Rapoport et al, 1982) porém não há 

homogeneidade quanto à utilização dos métodos de perda de massa gorda, 

critérios de seleção de pacientes, medidas de eficácia e prazos de 

acompanhamento. Outros problemas encontrados nesses estudos foram a 

ausência de grupos controles e da comparação com o CPAP ("Continuous 

Positive Airway Pressure", tratamento padrão-áureo da SAOS), os estudos não 

“aleatórios”, além de alguns trabalhos não empregarem a PSG como medida 

de eficácia. São adotados diversos programas para perda de massa gorda 

como dietas hipocalóricas associadas aos exercícios físicos e até 

procedimentos cirúrgicos (Chervin, Guilleminault, 1996) que, embora mais 

agressivos, apresentam melhores resultados do que as dietas (Rapoport et al, 

1982), porém, há uma grande dificuldade na manutenção da perda dessa 

massa gorda. Não há um consenso em relação a quais pacientes se 

beneficiariam da perda dessa massa gorda, qual a porcentagem de perda 

necessária, os riscos das dietas e dos procedimentos cirúrgicos e se a 

manutenção de uma massa gorda mais adequada estaria ligada à manutenção 

do IAH menor (Strobel, Rosen, 1996; Buchwald et al, 2004). 

 No entanto, as medidas atualmente recomendadas no tratamento clínico 

geral são a redução da massa gorda; o tratamento de doenças endócrinas, 

como hipotireoidismo e acromegalia; a eliminação de substâncias sedativas, 

como álcool e medicamentos tranqüilizantes, principalmente 

benzodiazepínicos; a recomendação de terapia posicional, evitando o decúbito 

dorsal; o uso de corticóides tópicos nasais quando necessário e a adoção de 

medidas anti-refluxo quando necessárias (Veasey et al, 2006; Morgenthaler et 

al, 2006).  



 

1.3.5.2. CPAP ("Continuous Positive Airway Pressure": pressão positiva 
contínua em vias aéreas) 

 Devido à maior susceptibilidade ao colapso da VAS dos pacientes com 

SAOS, o tratamento com pressão positiva é eficaz na grande maioria desses 

pacientes. Desde a primeira descrição em 1981, consideráveis avanços têm 

sido feitos nos sistemas usados para liberar pressão positiva na via aérea em 

pacientes com SAOS (Sullivan et al, 1981), e ainda permanecem como 

primeira escolha de tratamento (Strollo, Rogers, 1996).  

O CPAP é um aparelho que gera e direciona um fluxo contínuo de ar 

(40-60L/min) através de um tubo flexível para uma máscara nasal firmemente 

aderida à face do paciente. Quando a pressão positiva passa através das 

narinas ocorre a dilatação de todo o trajeto da VAS.  

Os benefícios do uso do CPAP são a abolição das apnéias, o aumento 

da saturação da oxihemoglobina e a diminuição dos despertares relacionados 

aos eventos respiratórios (Rapoport et al, 1982). O padrão de sono, já na 

primeira noite de uso do CPAP, modifica-se com o aumento do sono de ondas 

lentas e do sono REM (Chervin, Guilleminault, 1996). Conseqüentemente, 

ocorre uma redução da sonolência diurna excessiva, efeito esse melhor 

avaliado durante o primeiro mês de tratamento, que é proporcional ao tempo de 

sono usando o CPAP (Yamashiro, Kriger, 1995). O CPAP também melhora as 

funções neuropsíquicas, o desempenho subjetivo do trabalho e os escores de 

depressão e de qualidade de vida (Yamashiro, Kriger, 1995; Engleman et al, 

1999). O uso do CPAP reduz as alterações cardiovasculares noturnas, pode ou 

não diminuir a hipertensão arterial diurna e a freqüência de acidentes 

automobilísticos, além de melhorar a sobrevida desses pacientes (Rapoport et 

al, 1982; Yamashiro, Kriger, 1995; Engleman et al, 1996; Chaouat et al, 1999; 

Barbe et al, 2001; Barnes et al 2002; Pepperell et al, 2002; Becker et al, 2003; 

Barnes et al, 2004). O CPAP ajustado numa pressão adequada é quase 

sempre eficaz no tratamento da SAOS, sendo o fator limitante a sua aceitação 

e adesão (Weaver, 2006).  

 

1.3.5.3. Treinamento físico como tratamento da SAOS 
Os principais fatores de risco para a SAOS são obesidade, baixo nível 

de aptidão física, gênero masculino, idade entre 40-65 anos, tabagismo e uso 



 

de álcool (Norman et al, 2000). Recentemente, Quan e colaboradores (2007)  

demonstraram que a atividade física intensa, relatada pelos próprios indivíduos, 

por pelo menos 3 horas por semana está associada com uma chance reduzida 

de distúrbios respiratórios do sono. Basta e colaboradores (2008) 

demonstraram que a ausência de atividade física regular (principalmente em 

homens), a depressão e o nível de gravidade da apnéia são preditores 

significantes da sonolência diurna excessiva em pacientes obesos com apnéia 

do sono. Além disso, alguns autores demostraram que os pacientes com SAOS 

apresentam prejuízo da aptidão física (Aguillard et al, 1998; Ozturk et al, 2005; 

Pan et al, 2005; Lin et al, 2006).  

 O tratamento mais utilizado para a SAOS é o uso do CPAP (“continuous 

positive airway pressure”) (Gay et al, 2006; Kushida et al, 2006). 

Recentemente, alguns autores avaliaram o efeito do tratamento com CPAP no 

desempenho físico de pacientes com SAOS. Alguns deles observaram que o 

CPAP melhorou a aptidão física desses pacientes (Shifflett et al, 2001; Alonso-

Fernández et al, 2006) mas outros não (Przybylowski et al, 2006; Duchna et al, 

2007; Nowinski et al, 2007).  

A modificação do estilo de vida, especialmente a perda de massa gorda, 

higiene do sono e atividade física são freqüentemente recomendados 

(Shneerson, Wright, 2001). A perda de massa gorda tem sido recomendada por 

descomprimir a via aérea e promover sua patência (Smith et al, 1985; Noseda 

et al, 1996; Lojander et al, 1998).  

Poucos estudos avaliaram a eficácia de um programa de treinamento 

físico na redução dos sintomas da SAOS. Na maioria deles, o exercício físico é 

utilizado como um coadjuvante ao tratamento por meio da perda de massa 

gorda uma vez que os pacientes que emagrecem e melhoram os sintomas da 

SAOS dificilmente conseguem manter essa perda e os sintomas acabam 

retornando. Nesse caso, a função do exercício físico poderia ser a manutenção 

da massa gorda reduzida (Shneerson, Wright, 2001). O exercício físico é 

primariamente recomendado para perda de massa gorda, mas pode também 

alterar a estrutura do sono (Shneerson, Wright, 2001).  

Em 1997, Netzer e colaboradores avaliaram os efeitos de um programa 

de treinamento físico de seis meses em 11 pacientes com SAOS leve a grave. 

Houve uma redução significante do índice de distúrbio respiratório (IDR), mas 



 

não houve alteração significante no sono REM e no tempo total de sono (TTS). 

Parece que os pacientes usaram o CPAP associado ao treinamento físico mas 

isso não está claro na metodologia do estudo.  

Norman e colaboradores (2000) observaram melhoras no índice de 

apnéia e hipopnéia (IAH), TTS, eficiência do sono, número de despertares, 

sonolência subjetiva diurna, qualidade de vida (limitação por aspectos físicos e 

vitalidade) e estado de humor (vigor aumentado e fadiga reduzida) após seis 

meses de um programa de exercício físico supervisionado em pacientes com 

SAOS leve a moderada. Eles também observaram melhoras na carga média de 

treinamento físico e reduções significantes no peso corporal e índice de massa 

corpórea (IMC). Nesse estudo, os dados foram analisados conjuntamente, pois 

cinco dos nove pacientes tinham usado CPAP regularmente durante o estudo, 

associado ao treinamento físico, enquanto os outros não.  

Em outro estudo, 11 pacientes com SAOS moderada a grave e 

previamente tratados com CPAP foram submetidos a um programa de 

treinamento físico supervisionado por seis meses. Houve uma redução 

significante do índice de distúrbio respiratório de 32,8 para 23,6 eventos/h após 

o período de treinamento físico. Esses autores avaliaram pacientes que já 

estavam sendo tratados com CPAP por três meses ou mais para reduzir a 

influência da doença nos efeitos do exercício (Giebelhaus et al, 2000).  

Recentemente, embora os pacientes não tenham realizado exercício 

físico durante o estudo, Hong e Dimsdale (2003) mostraram que a gravidade da 

apnéia do sono (determinada pelo índice de distúrbio respiratório) não estava 

relacionada ao bem estar subjetivo. Por outro lado, a atividade física regular foi 

significantemente correlacionada com maior vitalidade e vigor e com menor 

fadiga. Nesse grupo de pacientes com SAOS, o nível de atividade física foi 

melhor preditor das percepções de vitalidade e fadiga do que a gravidade da 

SAOS. 

 
 
 
 



 

2. Justificativa 
 

A SAOS é uma doença caracterizada por episódios repetitivos de 

pausas respiratórias durante o sono que provocam a fragmentação e, 

conseqüentemente prejudicam a sua qualidade. Os pacientes com SAOS 

freqüentemente relatam uma baixa qualidade de vida devido aos sintomas 

apresentados como a sonolência diurna excessiva, os déficits neurocognitivos, 

a irritabilidade e a depressão. 

O tratamento conservador utilizado atualmente para os sintomas da 

SAOS é a higiene do sono que recomenda simples medidas como o controle 

do horário e do ambiente para dormir além da retirada de medicamentos e 

álcool próximos ao início do sono. O emagrecimento está associado à melhora 

dos sintomas mas parece ser necessária a associação aos exercícios físicos 

como tratamento coadjuvante para que haja a manutenção da massa gorda 

reduzida. O uso do CPAP ainda permanece como primeira escolha de 

tratamento para os sintomas da SAOS (padrão-áureo) (Strollo, Rogers, 1996; 

Gay et al, 2006; Kushida et al, 2006). 

A inatividade física tem sido associada aos fatores de risco (como a 

obesidade) que agravam o quadro clínico desses pacientes (Hong, Dimsdale, 

2003). Poucos estudos avaliaram a eficácia de um programa de treinamento 

físico na redução dos sintomas da SAOS. Entretanto, apesar do exercício ser 

primariamente recomendado com o objetivo de reduzir a massa gorda ou 

manter essa perda, pode também isoladamente alterar a estrutura do sono 

(Shneerson, Wright, 2001). Diversos autores têm demonstrado a influência dos 

exercícios físicos na alteração do padrão do sono em indivíduos saudáveis 

porém há escassez de estudos que avaliem a influência dos exercícios físicos 

sobre o sono em pacientes com SAOS (Hong, Dimsdale, 2003). 

A prática de atividade física pode promover o bem estar dos pacientes 

com SAOS por modificar a arquitetura do sono e desta forma, reduzir os 

sintomas da doença (como o alto IAH).  

É possível também que a prática regular de atividade física melhore o 

tônus da musculatura da VAS que está reduzido nesses pacientes (Shneerson, 



 

Wright, 2001) o que acarretaria a redução dos colabamentos durante a noite e 

diminuiria o IAH e os despertares em pacientes com SAOS. 

Os estudos que avaliam os efeitos do treinamento físico nos sintomas da 

SAOS analisam pacientes com e sem CPAP em um mesmo grupo, ou 

analisam os efeitos do treinamento físico associado ao CPAP porém, sem 

compará-los ao uso do CPAP isoladamente. 

Não existem estudos com amostragem aleatória, simples ou duplo cego, 

que avaliem os efeitos do treinamento físico associado com outros tratamentos 

(higiene do sono e CPAP) nos sintomas da SAOS e que sejam comparados 

com o uso do CPAP isoladamente. Esses estudos poderiam identificar quais 

subgrupos de pacientes portadores da SAOS se beneficiariam com cada um 

desses tratamentos e o grau de interação entre eles (Shneerson, Wright, 2001; 

Hong, Dimsdale, 2003).   

Esses dados evidenciam a necessidade de estudos que avaliem o 

significado clínico do treinamento físico regular como um tratamento para os 

sintomas da SAOS. Ainda não está claro se o treinamento físico associado com 

o CPAP é mais eficaz na redução dos sintomas da SAOS do que o tratamento 

exclusivamente com o CPAP e, em caso positivo, se os benefícios obtidos são 

mantidos.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

3. Objetivo 
 

Avaliar os efeitos de um programa de treinamento físico aeróbio de dois 

meses associado ao CPAP em pacientes com SAOS moderada a grave:  

 

1. Nas medidas subjetivas e objetivas do sono; 
2. Na qualidade de vida e estado de humor. 

 

 
 

4. Hipóteses 
 

Hipótese nula (H0): os efeitos de um programa de treinamento físico aeróbio 

de dois meses associado ao CPAP nas medidas subjetivas e objetivas do 

sono, qualidade de vida e estado de humor em pacientes com SAOS moderada 

a grave são os mesmos observados em pacientes tratados por dois meses com 

o CPAP isoladamente.  

 

Hipótese alternativa (H1): os efeitos de um programa de treinamento físico 

aeróbio de dois meses associado ao CPAP nas medidas subjetivas e objetivas 

do sono, qualidade de vida e estado de humor em pacientes com SAOS 

moderada a grave são diferentes dos efeitos observados em pacientes tratados 

por dois meses com o CPAP isoladamente.  

 

   

 

 
 

 

 



 

5.Casuística e Métodos 
 
5.1. Comitê de Ética 
 Antes de iniciar qualquer procedimento, o presente estudo foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP/EPM) (CEP no.1258/03) (anexo 1). Cada indivíduo foi 

previamente informado, por escrito, do caráter voluntário de sua participação 

no estudo, da liberdade de interrompê-la a qualquer momento, sem com isso 

perder o acompanhamento e tratamento médicos; dos procedimentos a serem 

realizados, dos riscos envolvidos e do uso confidencial das informações a 

serem colhidas. Após isso, assinaram o termo de informação e consentimento 

(anexo 2).   

 
5.2. Casuística 

Foram selecionados pacientes portadores da SAOS, provenientes do 

ambulatório de distúrbios respiratórios do sono (Disciplina de Medicina e 

Biologia do Sono – UNIFESP – EPM) de acordo com os seguintes critérios: 

 

5.2.1. Critérios para o diagnóstico da SAOS  
O diagnóstico da SAOS foi confirmado pela aplicação de um 

questionário para avaliação dos distúrbios do sono (anexo 3) (Fletcher, Lucket, 

1991), Escala de Sonolência de Epworth (anexo 4) (Johns, 1991) e 

polissonografia de uma noite inteira. Foram incluídos pacientes com índice de 

apnéia e hipopnéia (IAH) acima de quinze (SAOS moderada a grave) com um 

espectro variado desses níveis de gravidade. O valor de quinze foi escolhido 

baseado na atual discussão na literatura quanto ao ponto de corte ideal para 

definir a SAOS. Os estudos epidemiológicos evidenciam como um valor de 

cinco o limite para definir população saudável e população de risco de doença 

(Young et al, 1993). Na CIDS (2005), um valor acima de 15 mesmo sem 

história clínica é critério diagnóstico (AASM, 2005). Já os estudos clínicos citam 

como vinte o valor que define uma diferença na morbidade e mortalidade dos 

pacientes com SAOS (He et al, 1988). Nossa proposta do ponto de vista de 

diferenciação clínica foi um índice de 15, no sentido de aumentar a 



 

especificidade (em relação ao valor de cinco), mas também analisar indivíduos 

na faixa moderada da doença.  

 
5.2.2. Critérios de inclusão no estudo 

Indivíduos do gênero masculino com idades entre 25 e 65 anos; 

sedentários de acordo com os critérios de Godin, Shephard (1985) e/ou ACSM 

(2000); com índice de massa corpórea (IMC) situado nas categorias abaixo do 

peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade grau I (leve) (IMC<35km/m2) mas 

sem obesidade graus II (moderada) e III (acentuada) (IMC>35 kg/m2); com 

IAH>15/h e Escala de Sonolência de Epworth (anexo 4) (Johns, 1991) acima 

de nove (pois os pacientes mais sonolentos aderem melhor ao uso do CPAP) 

(McArdle et al, 1999); exames laboratoriais (hemograma, colesterol e frações, 

triglicérides, glicemia de jejum, creatinina, TSH) dentro da faixa de 

normalidade; teste de função pulmonar (espirometria), Raio X de tórax, 

eletrocardiograma de repouso (ECG) e exame otorrinolaringológico sem 

alterações significativas que sugerissem algum tipo de distúrbio que pudesse 

criar um viés nos resultados do presente estudo; consentimento do paciente 

após esclarecimento do protocolo; disponibilidade para realizar todas as etapas 

de avaliações e cooperar com os protocolos dos tratamentos; condições 

psicológicas e sociais favoráveis para a colaboração no estudo (determinadas 

por um psicólogo).  

 

5.2.3. Critérios de exclusão do estudo 
Presença de doenças clínicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, 

doenças pulmonares intersticiais, doenças neuromusculares, insuficiência 

cardíaca, tireoidopatia, doenças reumatológicas e psiquiátricas) de grau 

acentuado e/ou descompensadas que pudessem levar a alterações do sono; 

outras doenças do sono; presença de alterações anatômicas obstrutivas de via 

aérea superior: tonsilas palatinas grau III e IV e desvio septal grau III 

(acentuado) que pudessem interferir no resultado do uso do CPAP; alcoolismo; 

uso de indutores de sono; hábitos ou profissões que levassem à privação do 

sono ou alteração do ciclo sono-vigília; impossibilidade de realizar exercícios 

físicos; história regular de atividades esportivas; intolerância ao uso do CPAP; 



 

já terem realizado outros tratamentos para a SAOS tais como uso de aparelhos 

intra-orais, cirurgias ou já estarem utilizando o CPAP. 

 
5.3. Desenho experimental 

Os pacientes foram divididos em dois grupos: grupo CPAP e grupo 

CPAP+exercício. Os grupos foram formados por ordem de chegada dos 

pacientes ao ambulatório. Os primeiros pacientes que concordaram em 

participar do estudo constituíram o grupo CPAP. Quando o grupo CPAP estava 

completo, todos os demais pacientes foram encaminhados para o grupo 

CPAP+exercício.  

Todos os pacientes de ambos os grupos completaram um mês de 

higiene do sono (etapa 1) (anexo 5) no qual receberam instruções para evitar 

álcool, medicamentos sedativos e refeições pesadas antes de dormir. Também 

foram instruídos a manter um horário regular para dormir e evitar dormir em 

decúbitro dorsal (Issa & Sullivan, 1982; Zarcone, 2000). Posteriormente, a 

higiene do sono foi mantida em associação com os demais tratamentos (etapas 

2 e 3).  

Após esta etapa inicial, os pacientes completaram dois meses de 

tratamento (etapa 2: CPAP ou CPAP+exercício) para a análise dos efeitos do 

CPAP isoladamente e do exercício crônico associado com o CPAP. Nessa 

etapa, os pacientes foram encaminhados para a Clínica de CPAP onde 

receberam instruções de profissionais especializados sobre o uso do 

equipamento e realizaram retornos de uma semana, um mês e dois meses 

para acompanhamento dos possíveis efeitos colaterais e esclarecimento de 

dúvidas (anexos 6 e 7). Para assegurarmos a adesão ao uso do CPAP, 

utilizamos horímetros de pressão e os pacientes foram instruídos a utilizar o 

equipamento pelo maior tempo de sono possível, pelo menos 5 horas por noite 

em no mínimo 70% das noites durante o período de tratamento (2 meses). 

Além disso, os pacientes do grupo CPAP+exercício foram instruídos a 

participar de um programa de treinamento físico por três vezes por semana.  

Na etapa final do estudo (etapa 3), todos os pacientes foram submetidos 

a uma semana de “washout”, ou seja, não foram submetidos a nenhum 

tratamento, exceto a higiene do sono, para a análise do efeito residual dos 

tratamentos antes aplicados.  



 

Os pacientes foram submetidos a um protocolo de avaliações (avaliação 

inicial, após a higiene do sono, após o tratamento e após o “washout”) 

constituído por: questionário para avaliação dos distúrbios do sono (anexo 3) 

(Fletcher, Lucket, 1991), Escala de Sonolência de Epworth (anexo 4) (Johns, 

1991), questionário de qualidade de vida (Short Form Health Survey/SF-36) 

(McHorney et al, 1993) (anexo 8), questionário do perfil de estado de humor 

(POMS) (anexo 9) (McNair et al, 1971) e diários do sono (anexo 10), além da 

avaliação da composição corporal, medida da circunferência cervical, teste de 

esforço incremental (ergoespirometria) e polissonografia, de acordo com o 

desenho do estudo (Quadro 1): 

 

Quadro 1: Desenho experimental do estudo 
Avaliações ETAPA 1 Avaliações ETAPA 2 Avaliações ETAPA 3 Avaliações 

 GRUPO CPAP 

 

     

Avaliação 

inicial  

 HIGIENE DO 

SONO  

Após a higiene do 

sono                    

 CPAP Após o 

tratamento 

“WASHOUT”  Após o 

“washout” 

 (1 mês)    (2 meses)  (1 semana)  

 

 GRUPO 
CPAP+exercício 

 

     

Avaliação 

inicial  

 HIGIENE DO 

SONO 

Após a higiene do 

sono 

CPAP + 

EXERCÍCIO 

Após o 

tratamento 

“WASHOUT” Após o 

“washout” 

 (1 mês)  (2 meses)  (1 semana)  

 
 
5.4. Descrição dos protocolos experimentais 
5.4.1. Avaliações Clínicas 

As análises do hemograma, colesterol e frações, triglicérides, glicemia 

de jejum, creatinina, TSH, eletrocardiograma de repouso (ECG de repouso) e 

prova de função pulmonar (espirometria simples) foram realizados como 

exames de rotina no ambulatório de Distúrbios Respiratórios do Sono. No caso 

dos pacientes tabagistas e ex-tabagistas, também foi realizado o Raio X de 

tórax.  

O exame otorrinolaringológico foi realizado no ambulatório de 

otorrinolaringologia (Departamento do Otorrinolaringologia – Disciplina de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço UNIFESP – EPM). A avaliação foi realizada por 



 

um único examinador e foi constituída de exame físico geral, inspeção do 

esqueleto facial, oroscopia e rinoscopia anterior.  

Os pacientes do grupo CPAP+exercício também realizaram 

eletrocardiograma de esforço (ECG de esforço) antes de realizarem o teste de 

esforço incremental (TEI) e de iniciarem o treinamento físico. 

 

5.4.2. Questionário de distúrbios do sono, Escala de Sonolência de 
Epworth e diários do sono 

Todos os pacientes de ambos os grupos responderam um questionário 

para avaliação dos distúrbios do sono que contém perguntas relacionadas ao 

sono, ronco, apnéias noturnas e sonolência diurna (anexo 3) (Fletcher & 

Lucket, 1991). Esse questionário foi administrado apenas na avaliação inicial. A 

sonolência subjetiva foi avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 

(anexo 4) (Johns, 1991). A ESE é um questionário validado composto por oito 

itens nos quais os pacientes devem responder sobre a chance de adormecer 

em oito diferentes situações do cotidiano que requerem desde pouca atenção 

até um grau elevado de concentração. O paciente relaciona numericamente as 

questões para posterior pontuação: 0=nenhuma, 1=pequena, 2=moderada, 

3=grande. A soma do escore total varia de 0 (menos sonolento) a 24 (mais 

sonolento), sendo que acima do escore 10 sugere sonolência diurna excessiva. 

Essa escala foi administrada para ambos os grupos em quatro momentos: 

avaliação inicial, após a higiene do sono, após o tratamento e após o 

“washout”.  

Todos os pacientes também completaram os diários do sono (anexo 10) 

por sete dias no início e ao final da higiene do sono, início e final do tratamento 

e na semana de “washout” (total de 35 dias). Os pacientes relataram a latência 

para o sono (em minutos), o tempo total de sono (em minutos), o número de 

despertares, a qualidade do sono (0 a 100%, onde 0% significa a pior e 100% 

significa a melhor) e a sensação ao acordar (0 a 100%, onde 0% significa a pior 

e 100% significa a melhor). 

 

5.4.3. Polissonografia 
 Durante o estudo, todos os pacientes, de ambos os grupos, 

completaram seis noites de polissonografia (PSG). A primeira PSG foi realizada 



 

para confirmar o diagnóstico da SAOS (PSG1). Após a higiene do sono, os 

pacientes foram submetidos a duas noites consecutivas de PSG (PSG2 e 3), 

mas usaram CPAP para ajuste da pressão apenas na PSG3. Após o 

tratamento (CPAP ou CPAP+exercício), foram realizadas as PSG 4 (com 

CPAP) e 5 (sem CPAP) em duas noites consecutivas. Finalmente, os pacientes 

realizaram o último exame (PSG6) após o “washout”.  

 
5.4.3.1. Equipamento 

A polissonografia de noite inteira foi realizada utilizando um sistema 

digital EMBLA (EMBLA S7000, Embla Systems Inc., CO, USA). As seguintes 

variáveis foram monitoradas: eletroencefalograma (quatro canais: C3-A2, C4-

A1, O1-A2, O2-A1), eletrooculograma (dois canais: LOC-A2, ROC-A1), 

eletromiograma (dois canais: músculos submentoniano e tibial anterior) usando 

eletrodos de superfície, eletrocardiograma (um canal); o ronco e a posição 

corporal foram detectados com os sensores EMBLA. Foram registrados dois 

canais de fluxo aéreo (termístor e pressão nasal) e dois canais de esforço 

respiratório (torácico e abdominal) por sensores XactTrace. A saturação de 

oxigênio arterial (SaO2) e o pulso de oxigênio foram monitorados com um 

oxímetro de pulso.  

 
5.4.3.2. Procedimento Técnico 

Os pacientes foram orientados sobre o exame, sendo sempre realizado 

de acordo com o seu horário habitual de sono. Os quartos utilizados permitiam 

atenuação dos sons externos, controle da temperatura e luz e possuíam uma 

cama ampla e confortável. O acompanhamento do exame foi feito por um 

técnico em polissonografia que preparou o paciente, aplicou um questionário 

pré e pós-sono e acompanhou o registro em outra sala. O paciente foi 

observado por meio de uma câmera de monitoração com auxílio de sensores 

infra-vermelho, a qual cria possibilidade de visão no escuro. A imagem foi 

transmitida para um monitor e gravada. Foi permitido ao paciente comunicar-se 

quando necessário por meio de um sistema de comunicação viva-voz. Após o 

término do exame, um técnico treinado realizou o estagiamento visual do sono, 

seguindo os critérios de Rechtschaffen & Kales (1968) e dos eventos 

respiratórios, movimentos de membros inferiores e despertares, de acordo com 



 

as respectivas forças tarefa (ASDA, 1992; ASDA, 1993; AASM, 1999). Um 

médico especialista em medicina do sono reanalisou e emitiu um laudo de cada 

polissonografia realizada. Os parâmetros analisados na PSG foram: latência 

para o início do sono (tempo decorrido desde o início do registro até o 

aparecimento da primeira de três épocas consecutivas do estágio 1 ou da 

primeira época de qualquer outro estágio do sono); latência para o sono REM 

(tempo decorrido desde o início do sono até o aparecimento do primeiro 

estágio REM); tempo total de registro (TTR) (tempo decorrido desde o “boa 

noite” ao “bom dia”); tempo total de sono (TTS) (tempo de sono excluindo a 

latência do sono bem como os períodos de vigília após o início do sono); 

eficiência do sono (relação entre TTS/TTR, expressa em porcentagem); 

estágios do sono (1, 2, 3+4 e REM) calculados em porcentagem do TTS; índice 

de despertares; eventos respiratórios (apnéia obstrutiva: ausência de fluxo 

aéreo com persistência dos movimentos toraco-abdominais com duração maior 

ou igual a 10 segundos; apnéia central: ausência de fluxo aéreo e movimento 

toraco-abdominal com duração maior ou igual a 10 segundos; apnéia mista: 

com componente inicial caracterizado como central seguido por  componente 

obstrutivo, com duração maior ou igual a 10 segundos; hipopnéia: redução de 

30% ou mais do valor basal da amplitude do fluxo aéreo com duração maior ou 

igual a 10 segundos, associada a uma redução maior ou igual a 3% na 

saturação da oxihemoglobina ou a um despertar); IAH: número de apnéias e 

hipopnéias por hora de tempo total de sono; e saturação da oxihemoglobina, 

em porcentagem (saturação média, mínima e porcentagem do tempo total de 

registro em que a saturação esteve abaixo de 90%). 

 
5.4.4. Qualidade de vida e estado de humor  

Para avaliar a qualidade de vida dos pacientes foi utilizado o 

questionário Short Form Health Survey (SF-36) (anexo 8) (McHorney et al, 

1993). O SF-36 é um questionário de qualidade de vida padronizado e 

validado, utilizado para avaliar o padrão de saúde da população geral e 

consiste em 36 questões que avaliam a percepção individual do desempenho 

em oito domínios da vida diária. Os domínios contidos no questionário são: 

capacidade física, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos gerais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental. 



 

Os escores de cada domínio variaram de 0 a 100%. Para todos os domínios, 

quanto mais alto fosse o escore mais positivo seria o padrão de saúde.  

Para avaliar o estado de humor, foi utilizado o perfil de estado de humor 

(Profile of mood states - POMS) (anexo 9) (McNair et al, 1971). O POMS é um 

questionário que avalia a percepção individual do estado de humor e consiste 

de 65 itens classicados como tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e 

confusão, e pontuados de 1 a 4 de acordo com a gravidade. O perfil mais 

positivo de estado de humor é indicado por um escore mais alto no vigor e por 

escores mais baixos nos outros cinco fatores de humor negativos. Esses 

instrumentos foram administrados em quatro ocasiões diferentes para ambos 

os grupos: avaliação inicial, após a higiene do sono, após o tratamento e após 

o “washout”.  

 
5.4.5. Medidas antropométricas  

Uma fita métrica foi posicionada na região do bordo superior da 

cartilagem cricóide do pescoço para a determinação do seu diâmetro 

(circunferência cervical) (Strading, Crosby, 1991).  

A composição corporal dos pacientes foi obtida utilizando-se a 

pletismografia de corpo inteiro e a avaliação das medidas de dobras cutâneas. 

A pletismografia é um método rápido e fácil para a determinação da 

composição corporal. Utiliza a relação inversa entre pressão (p) e volume (v), 

baseado na Lei de Boyle (P1V1 = P2V2) para determinar o volume corporal. 

Uma vez determinado esse volume, é possível aplicar os princípios da 

densitometria para a determinação da composição corporal através do cálculo 

da densidade corporal (D = massa/volume) (McCrory et al, 1995; Fields et al, 

2004). Os detalhes relativos aos conceitos físicos e princípios operacionais da 

pletismografia por deslocamento de ar são relatados por Dempster e Aitkens 

(1995). O BOD POD® Body Composition System (Life Measurements 

Instruments, Concord, CA) foi utilizado para avaliar a composição corporal e a 

avaliação foi realizada observando-se os critérios descritos pelo manual do 

equipamento e os critérios descritos por Fields, Goran (2000), Higgins e 

colaboradores (2001) e Fields e colaboradores (2004). Para isso, o aparelho foi 

calibrado antes das avaliações, utilizando-se um cilindro com volume 

conhecido (50 litros). A massa corporal foi avaliada utilizando-se a escala 



 

eletrônica do sistema BODPOD com precisão de 0,01 kg (Tanita® Corp., 

Tokyo, Japan). A escala é calibrada diariamente usando um peso de 20 kg. 

Após essa calibração, os pacientes foram avaliados usando o mínimo de roupa 

possível. Foi solicitado o uso de uma touca durante a avaliação com o intuito 

de prender os cabelos. A estatura dos pacientes foi avaliada com um 

estadiômetro da marca Sanny (American Medical do Brasil, São Paulo, Brasil) 

com precisão de 0,1 cm. 

Cada teste durou em média quatro minutos, sendo nesse período 

realizada a medida do volume ocupado pelo paciente, observando-se o 

princípio de Boyle. Assim, foram medidas as variações entre a pressão e o 

volume para se determinar a densidade corporal. A partir desses dados, a 

composição corporal foi mensurada baseada na equação de Siri (1961). Antes 

de iniciar o teste, os dados do paciente foram incluídos no software do 

equipamento. Imediatamente após este procedimento, o paciente foi pesado na 

própria balança do equipamento que possui uma sensibilidade de três casas 

decimais. Inicialmente, o paciente entrou no equipamento com a toca de 

natação, para que o equipamento pudesse analisar a densidade e o volume 

corporal do indivíduo. Após a leitura, o paciente foi instruído a colocar um clip 

nasal e, a partir deste momento, o mesmo passou a respirar somente pela 

boca. Foram dados dois sinais, sendo que no primeiro, o paciente deveria 

colocar o tubo na boca e respirar normalmente. No segundo, o paciente, que 

ainda estava com o tubo na boca, deveria realizar três incurssões respiratórias 

(soprar três vezes seguidas). Sendo assim, o equipamento faria a análise da 

composição corporal do paciente, por meio do deslocamento de ar. Durante 

todo o teste, o paciente permaneceu sentado dentro do equipamento e a cada 

passo da avaliação a porta de pletismografia era aberta para dar seqüência à 

medida. Caso as três incursões fossem realizadas acima de um padrão 

aceitável, o próprio software do equipamento recusava os valores obtidos, 

exigindo, portanto, nova avaliação, até que a mesma fosse considerada 

adequada. Para se evitar alterações indesejáveis em relação aos resultados, e 

conforme já descrito na literatura, durante a avaliação não foi permitido o uso 

de objetos metálicos como brincos, anéis, correntes, piercing, etc. 

As medidas de dobras cutâneas foram avaliadas de acordo com 

Jackson, Pollock (1978), utilizando um adipômetro da marca Lange (Lange 



 

Skinfold Caliper, Beta Technology Incorporated - Cambridge, Maryland). As 

dobras cutâneas analisadas foram: subescapular, tricipital, peitoral, axilar-

média, suprailíaca, abdominal e coxa. Os procedimentos foram realizados do 

lado direito do corpo e foram executadas três medidas de cada dobra de forma 

alternada para evitar o vício da medida. 

A medida da circunferência cervical e a composição corporal foram 

avaliadas em quatro momentos durante o estudo para ambos os grupos: 

avaliação inicial, após a higiene do sono, após o tratamento e após o 

“washout”.  

 

5.4.6. Teste de esforço incremental e treinamento físico  
O treinamento físico foi prescrito após todos os pacientes do grupo 

CPAP+exercício terem realizado um teste de esforço incremental (TEI) em 

esteira ergométrica (Life Fitness 9700HR, Life Fitness, Schiller Park, IL, USA). 

Durante o teste de esforço progressivo, o ar expirado pelo paciente foi 

analisado por um sistema metabólico computadorizado de análise de gases 

(Quark PFT4 FRC & DLCO modules, COSMED, Italy). Tal sistema realizou 

medidas ventilatórias e metabólicas com amostragens a cada respiração 

(breath by breath). Os dados foram coletados automaticamente utilizando a 

fórmula padrão e apresentados em uma forma numérica descritiva (média de 

20 segundos). Além disso, todos os voluntários usaram, durante o TEI, um 

cardiotacômetro ou freqüencímetro da marca Polar (Polar, Holanda) para 

monitoração e registro da freqüência cardíaca. 

O protocolo do teste de esforço máximo, que foi realizado de acordo 

com os critérios da “American Thoracic Society/American College of Chest 

Physicians” (ATS/ACCP Statement, 2003), consistiu de um aquecimento de 2 

minutos na velocidade de 4 km/h e incrementos de velocidade de 1km/h a cada 

minuto até a exaustão.  

As seguintes variáveis e índices ventilatórios ou metabólicos foram 

estudados: consumo máximo de oxigênio (VO2 max em L/min e em ml/kg/min: 

definido neste estudo como o valor mais alto de consumo de oxigênio atingido 

no teste de esforço); consumo de oxigênio (VO2 em L/min e em ml/kg/min: 

consumo de oxigênio em cargas submáximas); produção de dióxido de 

carbono (VCO2 em L/min e em ml/kg/min); razão de trocas respiratórias (RER = 



 

VCO2/VO2); ventilação pulmonar (VE, L/min); equivalente ventilatório de O2 e 

CO2 (VE/VO2 e VE/VCO2); fração expirada de O2 e CO2 (FEO2 e FECO2, mmHg) 

e freqüência cardíaca (FC, bpm). O limiar anaeróbio (LA) é a intensidade de 

exercício acima da qual ocorre um desequilíbrio entre a produção e a remoção 

de ácido láctico. É um marcador prático utilizado para delimitar a intensidade 

do exercício aeróbio em programas de treinamento, correspondendo à 

intensidade de trabalho na qual a resposta ventilatória ao exercício incremental 

se desvia da linearidade pela primeira vez. O LA foi determinado pelo método 

ventilatório, quando VE/VO2 e FEO2 aumentaram enquanto VE/VCO2 e FECO2 

permaneceram estáveis. No presente estudo, o VO2, a FC e a velocidade 

atingida na esteira no LA foram identificados em todos os pacientes do grupo 

CPAP+exercício. O TEI foi repetido após 2 meses de treinamento (após o 

tratamento) e os dados foram comparados ao teste inicial (após a higiene do 

sono). 

As sessões de treinamento físico foram conduzidas no Centro de 

Estudos em Psicobiologia e Exercício (CEPE/AFIP). Os treinamentos foram 

supervisionados por profissionais da área de educação física por um período 

de 2 meses (8 semanas), três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-

feira), com uma duração média de uma hora por sessão (das 16 às 17 hs ou 

das 17 às 18 hs). Durante as sessões, os pacientes realizaram 10 minutos 

iniciais de aquecimento seguidos por 40 minutos de treinamento em esteira 

ergométrica, de acordo com os resultados obtidos durante o TEI, e finalmente, 

por 10 minutos de resfriamento. A freqüência cardíaca foi monitorada e a 

intensidade do treinamento foi ajustada para cada paciente. Diversos pacientes 

iniciaram o treinamento com caminhada em esteira ergométirca na intensidade 

entre 80-85% do LA e concluíram a última semana correndo continuamente 

acima do LA por 40 minutos. O protocolo de treinamento foi estabelecido 

conforme apresentado abaixo (Quadro 2), porém foram respeitados os limites 

individuais de cada paciente. 
 

 

 

 

 



 

Quadro 2: Protocolo de treinamento físico utilizado no estudo 
Semanas de Treinamento Protocolo de Treinamento 

1ª. semana: treinamento contínuo velocidade de 80-85% do LA por 40 minutos 

2ª. semana: treinamento contínuo velocidade do LA por 40 minutos 

3ª. semana: treinamento intervalado 8 estágios de 5 min cada sendo 4 min no LA e 1 min acima do LA 

4ª. semana: treinamento intervalado 8 estágios de 5 min cada sendo 3,5 min no LA e 1,5 min acima do LA 

5ª. semana: treinamento intervalado 8 estágios de 5 min cada sendo 3 min no LA e 2 min acima do LA 

6ª. semana: treinamento intervalado 8 estágios de 5 min cada sendo 2 min no LA e 3 min acima do LA 

7ª. semana: treinamento intervalado 8 estágios de 5 min cada sendo 1 min no LA e 4 min acima do LA 

8ª. semana: treinamento contínuo velocidade acima do LA por 40 minutos 

 

Legenda: LA – limiar anaeróbio 

 
5.5. Análise estatística 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). O teste t 

de Student para amostras independentes foi usado para comparar as 

características dos pacientes, os parâmetros do sono e os questionários POMS 

e SF36 na avaliação inicial (grupos CPAP x CPAP+exercício). O teste t de 

Student para amostras dependentes foi usado para comparar os resultados nos 

testes físicos antes e após o tratamento no grupo CPAP+exercício. A análise 

de variâncias de duas vias (ANOVA) foi usada para comparar ambos os grupos 

e os efeitos dos tratamentos (higiene do sono, CPAP ou CPAP+exercício e 

“washout”). Neste caso, foi usado o teste post-hoc de Duncan. O nível de 

significância adotado foi p<0,05. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

6. Resultados   
 

Duzentos e quarenta e quatro pacientes cadastrados no Instituto do 

Sono, com Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) e do gênero 

masculino foram avaliados e 47 deles foram selecionados de acordo com os 

critérios de inclusão deste estudo. Dezenove pacientes concluíram o estudo no 

grupo CPAP (início: 22 pacientes) e 13 pacientes concluíram o estudo no grupo 

CPAP+exercício (início: 25 pacientes) totalizando 32 pacientes ao término do 

mesmo. As principais causas de desistências e/ou exclusões dos pacientes 

foram: falta de interesse durante o estudo (5 pacientes), problemas 

profissionais (4 pacientes), problemas de saúde (2 pacientes), não se 

adaptaram ao CPAP na noite de polissonografia (3 pacientes), não usaram o 

CPAP durante o estudo (1 paciente).    
 

6.1. Avaliação Inicial  
6.1.1. Características dos pacientes – avaliação inicial 

Comparando os grupos CPAP e CPAP+exercício, os pacientes foram 

similares em relação à idade, massa corporal, estatura, índice de massa 

corporal, circunferência cervical e porcentagem de gordura corporal na 

avaliação inicial (Tabela 1). Todos os pacientes apresentaram testes de função 

pulmonar dentro dos valores de normalidade, com exceção de um paciente do 

grupo CPAP que apresentou doença pulmonar obstrutiva de grau leve. 

 
Tabela 1: Características dos pacientes – avaliação inicial 

 Grupo CPAP 
(n =19) 

Grupo CPAP + exercício   
(n = 13) 

p 

Idade (anos) 49,47 ± 7,73 48,38 ± 9,21 0,72 
Massa corporal (kg) 84,43 ± 9,71 81,01 ± 9,97 0,34 
Estatura (m) 1,72 ± 0,08 1,70 ± 0,06 0,48 
IMC (kg/m2) 28,52 ± 2,23 28,03 ± 3,12 0,61 
Circunferência cervical (cm)  40,83 ± 1,74 40,87 ± 2,84 0,96 
% gordura corporal (pletismografia)  30,74 ± 6,65 28,60 ± 8,01 0,48 
% gordura corporal (dobras cutâneas)  24,00 26,56 ± 4,00 0,55 
 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Teste t de Student para amostras 
independentes (grupo CPAP x grupo CPAP+exercício). 
Legenda: IMC - índice de massa corporal (massa corporal/estatura2). 
 



 

6.1.2. Questionário de distúrbios do sono, Escala de Sonolência de 
Epworth e diários do sono – avaliação inicial 

Os dados referentes ao questionário de distúrbios do sono, Escala de 

Sonolência de Epworth e diários do sono para os grupos CPAP e 

CPAP+exercício estão apresentados na Tabela 2. Foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes apenas nos dados subjetivos dos 

diários do sono: os pacientes do grupo CPAP+exercício relataram menor 

número de despertares e melhor sensação ao acordar do que os do grupo 

CPAP (p<0,05). Não foram encontradas outras diferenças entre os grupos.    

 
Tabela 2: Questionário de distúrbios do sono, Escala de Sonolência de Epworth e 

diários do sono – avaliação inicial 
 Grupo CPAP  

(n = 19) 
Grupo CPAP + exercício  

(n = 13) 
p 

Questionário de distúrbios do sono 
(escore) 

1,30 ± 0,29 1,14 ± 0,26 0,12 

Escala de Sonolência de Epworth 13,00 ± 4,80 14,00 ± 4,10 0,54 
Latência para o sono (min)  
(diários do sono) 

24,90 ± 22,87 14,18 ± 6,82 0,11 

Tempo total de sono (min)  
(diários do sono) 

408,76 ± 53,03 384,84 ± 66,66 0,27 

Número de despertares (diários do sono) 2,11 ± 1,14 1,31 ± 0,93   0,04 * 
Qualidade do sono (diários do sono) 
(0% pior – 100% melhor) 

58,36 ± 11,81 65,16 ± 18,33 0,21 

Sensação ao acordar (diários do sono) 
(0% pior – 100% melhor) 

54,55 ± 13,23 67,64 ± 16,54   0,02 * 

 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Teste t de Student para amostras 
independentes (grupo CPAP x grupo CPAP+exercício). *diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
 

6.1.3. Parâmetros do sono – avaliação inicial 
Os parâmetros do sono estão apresentados na Tabela 3. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos CPAP e 

CPAP+exercício nos dados objetivos da polissonografia (PSG) realizada na 

avaliação inicial. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3: Parâmetros do sono – avaliação inicial 

 Grupo CPAP  
(n = 19) 

Grupo CPAP + exercício  
(n = 13) 

p 

Latência para o início do sono (min) 8,33 ± 8,79 6,59 ± 4,96 0,53 
Latência para o sono REM (min)  123,21 ± 70,16 108,92 ± 53,91 0,54 
Eficiência do sono (TTS/TTR %) 86,27 ± 8,05 88,48 ± 7,29 0,43 
Estágio 1 (%TTS)  5,59 ± 5,16 4,11 ± 2,26 0,34 
Estágio 2 (%TTS) 63,42 ± 12,95 59,49 ± 10,55 0,37 
Estágios 3+4 (%TTS) 13,15 ± 10,38 18,87 ± 7,65 0,10 
Sono REM (%TTS) 17,84 ± 4,69 17,55 ± 6,26 0,88 
Índice de despertares  
(no de eventos/hora) 

27,79 ± 15,70 29,85 ± 14,17 0,71 

Ìndice de apnéia e hipopnéia  
(no de eventos/hora) 

42,31 ± 21,56 40,46 ± 22,88 0,82 

Saturação de oxigênio média (%) 92,26 ± 3,92 93,11 ± 1,66 0,47 
Saturação de oxigênio mínima (%) 77,68 ± 11,55 79,08 ± 8,94 0,72 
Tempo total de sono < 90% SaO2 (%) 15,27 ± 25,52 9,34 ± 11,03 0,44 
 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Teste t de Student para amostras 
independentes (grupo CPAP x grupo CPAP+exercício). 
Legenda: TTS - tempo total de sono; TTR - tempo total de registro. 
 

6.1.4. Questionários de estado de humor (POMS) e de qualidade de vida 
(SF36) – avaliação inicial 

Os escores obtidos nos questionários de estado de humor (Profile of 

Mood State -  POMS) e qualidade de vida (SF36) estão apresentados nas 

Tabelas 4 e 5. O grupo CPAP+exercício apresentou menores escores de 

depressão e confusão (POMS) e maiores escores de limitação por aspectos 

físicos e saúde mental (SF36) do que o grupo CPAP. Não foram encontradas 

outras diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. 

 

Tabela 4: Questionário de estado de humor (POMS) – avaliação inicial 

 Grupo CPAP 
(n = 19) 

Grupo CPAP + exercício 
(n = 13) 

p 

Tensão (31-80) 39,74 ± 7,00 35,08 ± 5,27 0,05 
Depressão (36-80) 42,37 ± 6,42 36,46 ± 2,15  <0,01 * 
Raiva (37-80) 47,16 ± 8,05 43,31 ± 6,05 0,15 
Vigor (30-76) 57,68 ± 7,01 61,38 ± 5,91 0,13 
Fadiga (34-77) 48,74 ± 7,59 45,62 ± 6,55 0,24 
Confusão (30-80) 38,58 ± 6,23 32,84 ± 1,28  <0,01 * 
 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Teste t de Student para amostras 
independentes (grupo CPAP x grupo CPAP+exercício). *diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
 

 

 

 



 

Tabela 5: Questionário de qualidade de vida (SF36) – avaliação inicial 

 Grupo CPAP  
(n = 19) 

Grupo CPAP + exercício 
(n = 13) 

p 

Capacidade funcional (0-100) 75,79 ± 16,69 82,69 ± 8,57 0,18 
Limitação por aspectos  
físicos (0-100) 

73,68 ± 33,82 98,08 ± 6,93  0,02 * 

Dor (0-100) 63,47 ± 25,24 75,54 ± 22,56 0,18 
Estado geral de saúde (0-100) 70,63 ± 19,56 80,15 ± 11,56 0,13 
Vitalidade (0-100) 52,89 ± 21,88 65,38 ± 18,87 0,11 
Aspectos gerais (0-100) 79,61 ± 21,73 91,35 ± 14,78 0,10 
Limitação por aspectos 
emocionais (0-100) 

64,05 ± 41,71 84,59 ± 32,29 0,15 

Saúde mental (0-100) 64,84 ± 19,85 83,08 ± 12,98  <0,01 * 
 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Teste t de Student para amostras 
independentes (grupo CPAP x grupo CPAP+exercício). *diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
 

6.2. Uso do CPAP 
Não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre as 

médias ± desvios-padrão de horas por noite de uso do CPAP para os grupos 

CPAP (4,67 ± 1,94 horas/noite) e CPAP+exercício (4,23 ± 1,71 horas/noite). 

 
6.3. Impacto do tratamento nos parâmetros estudados 
6.3.1. Impacto do tratamento (CPAP ou CPAP+exercício) na Escala de 
Sonolência de Epworth e nos diários do sono 

A Figura 1 apresenta as diferenças estatisticamente significantes entre 

as avaliações inicial, após a higiene do sono, após o tratamento e após o 

“washout” na Escala de Sonolência de Epworth (ESE) para os grupos CPAP e 

CPAP+exercício. Ambos os tratamentos foram eficazes na melhora da 

sonolência subjetiva diurna, porém o tratamento CPAP+exercício manteve 

essa melhora após uma semana de “washout” de forma mais significativa.   

A Tabela 6 apresenta apenas as diferenças encontradas nos diários do 

sono. Não foram observadas diferenças significantes na latência para o sono, 

tempo total de sono e índice de despertares para os grupos CPAP e 

CPAP+exercício (dados não apresentados). A qualidade do sono e a sensação 

ao acordar foram diferentes apenas no grupo CPAP.  
 

 

 

 



 

Figura 1: Escala de Sonolência de Epworth nas avaliações inicial, após higiene do 

sono, após tratamento e após “washout” 

 
ANOVA de duas vias para comparar ambos os grupos e os efeitos dos tratamentos. Teste post-hoc de 
Duncan. * diferente da avaliação inicial (p<0,05). # diferente de após higiene do sono (p<0,05). & diferente 
de após tratamento (p<0,05). 
 
Tabela 6: Diários do sono ao início e final da higiene do sono, início e final do 
tratamento e no “washout” 
 

 Grupo CPAP  
(n = 19) 

Grupo CPAP + exercício  
(n = 13) 

QUALIDADE DO SONO (0-100)   
Início da higiene do sono 58,36 ± 11,81 65,16 ± 18,33 
Final da higiene do sono 59,92 ± 14,44 67,58 ± 16,15 
Início do tratamento 66,60 ± 20,33 69,03 ± 14,06 
Final do tratamento 71,25 ± 17,75*# 70,75 ± 15,10 
“Washout” 64,30 ± 19,08 70,21 ± 18,87 
SENSAÇÃO AO ACORDAR (0-100)   
Início da higiene do sono 54,54 ± 13,23 67,64 ± 16,54 
Final da higiene do sono 53,03 ± 12,85 67,16 ± 16,42 
Início do tratamento 60,26 ± 17,60# 70,18 ± 14,47 
Final do tratamento 68,29 ± 16,87*#& 70,93 ± 15,83 
“Washout” 60,18 ± 15,48 70,43 ± 19,91 
 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. ANOVA de duas vias para comparar ambos 
os grupos e os efeitos dos tratamentos. Teste post-hoc de Duncan. * diferente de início da higiene do 
sono (p<0,05). # diferente de final da higiene do sono (p<0,05). & diferente de “washout” (p<0,05). 
 

6.3.2. Impacto do tratamento (CPAP ou CPAP+exercício) nos parâmetros 
polissonográficos (PSG) 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes na 

maioria dos parâmetros objetivos do sono estudados. A comparação entre os 

seis exames de PSG realizados mostrou que, quando os pacientes estavam 
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usando o CPAP (PSG 3 e 4), ambos os grupos apresentaram menores índices 

de despertares e índices de apnéia e hipopnéia e maiores saturações de 

oxigênio média e mínima do que nas demais noites de PSG (Tabela 7). O 

tempo total de sono com saturação abaixo de 90% também foi menor nas 

noites com CPAP (PSG 3 e 4) do que nas demais noites de PSG em ambos os 

grupos (Tabela 7).  
 
Tabela 7: Parâmetros polissonográficos nas PSG1, 2, 3, 4, 5 e 6  
 

 Grupo CPAP  
(n = 19) 

Grupo CPAP + exercício  
(n = 13) 

Índice de despertares  
(no de eventos/hora)  

  

PSG1  27,79 ± 15,70 29,85 ± 14,17 
PSG2  29,68 ± 18,04  31,21 ± 17,24 

PSG3 (CPAP) 7,96 ± 6,08* 8,95 ± 3,71* 
PSG4 (CPAP) 10,26 ± 6,97* 8,68 ± 3,96* 

PSG5  30,17 ± 20,81 26,17 ± 16,65 
PSG6 

Índice de apnéia e hipopnéia  
(no de eventos/hora) 

34,19 ± 21,66 33,48 ± 19,23 

PSG1 42,31 ± 21,56 40,46 ± 22,88 
PSG2 35,66 ± 20,65 40,93 ± 26,89 

PSG3 (CPAP) 6,38 ± 4,48* 6,28 ± 3,86* 
PSG4 (CPAP) 6,23 ± 4,40* 5,55 ± 4,43* 

PSG5 
PSG6 

Saturação de oxigênio média (%) 
PSG1 
PSG2 

PSG3 (CPAP) 
PSG4 (CPAP) 

PSG5 
PSG6 

Saturação do oxigênio mínima (%) 
PSG1 
PSG2 

PSG3 (CPAP) 
PSG4 (CPAP) 

PSG5 
PSG6 

Tempo total de sono com  
SaO2 < 90% (%) 

PSG1 
PSG2 

PSG3 (CPAP) 
PSG4 (CPAP) 

PSG5 
PSG6 

34,72 ± 23,48 
38,81 ± 22,97 

 
92,26 ± 3,92 
92,82 ± 3,94 
94,48 ± 1,32* 
95,81 ± 2,15* 
92,71 ± 3,79 
92,45 ± 4,73 

 
77,68 ± 11,55 
77,37 ± 10,53 
84,26 ± 10,04* 
89,72 ± 4,90* 
78,74 ± 9,68 

78,16 ± 12,54 
 
 

15,27 ± 25,52 
13,25 ± 20,82 
1,08 ± 2,71* 
0,21 ± 0,48* 

14,83 ± 23,95 
17,34 ± 27,12 

34,98 ± 19,56 
42,04 ± 21,99 

 
93,11 ± 1,66 
93,65 ± 1,65 
95,82 ± 0,95* 
96,11 ± 0,68* 
93,77 ± 1,44 
93,38 ± 1,21 

 
79,08 ± 8,94 
78,31 ± 8,99 
87,62 ± 4,35* 
89,31 ± 2,72* 
76,77 ± 7,52 
77,58 ± 7,79 

 
 

9,34 ± 11,03 
9,03 ± 10,49 
0,39 ± 0,59* 
0,05 ± 0,10* 
5,89 ± 5,95 
8,52 ± 8,84 

 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. ANOVA de duas vias para comparar ambos 
os grupos e os efeitos dos tratamentos. Teste post-hoc de Duncan. * diferente de PSG1, PSG2, PSG5 e 
PSG6 (p<0,05). 
Legenda: PSG – polissonografia. 



 

6.3.3. Impacto do tratamento (CPAP ou CPAP+exercício) nos 
questionários de estado de humor (POMS) e qualidade de vida (SF36) 

As Figuras 2 e 3 apresentam as diferenças estatisticamente significantes 

observadas nos questionários de humor (POMS) e qualidade de vida (SF36) 

entre a avaliação inicial, após a higiene do sono, após o tratamento e após o 

“washout” para ambos os grupos. O grupo CPAP+exercício apresentou 

menores valores de tensão e fadiga (POMS) após o tratamento comparado 

com a avaliação inicial e a menor tensão observada foi mantida mesmo após o 

“washout”. Por outro lado, a depressão foi inferior após o tratamento 

comparada com a avaliação inicial apenas no grupo CPAP. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre os quatro momentos 

avaliados para raiva, vigor e confusão (POMS) (p>0,05).  

O grupo CPAP+exercício apresentou maiores valores de capacidade 

funcional, estado geral de saúde e vitalidade no SF36 após o tratamento e 

esses valores foram mantidos para o estado geral de saúde e a vitalidade 

mesmo após o “washout”. A vitalidade também aumentou para o grupo CPAP 

após o tratamento e foi mantida após o “washout”. A saúde mental melhorou 

apenas após o “washout” para o grupo CPAP. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os quatro momentos avaliados 

para limitação por aspectos físicos, dor, aspectos gerais e limitação por 

aspectos emocionais (SF36) (p>0,05). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2: Questionário de estado de humor (POMS) nas avaliações inicial, após 

higiene do sono, após tratamento e após “washout” 

 
ANOVA de duas vias para comparar ambos os grupos e os efeitos dos tratamentos. Teste post-hoc de 
Duncan. * diferente da avaliação inicial (p<0,05). 
Legenda: CPAP - grupo CPAP; CPAPexe - grupo CPAP+exercício. 
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Figura 3: Questionário de qualidade de vida (SF36) nas avaliações inicial, após 

higiene do sono, após tratamento e após “washout” 

 
ANOVA de duas vias para comparar ambos os grupos e os efeitos dos tratamentos. Teste post-hoc de 
Duncan. * diferente da avaliação inicial (p<0,05). # diferente de após higiene do sono (p<0,05). 
Legenda: CF - capacidade funcional; EGS - estado geral de saúde; V - vitalidade; SM - saúde mental; 
CPAP - grupo CPAP; CPAPexe - grupo CPAP+exercício. 
 

6.3.4. Impacto do tratamento (CPAP ou CPAP+exercício) na circunferência 
cervical e porcentagem de gordura corporal 

Em relação à circunferência cervical e à porcentagem de gordura 

corporal, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes em 

ambos os grupos. 

 

6.3.5. Impacto do tratamento (CPAP+exercício) nos parâmetros físicos  

Doze dos 13 pacientes do grupo CPAP+exercício realizaram testes de 

avaliação cardiorrespiratória antes e após os 2 meses de tratamento. Nenhum 

dos pacientes do grupo CPAP+exercício apresentou dificuldades ou 

reclamações para completar o programa de treinamento físico e não foram 

observados problemas cardiovasculares ou pulmonares tanto durante os testes 

quanto o treinamento. Os parâmetros físicos antes e após o tratamento no 

grupo CPAP+exercício estão apresentados na Tabela 8. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes no consumo de oxigênio e 

freqüência cardíaca no limiar anaeróbio e no exercício máximo. A velocidade 
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atingida pelos pacientes na esteira foi maior após o tratamento tanto no limiar 

anaeróbio quanto no exercício máximo (p<0,05). Assim, os pacientes 

realizaram,  após o treinamento, um maior trabalho físico máximo e submáximo 

sem aumentar o gasto energético e com a mesma sobrecarga cardiovascular. 
 

Tabela 8: Parâmetros físicos antes e após o tratamento no grupo CPAP+exercício 

 Antes do tratamento 
(n = 12) 

Após o tratamento 
(n = 12) 

p 

VO2 no LA (ml/kg/min) 19,84 ± 4,95 23,03 ± 6,03 0,07 
VO2 no LA (L/min) 1,57 ± 0,28 1,83 ± 0,46 0,08 
VO2 no LA (% previsto) 123,94 ± 27,22 143,32 ± 32,50 0,08 
VO2 máximo (ml/kg/min) 29,97 ± 5,13 32,94 ± 6,98 0,13 
VO2 máximo (L/min) 2,38 ± 0,29 2,63 ± 0,61 0,14 
VO2 máximo (% previsto) 97,77 ± 12,71 107,12 ± 21,43 0,16 
VO2 no LA (% VO2  máximo 
previsto) 

64,68 ± 14,66 74,52 ± 16,26 0,08 

Velocidade no LA (km/h) 6,83 ± 1,11 7,5 ± 1,17  0,03 * 
Velocidade máxima (km/h) 10,17 ± 1,19 11,58 ± 1,38  <0,01 * 
FC no LA (bpm) 131,42 ± 14,71 136,83 ± 14,60 0,18 
FC máxima (bpm) 172,25 ± 14,95 174,92 ± 9,33 0,37 
FC máxima (% previsto) 103,57 ± 8,13 105,32 ± 6,18  0,34 
 
Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Teste t de Student para amostras 
dependentes (antes do tratamento x após o tratamento). *diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
Legenda: VO2 - consumo de oxigênio; LA - limiar anaeróbio; FC - freqüência cardíaca. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

7. Discussão 
 

No presente estudo avaliamos os efeitos de 2 meses de treinamento 

físico aeróbio, três vezes por semana e uma hora por sessão, associado com o 

CPAP nos parâmetros subjetivos e objetivos do sono em pacientes com SAOS 

moderada à grave.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nas 

características dos pacientes e nos parâmetros objetivos do sono na avaliação 

inicial para os grupos CPAP e CPAP+exercício. Esse dado foi de particular 

importância principalmente em relação às variáveis que poderiam influenciar os 

efeitos do tratamento, isto é, gravidade da SAOS (índice de apnéia e 

hipopnéia) e índice de massa corporal. Por outro lado, foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nos questionários 

subjetivos respondidos pelos pacientes na avaliação inicial: diários do sono, 

POMS e SF36. Os pacientes do grupo CPAP+exercício relataram melhores 

respostas nos questionários subjetivos do que os do grupo CPAP, embora isso 

não tenha sido observado nos parâmetros objetivos. Os resultados dos diários 

do sono mostraram que o grupo CPAP+exercício relatou menor número de 

despertares e melhor sensação ao acordar comparado ao grupo CPAP. Além 

disso, os resultados do POMS e SF36 mostraram que os mesmos pacientes se 

sentiam melhor em relação à depressão, confusão, limitação por aspectos 

físicos e saúde mental do que os pacientes do grupo CPAP.  

De acordo com Hong e Dimsdale (2003), as conseqüências da apnéia 

do sono, como a sonolência diurna e a fadiga, parecem ser a principal razão da 

limitação da atividade física nessa população. É possível que os pacientes com 

melhor sensação de bem estar estivessem mais motivados em continuar a 

participação em atividades físicas (Hong, Dimsdale, 2003). Uma vez que os 

resultados apresentados no presente estudo refletem apenas os 13 pacientes 

que concluíram o estudo (no caso do grupo CPAP+exercício), é possível que 

aqueles pacientes menos motivados tenham desistido antes do final do 

mesmo. Dessa forma, essa pode ser a razão para as diferenças observadas na 

avaliação inicial entre os dois grupos do estudo, isto é, no grupo 



 

CPAP+exercício os pacientes que concluíram o estudo eram os mais 

motivados.  

Ao analisarem diversos trabalhos clínicos controlados que avaliaram a 

adesão ao uso do CPAP, tanto ativo quanto placebo, e relataram as horas de 

uso, Gay e colaboradores (2006) mostraram que a média de uso do CPAP 

ativo foi de 4,46 horas/noite e do CPAP placebo foi de 4,85 horas/noite. No 

presente estudo, ambos os grupos de pacientes apresentaram médias de uso 

do CPAP similares às observadas na literatura científica. 

A sonolência diurna excessiva tem sido considerada resultado da 

fragmentação do sono devido aos episódios recorrentes de despertares que 

precedem a retomada da ventilação. É difícil predizer o grau de sonolência 

baseado no índice de apnéia e hipopnéia (IAH) (Banno, Kryger, 2007). A 

variabilidade na percepção da sonolência entre os indivíduos pode resultar em 

discrepância entre o índice de apnéia e hipopnéia e a gravidade da sonolência 

diurna. Entretanto, o grau de sonolência subjetiva diurna é um dos 

componentes que determina a gravidade da SAOS (Banno, Kryger, 2007).  

A grande maioria dos estudos que avaliaram o impacto do tratamento 

com o CPAP na sonolência subjetiva diurna utilizaram a Escala de Sonolência 

de Epworth (ESE) (Gay et al, 2006; Kushida et al, 2006). A maior parte deles 

demonstrou que o CPAP reduz a sonolência subjetiva diurna comparado ao 

placebo (Engleman et al, 1998; Engleman et al, 1999; Jenkinson et al, 1999; 

Hack et al, 2000; Faccenda et al, 2001; McArdle, Douglas, 2001; Montserrat et 

al, 2001; Becker et al, 2003; Barnes et al, 2004). Quando foi comparado ao 

tratamento conservador (higiene do sono, perda de massa gorda e dieta) 

apenas um estudo (Ballester et al, 1999) demonstrou que o CPAP reduz a 

sonolência subjetiva diurna. Entretanto, Redline e colaboradores (1998) e 

Monasterio e colaboradores (2001) não observaram melhora da sonolência 

diurna com o CPAP quando comparado ao tratamento conservador. De acordo 

com Kushida e colaboradores (2006), o CPAP é indicado para melhorar a 

sonolência subjetiva em pacientes com SAOS. Essa recomendação é baseada 

em 10 estudos clínicos randomizados e controlados (Engleman et al, 1997; 

Engleman et al, 1998; Ballester et al, 1999; Jenkinson et al, 1999; Jokic et al, 

1999; Lojander et al, 1999; Dimsdale et al, 2000; Hack et al, 2000; Pepperell et 



 

al, 2002; Barnes et al, 2004) nos quais o CPAP reduziu mais a sonolência do 

que os procedimentos controle em pacientes com SAOS.  

Norman e colaboradores (2000) foram os únicos pesquisadores que 

avaliaram o efeito do treinamento físico na sonolência subjetiva diurna em 

pacientes com SAOS. Nove pacientes com SAOS leve a moderada 

melhoraram a sonolência subjetiva diurna, avaliada pela Escala de Sonolência 

de Epworth, após seis meses de um programa de treinamento físico 

supervisionado. Os dados foram analisados conjuntamente embora cinco dos 

nove pacientes tenham utilizado CPAP regularmente durante o estudo 

enquanto os demais não. Dessa forma, não é possível determinar se este foi o 

efeito do exercício isolado ou associado com o CPAP.   

No presente estudo, os resultados da Escala de Sonolência de Epworth 

(ESE) mostraram que ambos os tratamentos foram eficazes na melhora da 

sonolência subjetiva diurna, porém o tratamento CPAP+exercício manteve 

essa melhora após uma semana de “washout” de forma mais significativa.  Por 

outro lado, o grupo CPAP apresentou algumas diferenças nos parâmetros 

subjetivos do sono (diários do sono). A qualidade do sono foi maior após o 

tratamento e a sensação ao acordar também foi melhor após o tratamento e 

diminuiu após o “washout”. Esses resultados sugerem que essas diferenças 

não tenham sido observadas para o grupo CPAP+exercício porque esses 

pacientes já apresentavam maiores valores para esses dois parâmetros na 

avaliação inicial, embora a qualidade do sono não tenha sido estatisticamente 

diferente entre os grupos. Além disso, é importante ressaltar que essas 

diferenças não ocorreram para os parâmetros objetivos do sono 

(polissonografia).   

O efeito do CPAP na redução do índice de apnéia e hipopnéia (IAH) em 

pacientes com SAOS tem sido bem documentado em estudos clínicos que 

demonstraram que o CPAP foi superior ao placebo (Loredo et al, 1999; Yu et 

al, 1999; Dimsdale et al, 2000; Bardwell et al, 2001; Henke et al, 2001; Ziegler 

et al, 2001; Becker et al, 2003; Barnes et al, 2004), ao tratamento conservador 

(Redline et al, 1998; Monasterio et al, 2001) e à terapia de posição (Jokic et al, 

1999). Esse efeito foi demonstrado na polissonografia (PSG) durante o 

acompanhamento dos pacientes após 16 (Henke et al, 2001) ou 65 dias 

(Becker et al, 2003); uma (Loredo et al, 1999; Yu et al, 1999; Dimsdale et al, 



 

2000; Bardwell et al, 2001; Ziegler et al, 2001), duas (Jokic et al, 1999), 10 

(Redline et al, 1998) ou 24 (Monasterio et al, 2001) semanas; ou três meses 

(Barnes et al, 2004) de tratamento. Além disso, dois estudos placebo-

controlados demonstraram uma diferença na duração do sono REM (Loredo et 

al, 1999; Bardwell et al, 2001) embora isso não tenha sido observado quando a 

eficácia do CPAP foi comparada com a terapia de posição (Jokic et al, 1999). 

Três estudos placebo-controlados (Loredo et al, 1999; McArdle, Douglas, 2001; 

Barnes et al, 2004) relataram melhoras nos estágios 3 e 4 do sono NREM, o 

que não foi observado quando o CPAP foi comparado com a terapia de posição 

(Jokic et al, 1999). Por outro lado, não há consenso sobre o efeito do CPAP no 

tempo total de sono (Jokic et al, 1999; Loredo et al, 1999; Bardwell et al, 2001; 

Becker et al, 2003; Barnes et al 2004), duração e proporção dos estágios 1 e 2 

do sono NREM (Jokic et al 1999; Loredo et al 1999; Bardwell et al, 2001; 

McArdle, Douglas, 2001; Becker et al, 2003; Barnes et al, 2004), eficiência do 

sono (Jokic et al, 1999; Loredo et al, 1999; Bardwell et al, 2001; Barnes et al, 

2004) e índice de despertares (Loredo et al, 1999; McArdle, Douglas, 2001;  

Becker et al, 2003; Barnes et al 2004). De acordo com Kushida e 

colaboradores (2006), o CPAP é indicado para o tratamento da SAOS 

moderada a grave. Essa recomendação é baseada em estudos que 

demonstraram que o CPAP reduz significantemente os eventos respiratórios 

relacionados ao sono comparado com procedimentos controle (Engleman et al, 

1996; Lojander et al, 1996; Engleman et al, 1997; Redline et al, 1998; Dimsdale 

et al, 2000; Bardwell et al, 2001; Monasterio et al, 2001; Montserrat et al, 2001; 

Ziegler et al, 2001; Profant et al, 2003; Kajaste et al, 2004).  

Poucos estudos avaliaram o efeito do treinamento físico nos parâmetros 

PSG em pacientes com SAOS. Em 1997, Netzer e colaboradores avaliaram os 

efeitos de um programa de treinamento físico de 6 meses duas vezes por 

semana, 2 h por sessão, em 11 pacientes com SAOS leve a grave. Não houve 

diferença estatisticamente significante nas saturações de oxigênio basal e 

média. Entretanto, houve uma redução significante do índice de distúrbio 

respiratório mas sem alterações na porção de sono REM do tempo total de 

sono (TTS) e no TTS. Parece que os pacientes usaram CPAP associado com o 

treinamento físico mas isso não está claro na metodologia do estudo.  



 

 Norman e colaboradores (2000) observaram melhoras no IAH, TTS, 

eficiência do sono e número de despertares após 6 meses de um programa de 

treinamento físico supervisionado. Esses achados poderiam ser explicados 

pelo uso do CPAP associado ao treinamento físico em metade da amostra. Em 

outro estudo, 11 pacientes com SAOS moderada a grave realizaram 6 meses 

de treinamento físico supervisionado duas vezes por semana, 2h por sessão, 

após terem sido tratados com CPAP por 3 meses ou mais. Não houve 

diferença estatisticamente significante nas saturações de oxigênio mínima e 

média. Houve uma redução significante no índice de distúrbio respiratório de 

32,8 para 23,6 eventos/h, sem alteração significante na porção de sono REM 

do TTS, no sono NREM ou no TTS (Giebelhaus et al, 2000).  

Diferente dos demais trabalhos, analisamos separadamente o efeito do 

CPAP e CPAP+exercício. No nosso estudo, não houve diferença 

estatisticamente significante na maioria dos parâmetros objetivos do sono 

(PSG). As únicas diferenças encontradas nos dados PSG mostraram o efeito 

do CPAP comparando as duas noites com o equipamento com as demais sem 

ele, isto é, o IAH e o índice de despertares foram menores e os valores de 

saturação de oxigênio foram maiores nas noites com CPAP para ambos os 

grupos. Portanto, programas de exercícios aeróbios com as características do 

utilizado no presente estudo não induzem benefícios adicionais, em termos de 

melhora dos parâmetros objetivos do sono (PSG) para pacientes que usam o 

CPAP. Como já foi mencionado, a literatura é escassa em estudos bem 

controlados dos efeitos do exercício em pacientes com CPAP. Outros 

protocolos de exercícios devem ser testados.  
O efeito do CPAP na qualidade de vida dos pacientes SAOS tem sido 

avaliado em muitos estudos mas não há um consenso entre eles, com igual 

número de conclusões positivas (Engleman et al, 1994; Engleman et al, 1997; 

Engleman et al, 1999; Jenkinson et al, 1999; Barnes et al, 2004) e negativas 

(Engleman et al, 1998; Barbe et al 2001; Montserrat et al, 2001; Barnes et al, 

2002; Profant et al, 2003) em relação à superioridade do tratamento com CPAP 

comparado ao placebo. Alguns estudos demonstraram que os pacientes com 

SAOS apresentam prejuízo da qualidade de vida comparados com indivíduos 

controle (Akashiba et al, 2002; Kawahara et al, 2005) e que o CPAP é eficaz na 

melhora da qualidade de vida desses pacientes (Sanner et al, 2000; Montserrat 



 

et al, 2001; Kawahara et al, 2005). Por essa razão, o CPAP é recomendado 

como uma opção para melhorar a qualidade de vida nos pacientes com SAOS 

(Kushida et al, 2006).  

O efeito do treinamento físico na qualidade de vida foi observado no 

estudo de Norman e colaboradores (2000). Nesse estudo, os pacientes com 

SAOS leve a moderada melhoraram a qualidade de vida, avaliada pelo SF36 

(limitação por aspectos físicos e vitalidade) após 6 meses de um programa de 

treinamento físico supervisionado. Vale ressaltar que por terem incluído 

pacientes com e sem CPAP na mesma amostra, não podemos isolar o efeito 

do exercício fisico nesses resultados. Embora não tenha sido estudado 

especificamente em pacientes SAOS, Borel e colaboradores (2004) 

observaram uma melhora significante da qualidade de vida após 10 semanas 

de treinamento físico em pacientes com outros distúrbios respiratórios (75% 

com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC). Houve também uma 

correlação entre o aumento da carga de trabalho na bicicleta e a melhora da 

qualidade de vida. Embora os pacientes não tenham realizado treinamento 

físico durante o estudo, Hong e Dimsdale (2003) avaliaram a relação entre a 

gravidade da apnéia, o nível de atividade física e a qualidade de vida em 

pacientes com SAOS. A gravidade da apnéia (determinada pelo índice de 

distúrbio respiratório) não foi relacionada com a sensação de bem estar 

subjetiva. Por outro lado, a atividade física regular foi significantemente 

correlacionada com os maiores valores de vitalidade no SF36.  

Nossos resultados do questionário SF36 mostraram que a capacidade 

funcional, o estado geral de saúde e a vitalidade melhoraram após o tratamento 

para o grupo CPAP+exercício e essas melhoras foram mantidas para o estado 

geral de saúde e a vitalidade mesmo após o “washout”. A vitalidade também 

melhorou para o grupo CPAP após o tratamento e foi mantida após o “washout” 

mas a capacidade funcional e o estado geral de saúde não foram diferentes 

para esse grupo após o tratamento. A saúde mental melhorou apenas após o 

“washout” para o grupo CPAP. A capacidade funcional, o estado geral de 

saúde e a vitalidade não foram diferentes entre os grupos na avaliação inicial 

mas a saúde mental foi menor no grupo CPAP do que no grupo 

CPAP+exercício. Esses resultados sugerem que a melhora da vitalidade 

parece ter sido o efeito do tratamento com o CPAP porque foi observada em 



 

ambos os grupos mas a melhora da capacidade funcional e do estado geral de 

saúde parecem ter sido os efeitos do treinamento físico associado com o 

CPAP. O CPAP sozinho melhorou a saúde mental apenas nos pacientes que 

apresentaram menores valores na avaliação inicial, embora essa melhora 

tenha sido observada apenas após o “washout”.  

Não há consenso na literatura científica em relação à eficácia do CPAP 

em melhorar o estado de humor em pacientes com SAOS (Engleman et al, 

1994; Engleman et al, 1997; Engleman et al, 1998; Engleman et al, 1999; Yu et 

al, 1999; Ziegler et al, 2001; Barnes et al, 2002; Barnes et al, 2004).  

Yu e colaboradores (1999) mostraram que o efeito do tratamento com o 

CPAP no estado de humor em pacientes com SAOS parece ser um efeito 

placebo porque os escores do POMS também melhoraram nos pacientes que 

usaram o CPAP placebo. O tratamento com o CPAP parece ser eficaz na 

melhora do estado de humor apenas em pacientes que apresentam sintomas 

depressivos secundários à SAOS. Em 2007, Haensel e colaboradores não 

encontraram melhoras de humor nos pacientes com SAOS após duas semanas 

de tratamento com o CPAP. Alguns estudos demonstraram que os sintomas 

depressivos estão drasticamente relacionados à fadiga apresentada pelos 

pacientes com SAOS (Bardwell et al, 2003; Bardwell et al, 2007).  

O efeito do treinamento físico no estado de humor foi observado no 

estudo de Norman e colaboradores (2000). Nesse estudo, os pacientes com 

SAOS leve a moderada melhoraram o estado de humor, avaliado pelo 

questionário POMS (melhoraram o vigor e reduziram a fadiga) após 6 meses 

de um programa de treinamento físico supervisionado. Novamente o efeito 

isolado do exercício não pode ser ressaltado nessa amostra. Hong e Dimsdale 

(2003) avaliaram a relação entre a gravidade da apnéia, o nível de atividade 

física e a qualidade de vida em pacientes com SAOS. A atividade física regular 

foi significantemente correlacionada com os maiores valores de vigor e 

menores valores de fadiga no POMS. Nesse grupo de pacientes com apnéia do 

sono, o nível de atividade física foi melhor preditor das percepções de energia 

e fadiga do que a gravidade da SAOS. 

 No presente estudo, o grupo CPAP+exercício apresentou menores 

valores de tensão e fadiga no POMS após o tratamento comparado com a 

avaliação inicial e a menor tensão observada foi mantida mesmo após o 



 

“washout”. Como esses resultados não foram observados para o grupo CPAP, 

a melhora desses fatores de estado de humor parece ser o efeito do exercício 

associado com o CPAP. Por outro lado, a depressão foi menor após o 

tratamento comparada com a avaliação inicial somente no grupo CPAP. A 

tensão e a fadiga não foram diferentes entre os grupos na comparação inicial 

mas a depressão foi significantemente maior no grupo CPAP naquele 

momento. Esses resultados sugerem que o CPAP sozinho melhorou a 

depressão no grupo CPAP que apresentou maiores valores na avaliação inicial 

mas o exercício associado com o CPAP melhorou a tensão e a fadiga, o que 

não foi observado para os pacientes tratados apenas com o CPAP.  

Poucos estudos avaliaram os efeitos do treinamento físico nos 

parâmetros antropométricos em pacientes com SAOS. Netzer e colaboradores 

(1997) e Giebelhaus e colaboradores (2000) não encontraram redução 

significante na massa corporal dos pacientes após um programa de 

treinamento físico de 6 meses. Por outro lado, Norman e colaboradores (2000) 

demonstraram reduções significantes na massa corporal (-6.2 kg) e no índice 

de massa corporal (IMC) (-1.6) após 6 meses de um programa de treinamento 

físico supervisionado. 

A grande maioria dos pacientes com SAOS são obesos e a obesidade é 

um importante fator de risco para a SAOS (Peppard et al, 2000; Young et al, 

2002; Tishler et al, 2003). Existe uma relação entre a alteração da massa 

corporal e o IAH: parece que um ganho de 10% da massa corporal é preditor 

de um aumento de aproximadamente 32% no IAH; uma perda de 10% da 

massa corporal é preditor de 26% de redução do IAH, e um aumento de 10% 

na massa corporal é preditor de um aumento de seis vezes na chance de 

desenvolvimento de distúrbios respiratórios relacionados ao sono (Peppard et 

al, 2000). Esses dados fornecem evidências para o controle da massa corporal 

no tratamento para a SAOS. A obesidade pode provocar estreitamento das vias 

aéreas como um resultado do excesso de gordura na região do pescoço. A 

circunferência cervical corrigida para a altura tem sido relatada como um 

preditor para a SAOS (Davies et al, 1992).  

No nosso estudo, em relação à circunferência cervical e à porcentagem 

de gordura corporal, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes em ambos os grupos. Isto foi de particular importância porque 



 

escolhemos incluir em nosso estudo apenas pacientes com IMC<35kg/m2 

porque os pacientes com obesidade moderada e acentuada (graus II e III) 

poderiam perder massa corporal durante o tratamento (principalmente no grupo 

CPAP+exercício) e as diferenças observadas poderiam ser atribuídas a essa 

perda de massa corporal ao invés do tratamento por si só. 

Recentemente, alguns autores têm avaliado o efeito do tratamento com 

o CPAP no desempenho físico em pacientes com SAOS. Duchna e 

colaboradores (2007) não encontraram diferença estatisticamente significante 

na eficiência ventilatória após seis meses de tratamento com o CPAP. Em 

outro estudo, seis meses de tratamento com o CPAP melhoraram a força dos 

músculos respiratórios e esqueléticos em pacientes com SAOS mas não foram 

observadas melhoras na tolerância ao exercício naqueles pacientes (Nowinski 

et al, 2007). Przybylowski e colaboradores (2006) demonstraram que o 

tratamento com o CPAP (2-3 semanas) não alterou o consumo máximo de 

oxigênio (VO2max) ou a freqüência cardíaca máxima. Não foram encontradas 

alterações significantes na ventilação ou nas variáveis de trocas gasosas.  Os 

autores concluíram que os pacientes com SAOS não têm limitação para o 

exercício e que o tratamento com o CPAP atenua as respostas circulatórias ao 

teste de exercício incremental na esteira. Em outro estudo, o tratamento com o 

CPAP por três meses foi associado com uma melhora em todos os índices de 

desempenho sistólico do ventrículo esquerdo durante o exercício, enquanto 

com o CPAP placebo, todos eles permaneceram inalterados. Os autores 

concluíram que os pacientes com SAOS com função sistólica ventricular 

esquerda basal normal e sem hipertensão tiveram uma pior resposta cardíaca 

ao exercício do que os indivíduos saudáveis. Naqueles pacientes, 3 meses de 

CPAP melhoraram tanto a resposta do débito cardíaco quanto do volume 

sistólico ao exercíco (Alonso-Fernández et al, 2006). Shifflett e colaboradores 

(2001) observaram que um tratamento por curto período de tempo (4 semanas) 

com CPAP melhora os marcadores objetivos do desempenho físico aeróbio. 

Em 1998, Aguillard e colaboradores mostraram que o prejuízo da aptidão física 

parece ser comum nos pacientes com apnéia do sono, o que foi recentemente 

corroborado por Ozturk e colaboradores (2005), Pan e colaboladores (2005) e 

Lin e colaboradores (2006). Vemos portanto que bastante atenção já foi dada 

para os benefícios do CPAP para a aptidão física de pacientes com SAOS. A 



 

repercussão de programas de exercício sobre os aspectos clínicos dos 

pacientes foi menos estudada. 

Dois estudos que prescreveram treinamento físico para pacientes com 

SAOS não encontraram melhora significante na aptidão física após seis meses 

de treinamento (Netzer el al, 1997; Giebelhaus et al, 2000) e Norman e 

colaboradores (2000) observaram melhora significante apenas na carga média 

de treinamento físico.  

No presente estudo, a porcentagem média do consumo máximo de 

oxigênio (VO2max) previsto atingida pelos pacientes foi 97,8% (DP=12,7) e 

107,1% (DP=21,4) antes e após o tratamento, respectivamente. Isto sugere 

que os pacientes como um todo não apresentaram capacidade física 

significantemente reduzida. Um valor de normalidade de 84% do VO2max 

previsto foi usado para classificar os indivíduos com capacidade física normal 

ou reduzida (ATS/ACCP, 2003). Apenas dois pacientes de 12 (16,7%) 

apresentaram capacidade física reduzida. A porcentagem média da freqüência 

cardíaca máxima (FCmáx) prevista atingida pelos pacientes foi 103,6% 

(DP=8,1) e 105,3% (DP=6,2) antes e após o tratamento, respectivamente. Isto 

sugere que, de maneira geral, os pacientes apresentaram empenho adequado 

e atingiram esforço máximo nas duas situações, isto é, antes e após o 

tratamento. Um valor de normalidade de 90% da FCmáx prevista foi usado 

para classificar os indivíduos que atingiram ou não esforço máximo 

(ATS/ACCP, 2003). Apenas um paciente dos 13 (7,7%) não atingiu FCmáx 

prevista antes do tratamento. Esses dados sugerem que a maioria dos 

pacientes com SAOS avaliados no presente estudo não apresentavam 

capacidade física reduzida quando comparados com os valores de normalidade 

e que os testes ergoespirométricos realizados foram máximos.  

O consumo de oxigênio (VO2) e a freqüência cardíaca (FC) submáximos 

e máximos não se alteraram após dois meses de tratamento comparados com 

os valores antes do tratamento para o grupo CPAP+exercício. Por outro lado, 

as velocidades atingidas no limiar anaeróbio e no exercício máximo foram 

maiores após o tratamento do que antes dele. Esses dados revelam a eficácia 

do programa de treinamento, uma vez que, embora os pacientes não tenham 

apresentado um aumento significativo no VO2máx (indicativo principalmente de 

um benefício cardiovascular central), as velocidades atingidas em cargas 



 

submáximas e máximas foram maiores após o tratamento, demonstrando um 

aumento da capacidade de trabalho físico, uma melhora da eficiência mecânica 

e sugerindo que o treinamento físico produziu adaptações, provavelmente 

periféricas, típicas e eficazes.   

É possível que não tenhamos encontrado alterações significativas nos 

valores de consumo máximo de oxigênio após o tratamento porque a amostra 

do presente estudo não foi composta por pacientes com prejuízo da aptidão 

física e apenas dois meses de treinamento não tenham sido suficientes para 

determinar tais alterações, embora a velocidade atingida na esteira tenha sido 

significativamente maior após o tratamento. É comum que indivíduos pouco 

ativos respondam ao treinamento primeiramente com uma melhora da parte 

muscular. Além disso, podemos observar uma tendência ao aumento dos 

valores de consumo de oxigênio (submáximos e máximos) após o tratamento 

embora tais alterações não tenham sido estatisticamente significantes.  

 
7.1. Considerações Finais 

Os pacientes com SAOS moderada a grave avaliados no presente 

estudo não apresentaram redução da capacidade física quando comparados 

com os valores de normalidade e foram capazes de atingir esforço máximo nos 

testes ergoespirométricos (testes de esforço incremental). 

Além disso, um programa de treinamento físico aeróbio, três vezes por 

semana e uma hora por sessão, com duração de dois meses associado ao 

CPAP pode ser seguramente prescrito para pacientes com SAOS moderada a 

grave e produziu um aumento da capacidade de trabalho físico desses 

pacientes.  

Parece razoável considerar o treinamento físico como um coadjuvante 

ao tratamento com o CPAP em pacientes com SAOS.   

  
 

 

 



 

8. Conclusões 
 

Um programa de treinamento físico aeróbio, três vezes por semana e 

uma hora por sessão, com duração de dois meses associado ao CPAP para 

pacientes com SAOS moderada a grave: 

 

1. Provoca um impacto positivo na sonolência subjetiva diurna mas não 

provoca alterações nas variáveis objetivas do sono (polissonografia).   

 

2. Provoca um impacto positivo na qualidade de vida (capacidade funcional 

e estado geral de saúde) e no estado de humor (tensão e fadiga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Anexos 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 
 

Nome:__________________________________________________ 

Registro:________________________________________________ 

Data: ___/____/___ 

 
TERMO DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE 

“Efeito do exercício crônico isolado ou associado com o CPAP no tratamento da 

Síndrome da Apnéia do Sono Obstrutiva”. 

Desenho e objetivos do estudo  

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do exercício crônico isolado ou 

associado com o CPAP no tratamento da Síndrome da Apnéia do Sono Obstrutiva 

(SAOS). Serão realizadas inicialmente as avaliações clínicas de rotina da Disciplina de 

Medicina e Biologia do Sono da UNIFESP – EPM para os pacientes portadores desta 

síndrome: análises do hemograma, colesterol e frações, triglicérides, glicemia de 

jejum, creatinina, TSH; eletrocardiograma; prova de função pulmonar e Raio X de tórax 

(para os pacientes tabagistas); além do exame otorrinolaringológico (Departamento de 

Otorrinolaringologia – Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço UNIFESP – EPM).  

Todos os pacientes serão orientados a realizarem durante um mês os 

procedimentos de higiene do sono (etapa 1) e posteriormente a higiene do sono será 

mantida em associação com os demais tratamentos (etapas 2 e 3). Após esta etapa 

inicial, os pacientes serão distribuídos aleatoriamente em três grupos distintos (n = 20 

em cada) e cada grupo será submetido a um tipo de tratamento (etapa 2: CPAP, 

exercício ou CPAP + exercício) para a análise dos efeitos do CPAP e do exercício 

crônico isoladamente e dos efeitos da interação entre CPAP e exercício crônico 

aplicados simultaneamente. Na etapa final do estudo (etapa 3), todos os grupos serão 

submetidos a uma semana de “washout” , ou seja, não serão submetidos a nenhum 

tratamento, exceto a higiene do sono, para a análise do efeito residual dos tratamentos 

antes aplicados. Nos intervalos entre os tratamentos, os pacientes serão submetidos a 

um protocolo de avaliações (avaliações 1, 2, 3 e 4) constituído por: questionário para 

avaliação dos distúrbios do sono (Fletcher, Lucket, 1991), Escala de Sonolência de 

Epworth (Johns, 1991), questionário de qualidade de vida (SF-36)(Ciconelli, 1997), 

questionário do perfil de estado de humor (POMS)(McNair et al, 1971) e diário do 

sono, além da avaliação da composição corporal, medida da circunferência do 

pescoço, teste de esforço incremental e polissonografia. 

 

 



 

Procedimentos 

I. Avaliações: O paciente será submetido ao preenchimento de 5 questionários e à 

realização de 4 diferentes avaliações:  

1. Questionário para Avaliação dos Distúrbios do Sono: contém perguntas 

relacionadas ao sono, ronco, apnéias noturnas e sonolência diurna;   

2. Escala de Sonolência de Epworth: utilizada para avaliar a gravidade da 

hipersonolência;  

3. Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) para avaliar, de forma genérica, a 

qualidade de vida do paciente;  

4. Questionário do Perfil de Estado de Humor (POMS) que consiste de uma auto-

avaliação do perfil psicológico que utiliza 65 adjetivos classificados dentro de 6 fatores 

psicológicos básicos: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão; 

5. Diário do sono: através deste questionário o paciente realizará uma auto-avaliação 

do seu sono durante as 7 noites iniciais e finais em que foi submetido a um mesmo 

tratamento; 

 

1. Avaliação da Composição Corporal: através de um método que utiliza uma câmara 

fechada para a determinação da porcentagem de gordura corporal;  

2. Medida da Circunferência do Pescoço: será utilizada uma fita métrica;  

3. Teste de Esforço Incremental: realizado em esteira em que o paciente será 

submetido a um protocolo de cargas progressivas através do aumento da velocidade 

da esteira a partir do repouso até a exaustão. Neste teste serão coletadas amostras do 

gás expirado através de uma válvula adaptada a um bucal;  

4. Polissonografia: será realizada na Disciplina de Medicina e Biologia do Sono da 

UNIFESP – EPM e consiste de um exame realizado durante o sono (à noite) no qual 

eletrodos e sensores são colocados sobre o couro cabeludo, face, tórax, abdômen e 

pernas para registro da atividade.  

Todos estes exames são indolores, não invasivos e podem, ocasionalmente, 

provocar um pequeno desconforto.  

II. Tratamentos: O paciente será submetido a três tipos de tratamentos durante o 

estudo: 

1. Higiene do sono: receberá recomendações como evitar álcool, sedativos, decúbito 

dorsal e refeições pesadas antes de dormir; 

2. CPAP: consiste de uma máscara utilizada sobre o nariz que libera o ar sobre 

determinada pressão. Os pacientes serão submetidos a outra polissonografia para que 

seja realizada a titulação pressórica do CPAP para o uso doméstico (2a. noite) e 



 

receberão instruções em relação ao uso deste equipamento e para que o utilizem por 

mais de 5 horas por noite em 70% das noites durante o período de tratamento; 

3. Exercício crônico: o treinamento será realizado ao final da tarde (a partir das 16h) e 

consistirá de 3 sessões semanais de caminhada ou corrida de acordo com o nível de 

aptidão física determinado individualmente. Os pacientes serão instruídos a manter a 

atividade física na intensidade pré-determinada durante o maior tempo possível, sendo 

o tempo máximo estipulado em 40 minutos. A freqüência cardíaca dos pacientes será 

controlada através de um freqüencímetro durante todo o treinamento devendo manter-

se próxima ao valor estipulado para o limiar anaeróbio 1 (parâmetro de aptidão física 

individual). Serão monitorados durante todo o treinamento por um profissional da área 

de educação física. 

Riscos e Desconfortos:  

As avaliações clínicas serão realizadas de acordo com os procedimentos de 

rotina da  Disciplina de Medicina e Biologia do Sono e da Disciplina de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço ambos da UNIFESP – EPM.  As avaliações e tratamentos 

utilizados no estudo não oferecem riscos e podem, ocasionalmente, provocar um 

pequeno desconforto ao paciente. 

Benefícios para o paciente:  

Todos os três tratamentos visam a melhora da qualidade de vida e redução dos 

sintomas da SAOS nestes pacientes. 

Informações obtidas no teste:  

Em qualquer etapa do estudo, o paciente terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para o esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora (Carolina Rivolta Ackel) do estudo poderá ser encontrada no 

Departamento de Fisiologia da UNIFESP-EPM localizado na Rua Botucatu, 862 - 5° 

andar (tel: 5576-4513; e-mail: ackel@ecb.epm.br). Caso tenha alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) na Rua Botucatu, 572 - 1° andar – cj. 14 (tel: 5571-1062; e-

mail:cepunifesp@epm.br). 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. O paciente 

tem o direito de se manter informado sobre os resultados que sejam de conhecimento 

dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 



 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente 

causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo causal 

comprovado), o participante tem direito ao tratamento médico na Instituição, bem 

como às indenizações legalmente estabelecidas. O pesquisador responsável 

compromete-se a utilizar os dados e o material coletados somente para esta pesquisa.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Efeito do exercício crônico isolado ou 

associado com o CPAP no tratamento da Síndrome da Apnéia do Sono Obstrutiva”. 

Eu discuti com a pesquisadora responsável Carolina Rivolta Ackel sobre minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

a tratamento hospitalar quando necesário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

________________________________________   Data: ___/____/____ 

Assinatura do paciente/representante legal      

 

________________________________________   Data:____/____/____ 

Assinatura da testemunha 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________________   Data:____/____/____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 
 

 
 
 



 

ANEXO 3 
 

Nome:_____________________________________________________ 
 

Registro:___________________________________________________ 
 

Data: ___/____/___ 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO SONO 
 
1) Você cochila assistindo TV ou no cinema? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
2) Você cochila lendo jornal, livros ou revistas? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
3) Você cochila quando conversa com alguém pessoalmente ou ao telefone? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
4) Você fica extremamente sonolento dirigindo ou cochila nos semáforos? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
5) Você já teve um acidente de carro ou saiu da pista por causa de sonolência? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
6) Você já cochilou realizando o seu trabalho habitual? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
7) Você já cochilou em lugares públicos (filmes, eventos esportivos, peças teatrais, 
etc.)? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
8) Você fica sonolento sempre que está inativo ou chateado? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
9) Você já cochilou em situações onde particularmente precisava estar acordado? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
10) Você já se sentiu confuso ao acordar, demorando para tomar consciência do que 
estava fazendo? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
 
 



 

11) Você tem acordado de manhã com dor de cabeça? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
12) Você já “andou dormindo” (sonambulismo)? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
13) Você faz tarefas ou trabalhos simples durante o dia e depois não se lembra de tê-
las feito? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
14) Você tem tido sonhos pouco antes de dormir ou de acordar? 
 (   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
15) Você ronca ou alguém lhe disse que ronca alto? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
16) O seu esposo (a) ou companheiro (a) já lhe disse que você pára de respirar 
durante a noite? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
17) O seu esposo (a) ou companheiro (a) já lhe acordou porque você não estava 
respirando? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
18) Você já acordou e encontrou-se sentado na cama durante a noite? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
19) O seu sono é agitado com movimentos freqüentes e abruptos? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
20) Você já “bateu sem perceber” no seu esposo (a) ou companheiro (a), ou já se 
machucou durante o sono? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
21) O seu esposo (a) ou companheiro (a) dorme em outro quarto porque você 
incomoda o sono dele? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
22) Você sente que o seu raciocínio já não é tão rápido e que você está muito 
esquecido? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 



 

23) Outras pessoas já lhe disseram que você tem estado muito irritado e explosivo? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
24) Você tem problemas em ter relações sexuais recentemente? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
25) Você tem tido inchaço nos tornozelos recentemente? 
(   ) Nunca (   )Muito raro (   )Ocasionalmente 
(   )Freqüentemente   (   )Não aplicável  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4 
 

Nome:_____________________________________________________ 
 

Registro:___________________________________________________ 
 

Data: ___/____/___ 
 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 
 

Para poder medir uma eventual sonolência diurna, seguem abaixo algumas situações 

relativamente comuns, onde nós pediremos para avaliar o risco de você adormecer. 

Qual é a probabilidade de você cochilar ou adormecer nas situações apresentadas a 

seguir? Ao responder, procure separar da condição de sentir-se simplesmente 

cansado. Isso refere-se ao seu estilo de vida normal recente. Se você não se 

encontrou recentemente em uma destas situações, tente imaginar como elas poderiam 

afetá-lo.  

 
Utilize a escala abaixo para escolher a alternativa mais apropriada para cada situação: 
0 = nenhuma chance de adormecer  2 = moderada chance de adormecer 
1 = pequena chance de adormecer  3 = grande chance de adormecer 
 

SITUAÇÃO       Chance de adormecer 
Sentado e lendo.        ( ) 
Assistindo televisão.        ( ) 
Sentado inativo em lugar público (cinema, teatro, reunião) .  ( ) 
Como passageiro de um carro ou transporte comum,   ( ) 
andando uma hora sem parar. 
Deitado após o almoço quando as circunstâncias permitem.  ( ) 
Sentado conversando com alguém.      ( ) 
Sentado calmamente após um almoço sem álcool.    ( ) 
Em um carro parado por alguns minutos no trânsito intenso.  ( ) 
 
TOTAL         ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 5 
 

Nome:_______________________________________________ 
 

Registro:_____________________________________________ 
 

Data: ___/____/___ 
 
 

RECOMENDAÇÕES PARA A HIGIENE DO SONO 
 

• Evitar álcool no mínimo 4 horas antes de dormir e antes das sonecas 

• Evitar medicamentos sedativos do tipo hipnóticos, antialérgicos, anti-

histamínicos, preferencialmente antes de dormir 

• Evitar refeições pesadas antes de dormir 

• Evitar bebidas cafeinadas no mínimo 4 horas antes de dormir (café, chá, 

chocolate) 

• Evitar fumar no mínimo 4 horas antes de dormir 

• Evitar comer no meio da noite 

• Evitar fumar no meio da noite 

• Evitar dormir de barriga para cima 

• Evitar privação de sono 

• Procurar deitar-se somente quando sentir sono 

• Procurar dormir no mínimo 7,5 horas por noite 

• Procurar manter horário relativamente constante para ir dormir e para 

acordar 

• Procurar manter os hábitos regulares em relação à luz solar, exercícios, 

banho e pés quentes 

• Procurar manter o quarto sempre confortável (sem barulhos e com luz e 

temperatura adequadas) e evitar assistir televisão, comer ou trabalhar 

neste ambiente 

• Levantar a cabeceira da cama cerca de 15 a 20 centímetros 

• Eventualmente, dormir sentado em uma poltrona 

• Controlar infecções, inflamações, principalmente das vias aéreas  

• Caso você não consiga dormir em 15 ou 20 minutos, deve sair da cama e ir 

para outro ambiente para ler com luz fraca, evitar assistir televisão. 

 

 



 

ANEXO 6 
 

Nome:_______________________________________________ 
 

Registro:_____________________________________________ 
 

Data: ___/____/___ 
 

 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DURANTE O USO DO CPAP 

 
Adesão: 
1) Você está usando o CPAP?  (  ) Sim  (  ) Não 
2) Há quanto tempo? __________________ 
3) Quantas horas por noite?   (   ) < 4h  (   ) ≥ 4h 
4) Quantas vezes você voltou ao médico que indicou o uso do seu aparelho? 
__________________ 
5) Houve melhora do ronco?  (  ) Sim  (  ) Não 
6) Houve melhora das paradas respiratórias? 
7) Houve melhora da sonolência diurna? 
Efeitos colaterais: 
8) Houve lesões na pele?    (  ) Sim  (  ) Não 
9) Houve obstrução nasal?    (  ) Sim  (  ) Não 
10) Houve corrimento nasal?   (  ) Sim  (  ) Não 
11) Houve sangramento nasal?   (  ) Sim  (  ) Não 
12) Houve vazamento pela máscara?  (  ) Sim  (  ) Não 
13) Houve irritação ocular?    (  ) Sim  (  ) Não 
14) Houve claustrofobia?    (  ) Sim  (  ) Não 
15) Houve dificuldade para respirar/expirar? (  ) Sim  (  ) Não 
16) Houve ressecamento do nariz?  (  ) Sim  (  ) Não 
17) Houve ressecamento da boca?  (  ) Sim  (  ) Não 
18) Quantos dias por semana você acordou sem o CPAP e deixou de usar totalmente 

no fim da noite?    

 

 

 

19) Você está satisfeito com o uso do aparelho?  
 
 
 
Horímetro: 

Data Valor Período Horas 
por dia 

Data Valor Período Horas 
por dia 

        
        
        
        
        
        
 



 

ANEXO 7 
 

Nome:_______________________________________________ 
 

Registro:_____________________________________________ 
 

Data: ___/____/___ 
 
 

CLÍNICA DE CPAP 
 

Questionário 
 
(adaptado ao Projeto de pesquisa “ Efeito do exercício crônico associado com o CPAP 

no tratamento da Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono”) 

 

Nesse projeto de pesquisa, você foi selecionado para usar o CPAP por um 

determinado período. O uso do CPAP nasal (pressão positiva contínua nas vias 

aéreas) é o  tratamento para o seu distúrbio respiratório durante o sono. Entretanto, as 

pessoas podem responder de maneiras diferentes a este procedimento e por esta 

razão nós pedimos que você responda sinceramente o que achou do uso do seu 

aparelho de CPAP. Os seus comentários nos ajudarão a planejar a continuidade do 

seu tratamento.   

 

Para as questões 1 e 2 circule todas as respostas que se aplicam a você. 

 

1) Você sabe por que o CPAP foi indicado para você? 

a) Apnéia do sono 

b) Sonolência durante o dia 

c) Por outra razão.______________________ 

d) Não sei. 

 
2) Como você acha que o CPAP vai ajudar você? 
a) Auxiliando minha respiração durante a noite. 
b) Aumentando o teor de oxigêncio no sangue (à noite). 
c) Impedindo que o meu sono seja interrompido por despertares. 
d) Eliminando o ronco. 
e) Outra maneira. 
f) Não sei. 
 
3) Que outro tratamento para o seu problema você tem conhecimento? 
 
 
 
 



 

 
Os itens abaixo referem-se às possíveis reações ao CPAP nasal. Coloque somente 
uma marca em cada linha (como no exemplo abaixo), entre 0 - 100 para indicar o grau 
que você teve às reações seguintes, no período de uso do CPAP nasal. 
 
 
 
 
 
Exemplo:  
Quando viajo em aviões eu me sinto: 

 
0     X     100 
confortável        desconfortável 
 
0         X 100 
calmo          ansioso 
 
 
4) Quando eu coloco a máscara de CPAP eu me sinto: 

 
0          100 
confortável        desconfortável 
 
0          100 
calmo          ansioso 
 
Outro:  
 
5) Quando o ar é soprado na máscara eu me sinto: 
 
0          100 
confortável        desconfortável 
 
0          100 
calmo          ansioso 
 
Outro:  

 
6) Quando eu me deito com o CPAP nasal colocado eu me sinto: 
 
0          100 
confortável        desconfortável 
 
0          100 
calmo          ansioso 
 
Outro:  
 
 
 
 
 



 

7) Quando eu acordo durante a noite com o CPAP eu me sinto: 
 
0          100 
confortável        desconfortável 
 
0          100 
calmo          ansioso 
 
Outro:  
 
8) De uma maneira geral, usando o CPAP meu sono fica: 
 
0          100 
muito pior         muito melhor 
 
9) Quanto você está preocupado de tornar-se dependente do CPAP para sempre? 
 
0          100 
não preocupado       muito preocupado 
 
10) Quanto você está preocupado de tornar-se não atrativo, para sua (eu) esposa (o) 
ou companheira (o) dormindo com o CPAP? 
 
0          100 
não preocupado       muito preocupado 
 
11) Quanto você está preocupado com os possíveis problemas de saúde com o uso 
do CPAP? 
 
0          100 
não preocupado       muito preocupado 
 
12) Quanto você está preocupado que o CPAP piore o seu problema de sono, ao 
invés de melhorá-lo? 
 
0          100 
não preocupado       muito preocupado 
 
13) Quanto você está convencido de que o CPAP nasal é realmente necessário para o 
seu problema? 
 
0          100 
não convencido       muito convencido 
 
 
As questões seguintes referem-se às reações de sua (eu) esposa (o), companheira (o) 
ou membro da família em relação ao seu problema de sono e ao tratamento com o 
CPAP. Por favor, responda estas questões o mais rapidamente possível. 
 
 

 

 



 

14) Qual é o grau de cooperação que sua (eu) esposa (o) ou companheira (o) tem 

dado a você para que consiga ajuda médica para o seu problema de sono? 

 
0          100 
não coopera         coopera muito 
 
15) Que reação você espera de sua (eu) esposa (o) ou companheira (o) com relação 
ao tratamento com o CPAP? 
 
0          100 
muito infeliz         muito feliz 
 
0          100 
não coopera         coopera muito 
 
16) Há algum aspecto específico do tratamento com o CPAP que você acredita que irá 

causar problemas para sua (eu) esposa (o) ou companheira (o) (por exemplo: barulho, 

aparência, etc.) ? 

 

 

 

 
17) Existem outras circunstâncias familiares que podem levar a dificuldades para que 

você use o CPAP em casa? Em caso positivo, explique: 

 

 

 

 

18) Baseado na sua experiência de uso de equipamentos elétricos, qual é a 

dificuldade que você espera no uso diário do seu aparelho de CPAP? 

 

0          100 
sem dificuldade       muita dificuldade 
 

19) Como os seus familiares / amigos referem-se às suas dificuldades de manejar 

equipamentos mecânicos ou elétricos? 

 

0          100 
sem dificuldade       muita dificuldade 
 
20) Você tem alguma outra preocupação relacionada ao tratamento do CPAP nasal 
que não foi  especificamente discutida neste questionário?   
 
 



 

 
ANEXO 8 

 
Nome:_______________________________________________ 

 
Registro:_____________________________________________ 

 
Data: ___/____/___ 

 
 

SF-36 QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 
    
 
SF-36    Pesquisa em saúde                                                         SCORE :  
 
 
INSTRUÇÕES : Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas 
informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem você 
é capaz de fazer suas atividades de vida diária cada questão marcando a 
resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por 
favor tente responder o melhor que puder. 
 
 
 
 
 
1. Em geral, você diria que sua saúde é:                                   

 (Circule uma alternativa ) 
 
Excelente.................................................................................................................1 
Muito boa.................................................................................................................2 
Boa ..........................................................................................................................3 
Ruim ........................................................................................................................4 
Muito ruim.................................................................................................................5  
 
2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral agora? 

(Circule uma alternativa ) 
 
Muito melhor agora do que a um ano atrás..............................................................1 
Um pouco melhor agora que a um  ano atrás..........................................................2 
Quase a mesma de um ano atrás............................................................................3 
Um pouco pior agora do que há um não atrás.........................................................4 
Muito pior agora  do que a um ano atrás..................................................................5 
 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas 
atividades? Neste caso, quanto de dificuldade? 

 
 
 
 
 
 
                                                                           

 



 

 (Circule um número em cada linha) 
 

ATIVIDADES SIM 
Dificulta Muito 

SIM 
Dificulta um 

pouco 

NÃO 
Não dificulta de 

modo algum 
A. Atividades vigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar objetos 
pesados, participar em esportes árduos. 

 
1 

 
2 

 
3 

B. Atividades moderadas, tais como mover uma 
mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer 
a casa. 

 
1 

 
2 

 
3 

C. Levantar ou carregar mantimentos  
1 

 
2 

 
3 

D. Subir vários lances de escada  
1 

 
2 

 
3 

E. Subir um lance de escada  
1 

 
2 

 
3 

F. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se  
1 

 
2 

 
3 

G. Andar mais de 1 Quilômetro  
1 

 
2 

 
3 

H. Andar vários quarteirões  
1 

 
2 

 
3 

I. Andar um quarteirão  
1 

 
2 

 
3 

J. Tomar banho ou vestir-se  
1 

 
2 

 
3 

 
4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade diária regular, como conseqüência de sua saúde 
física? 

(Circule um número em cada linha ) 
 
 Sim Não 
A. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

 
1 

 
2 

B. Realizou menos tarefas do que gostaria?  
1 

 
2 

C. Esteve limitado no seu tipo de trabalho em outras atividades?  
1 

 
2 

D. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou não fez qualquer das 
atividades com tanto cuidado como geralmente faz? 

 
1 

 
2 

 
 
5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade diária regular, como conseqüência de algum problema 
emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

 
 

 
 
 
 
 



 

(Circule um número em cada linha ) 
 
 Sim Não 
A. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou outras atividades? 

 
1 

 
2 

B. Realizou menos tarefas do que gostaria?  
1 

 
2 

C. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz ? 

 
1 

 
2 

 
6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou os 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em 
relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo?      

(Circule uma alternativa) 
 

De forma nenhuma...................................................................................................1 
Ligeiramente.............................................................................................................2 
Moderadamente........................................................................................................3 
Bastante....................................................................................................................4 
Extremamente ..........................................................................................................5 
 
7. Quanta dor no corpo você teve durante as ultimas 4 semanas? 

(Circule uma alternativa) 
 

Nenhuma..................................................................................................................1 
Muito Leve................................................................................................................2 
Leve..........................................................................................................................3 
Moderada..................................................................................................................4 
Grave........................................................................................................................5 
Muito Grave..............................................................................................................6 
 
8. Durante as últimas 4 semanas, a sua dor interferiu no seu trabalho normal                        

(incluindo tanto o trabalho fora de casa quanto dentro de casa)? Quanto interferiu? 
(Circule uma alternativa) 

 
De forma nenhuma...................................................................................................1 
Um pouco..................................................................................................................2 
Moderadamente........................................................................................................3 
Bastante....................................................................................................................4 
 
 
9. Estas questões tratam-se de como você se sente e como tudo tem acontecido com 

você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, dê uma resposta que 
mais se aproxime da maneira como você se sente, em relação às últimas 4 
semanas: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

(Circule um número em cada linha ) 
 
 Todo o 

tempo 
A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

A. Quanto tempo você 
tem se sentido cheio de 
vigor, cheio de vontade, 
cheio de força? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

B. Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa muito nervosa ? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

C. Quanto tempo você 
tem se sentido tão 
deprimido que nada 
pode animá-lo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

D. Quanto tempo você 
tem se sentido calmo ou 
tranqüilo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

E. Quanto tempo você 
tem se sentido com 
muita energia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

F. Quanto tempo você 
tem se sentido 
desanimado ou abatido? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

G. Quanto tempo você 
tem se sentido 
esgotado? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

H. Quanto tempo você 
tem se sentido  uma 
pessoa feliz? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

I. Quanto tempo você 
tem se sentido  
cansado? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes e etc)? 

(Circule uma alternativa) 
 
Todo o tempo............................................................................................................1 
A maior parte do tempo............................................................................................2 
Alguma parte do tempo............................................................................................3 
Uma pequena parte do tempo..................................................................................4 
Nenhuma parte do tempo.........................................................................................5 
 
 
 
11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 
 
 
 



 

(Circule um número em cada linha) 
 
 Definitiva-

mente 
verdadeir

o 

A maioria 
das vezes 
verdadeir

o 

 
Não sei 

A maioria 
das vezes 

falsa 

Definitiva-
mente 
falsa 

A. Eu costumo adoecer 
um pouco mais 
facilmente que as outras 
pessoas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

B. Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

C. Eu acho que minha 
saúde vai piorar 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

D. A Minha saúde é 
excelente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CÁLCULO DO ESCORE DO QUESTIONÁRIO SF-36 
 

Fase 1 : Ponderação dos dados 
 

Questão Pontuação 
01 Se a resposta for: 

1 
2 
3 
4 
5 

A pontuação será: 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 
03 Soma de todos os valores 
04 Soma de todos os valores 
05 Soma de todos os valores 
06 Se a resposta for: 

1 
2 
3 
4 
5 

A pontuação será: 
5 
4 
3 
2 
1 

07 Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

A pontuação será: 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,2 
1,0 

08 A resposta da questão 08 depende da nota da questão 07 
Se 7=1 e se 8 =1 o valor da questão é (6) 

Se 7=2 a 6 e se 8 =1 o valor da questão é (5) 
Se 7=2 a 6 e se 8 =2 o valor da questão é (4) 

Se 7=2 a 6 e se 8 =3 o valor da questão é (3) 
Se 7=2 a 6 e se 8 =4 o valor da questão é (2) 

Se 7=2 a 6 e se 8 =5 o valor da questão é (1) 
 
Se a questão 07 não foi respondida, o score da questão 08 
passa a ser o seguinte: 
Se a resposta for (1) a pontuação será ( 6) 
Se a resposta for (2) a pontuação será ( 4,75) 
Se a resposta for (3) a pontuação será ( 3,5) 
Se a resposta for (4) a pontuação será ( 2,25) 
Se a resposta for (5) a pontuação será ( 1) 
 



 

09  Nesta questão a pontuação para os itens a, d, e, h deverá 
seguir a seguinte orientação: 
Se a resposta for (1) a pontuação será ( 6) 
Se a resposta for (2) a pontuação será ( 5) 
Se a resposta for (3) a pontuação será ( 4) 
Se a resposta for (4) a pontuação será ( 3) 
Se a resposta for (5) a pontuação será ( 2) 
Se a resposta for (6) a pontuação será ( 1) 
 
Para o demais itens b, c, f, g, i o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor 
11  Nesta questão os itens deverão ser somados, porem os itens 

b e d deve-se seguir a seguinte pontuação: 
 
Se a resposta for (1) a pontuação será (5) 
Se a resposta for (2) a pontuação será (4) 
Se a resposta for (3) a pontuação será (3) 
Se a resposta for (4) a pontuação será (2) 
Se a resposta for (5) a pontuação será (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fase 2 : Calculo do RAW  SCALE 
 
 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem) onde 0 é pior resultado e 100 é o melhor 
resultado para cada domínio. È chamado de RAW SCALE porque o valor final não 
apresenta nenhuma unidade de medida. 
 
 
Domínios: 

 
1. Capacidade Funcional (CF) 
2. Limitação por aspectos físicos (LAF) 
3. Dor (DOR) 
4. Estado geral de saúde (EGS) 
5. Vitalidade(V) 
6. Aspectos Sociais (AS) 
7. Limitação por aspectos emocionais (LAE) 
8. Saúde mental (SM) 
 
Para isso você deverá aplicar a seguinte formula para o calculo de cada domíunio. 
 
Domínio =  Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior  X 100 

                                             Variação ( Score range ) 
 
 
Na fórmula os valores de limite inferior e variação de (score range) são fixos e estão 

estipulados na tabela abaixo: 

 
Domínio Pontuação da(s) 

questão(ões) 
correspondente(s) 

Limite 
inferior 

Variação ( Score 
Range) 

Capacidade Funcional 03 10 20 
Limitação por aspectos físicos 04 4 4 
Dor 07+08 2 10 
Estado geral de saúde 01+11 5 20 
Vitalidade 09 (somente os itens a+e+g+i) 4 20 
Aspectos gerais 06+10 2 8 
Limitação, por aspectos 
emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens 
b+c+d+f+h) 

5 25 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exemplos de cálculos: 

 

1. Capacidade funcional: (ver tabela) 
 
Verificar a pontuação obtida na questão 03; por exemplo 21 
 
- Aplicar a fórmula: 
 
Domínio =  Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior  X 100 

                                             Variação (Score range ) 
 
Capacidade funcional = 21-10 X 100 = 55 
                                          20 
 
O valor do domínio capacidade funcional é 55 ,numa escala que varia de 0 a100 ,onde 

0 é o pior e 100 é o melhor . 

 

 

2. Dor (ver tabela) 
 

Verificar a pontuação obtida na questão 07e 08 : por exemplo 5,4 e 4, portanto, 
somando as duas, teremos 9,4. 
 
- Aplicar a fórmula: 
 
Domínio =  Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior  X 100 

                                             Variação (Score range ) 
 
Capacidade funcional = 9,4-2 X 100 = 55 
                                          10 
 
O valor do domínio DOR é de, numa escala que varia de 0 a 100, onde 0 é o pior e 

100 é o melhor. 

 

Assim deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no final que 
serão mantidas separadamente, não podendo somá-las e fazer uma média. 
 
Observação: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, ela é 
utilizada somente para avaliar quanto o paciente está melhor ou pior comparado há 
um ano atrás. 
 
Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 
respondida em >50% dos seus itens. 
 
 



 

 
ANEXO 9 

 
Nome:_________________________  Registro:______________  Data: ___/____/___ 

 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO ESTADO DE HUMOR (POMS) 
Para cada adjetivo abaixo indique o que melhor representa seus sentimentos atuais, segundo 
a escala abaixo: 
 
0 – de jeito nenhum     1 – um pouco     2 – moderadamente    3 – bastante    4 – extremamente 
 
1. Cordial  ___   21. Desesperançado  ___ 43. Boa índole  ___ 
 
2. Tenso  ___    22. Relaxado  ___  44. Melancólico  ___ 
 
3. Zangado  ___   23. Indigno (sem valor)  ___ 45. Desesperado  ___   
 
4. Cansado  ___   24. Vingativo  ___  46. Vagaroso  ___ 
 
5. Infeliz  ___    25. Simpático  ___  47. Rebelde  ___ 
 
6. Lúcido  ___    26. Desconfortável  ___  48. Desamparado  ___ 
 
7. Animado  ___   27. Inquieto  ___  49. Entediado  ___ 
 
8. Confuso  ___   28. Disperso  ___  50. Espantado  ___ 
     (incapaz de se concentrar) 
9. Arrependido por coisas feitas  ___ 29. Fadigado  ___  51. Alerta  ___ 
 
10. Trêmulo  ___   30. Prestativo  ___  52. Enganado  ___ 
 
11. Desatento / Desinteressado  ___ 31. Aborrecido ___  53. Furioso  ___ 
 
12. Perturbado  ___   32. Desencorajado  ___  54. Eficiente  ___ 
 
13. Atencioso  ___   33. Ressentido  ___  55. Confiante  ___ 
 
14. Triste  ___    34. Nervoso  ___  56. Disposto  ___ 
 
15. Ativo  ___    35. Solitário  ___  57. Mal humorado  ___ 
 
16. Irritado  ___   36. Miserável  ___  58. Inútil  ___ 
 
17. Queixoso  ___   37. Atrapalhado  ___  59. Esquecido  ___ 
 
18. Deprimido  ___   38. Alegre  ___    60. Despreocupado___ 
 
19. Enérgico  ___   39. Amargurado  ___  61. Apavorado  ___ 
 
20. Em pânico  ___   40. Exausto  ___  62. Culpado  ___ 
 

41. Ansioso  ___  63. Vigoroso  ___ 
 

42. Pronto para brigar  ___ 64. Indeciso  ___ 
          
         65. Esgotado  ___ 
 

 



 

ANEXO 10 
 

Nome:____________________________________________   Registro:__________     
 
Data: ___/____/___   Dia da semana:___________________________ 
 
 

DIÁRIO DO SONO 
 

1) A que horas você foi dormir ontem? 
 
_____  : _____ horas 
 
2) A que horas você acha que pegou no sono? 
 
_____  : _____ horas 
 
3) Você se lembra de ter acordado e dormido de novo? 
 
(   ) Não acordei (   ) Não me lembro       (   ) Sim. Quantas vezes? _____ vezes 
 
4) Como foi a qualidade do seu sono ontem? Faça um traço na régua abaixo: 
 
Muito ruim (0)  ________________________________________________  Boa (100) 
 
5) Comparando com o seu sono habitual, como foi o sono de ontem? 
 
(   ) Melhor  (   ) Igual  (   ) Pior 
 
6) A que horas você acordou hoje? 
 
_____  : _____ horas 
 
7) Como você acordou hoje? 
 
(   ) Alguém me chamou (   ) Espontaneamente (sozinho) (   ) Com despertador 
 
8) Como você se sentiu ao acordar? Faça um traço na régua abaixo: 
 
Muito mal (0)  ___________________________________________  Muito bem (100) 
 
9) Você dormiu ou cochilou durante o dia de ontem? 
 
(   ) Não. 
 
(   ) Sim. Quantas vezes? _________ vezes.   De que horas a que horas?   
        
       Das ____:___ horas 
        
       Das ____:___ horas 
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