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Resumo 

Introdução: Os distúrbios respiratórios do sono são extremamente prevalentes na 

sociedade contemporânea e são representados principalmente pela apneia obstrutiva 

do sono (AOS), a qual é amplamente estudada e com significativos desfechos 

comprovados por estudos prévios. A síndrome da resistência das vias aéreas 

superiores (SRVAS) é muito menos compreendida e estudada. Além disso, poucos 

são os estudos populacionais longitudinais disponíveis para o entendimento da 

evolução destas condições. 

Objetivos: Avaliar a progressão dos distúrbios respiratórios do sono e suas 

características epidemiológicas em um estudo longitudinal de uma amostra 

representativa de um grande centro urbano, com ênfase na análise da SRVAS. 

Métodos: Foi realizado um estudo envolvendo voluntários do EPISONO, um inquérito 

epidemiológico voltado para os distúrbios de sono e fatores relacionados em adultos 

de São Paulo em 2007 e seu seguimento em 2015. Dos 1.042 voluntários 

originalmente participantes no EPISONO, 876 foram incluídos nas análises 

transversais com dados de 2007 e destes, 571 foram avaliados longitudinalmente. 

Resultados: A SRVAS e o grupo controle diferem significativamente quanto a 

sonolência excessiva diurna, fadiga, depressão e ansiedade. Além disso, a SRVAS 

se demonstrou como um fator de risco para o desenvolvimento da AOS (OR=11,75; 

IC95%=2,01–68,544; p=0,006). Adicionalmente, a prevalência da SRVAS foi estimada 

em 3,1% (IC95%=1,9–4,2) para uma amostra representativa da cidade de São Paulo 

no ano de 2007. 

Conclusões: Os distúrbios respiratórios do sono parecem globalmente ser agravados 

com o passar do tempo. A SRVAS de fato se caracteriza como um distúrbio 

respiratório não-hipóxico do sono, parecendo fazer parte do mesmo espectro contínuo 

de distúrbio respiratório da AOS, evoluindo a longo prazo para esta condição. O 

fenótipo típico do indivíduo com SRVAS foi do sexo feminino, não obeso e com 

diminuição de prevalência com o aumento da idade. Por sua vez, a AOS foi 

caracterizada sobretudo no sexo masculino, em sujeitos obesos e com aumento de 

prevalência com o aumento da idade. 

 

Palavras-chave:  Sono, síndrome da resistência das vias aéreas superiores, apneia 

obstrutiva do sono, distúrbios respiratórios do sono, limitação do fluxo aéreo.
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Abstract 

Introduction: Sleep-disordered breathing is extremely prevalent in contemporary 

society and is mainly represented by obstructive sleep apnea (OSA), which is widely 

studied and with significant outcomes confirmed by previous studies. The upper airway 

resistance syndrome (UARS) is much less understood and studied. In addition, few 

longitudinal population-based studies are available to evaluate the progression of 

these disorders. 

Objective: To evaluate the progression of sleep-disordered breathing and its 

epidemiological characteristics in a longitudinal study of a representative sample of a 

large urban center, with an emphasis on the analysis of UARS. 

Methods: Research involving volunteers from EPISONO, an epidemiological study 

focused on sleep disorders and related factors in adults of Sao Paulo, Brasil, in 2007 

and follow-up in 2015. Of the 1042 volunteers originally included in EPISONO, 876 

were included in cross-sectional analyzes with data from 2007 and 571 of these were 

evaluated across time. 

Results: UARS and the control group differ significantly in terms of excessive daytime 

sleepiness, fatigue, depression and anxiety. In addition, UARS has been shown to be 

a risk factor for the development of OSA (OR=11.75; 95%CI=2.01–68.544; p = 0.006). 

Additionally, the prevalence of UARS was estimated at 3.1% (95%CI=1.9–4.2) for a 

representative sample of the city of São Paulo in 2007. 

Conclusions: In general, sleep-disordered breathing appears to be aggravated over 

time. UARS is characterized as a non-hypoxic sleep-disordered breathing, appearing 

to be part of the same continuous spectrum of OSA, evolving to this condition in the 

long term. The typical phenotype of the individual with UARS was mainly a non-obese 

female, presenting a decrease in prevalence with increasing age. On the other hand, 

OSA was  characterized mainly in obese males, showing an increase in prevalence 

with increasing age. 

 

Keywords: Sleep, upper airway resistance syndrome, obstructive sleep apnea 

syndrome, sleep disordered breathing, inspiratory flow limitation.
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1. Introdução 

 

1.1. Introdução aos Distúrbios Respiratórios do Sono 

 

Sabe-se que o sono é um comportamento de importância fundamental para o 

organismo. Trata-se de uma das atividades homeostáticas essenciais para a 

manutenção do bem-estar e das funções sistêmicas. Estima-se que passamos cerca 

de um terço do tempo de vida dormindo, fato que demonstra a importância e a 

ubiquidade do sono para o corpo. No entanto, é necessário ressaltar que na sociedade 

atual, mudanças drásticas vêm ocorrendo nessa função primordial de nosso 

organismo, notadamente em decorrência das inovações tecnológicas e das 

consequentes mudanças no estilo de vida das pessoas. Desde o advento da luz 

elétrica até a popularização dos smartphones e demais dispositivos eletrônicos, a 

rotina do ser humano foi se modificando, tornando-se mais dinâmica e exigente. 

Nesse processo, o sono se mostrou como um dos aspectos mais prejudicados (1). 

Atualmente, as comunidades humanas dormem cada vez menos, enquanto a 

prevalência de distúrbios de sono na sociedade contemporânea vem aumentando de 

forma significativa nos últimos anos (2). Soma-se a isso o prejuízo direto gerado por 

conta de distúrbios de sono, estimado em 16 bilhões de dólares ao ano apenas nos 

Estados Unidos da América (EUA), e os gastos com acidentes relacionados a 

problemas de sono, que chegam a 56 bilhões de dólares ao ano neste país (3). Dentre 

as muitas condições que devem ser mencionadas, inclui-se, por exemplo, a insônia e 

a sonolência excessiva diurna (SED). Sabe-se, inclusive, que a influência desses 

diagnósticos se recai, por exemplo, sobre o desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas, uma vez que se trata de uma atividade fundamental para limpeza 
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de metabólitos secundários e resíduos envolvidos na patogênese das doenças de 

Alzheimer e de Parkinson (4), por exemplo. Dessa forma, evidencia-se a participação 

do sono em diversos sistemas e aspectos do organismo. 

Os distúrbios respiratórios do sono se mostram, ainda, como um tópico que 

merece atenção especial no cenário clínico, seja pela sua elevada ocorrência ou pelos 

riscos associados que a presença desses distúrbios acarreta. Destaca-se, dentre 

esses, a apneia obstrutiva do sono (AOS), a qual sabe-se que apresenta prevalência 

elevada na população em geral (5). A AOS corresponde a interrupções intermitentes 

da ventilação por vezes associadas a queda na saturação. Este distúrbio vem sendo 

objeto de discussão devido as suas consequências para a saúde e prejuízos à 

qualidade de vida dos indivíduos apneicos. No entanto, existem divergências acerca 

da sua evolução natural que perduram na comunidade científica. A síndrome da 

resistência das vias aéreas superiores (SRVAS), cuja existência foi inicialmente 

proposta em 1993 por Guilleminault e colaboradores (6), seria um distúrbio 

completamente à parte da AOS. Contudo, outras evidências indicam que a SRVAS 

seja considerada como uma forma branda de AOS, ao invés de um distúrbio distinto 

(7). Nesse sentido, o presente estudo visou contribuir para o estabelecimento das 

diferenças e identificação da transição entre um quadro de SRVAS e um de AOS, 

tendo como alicerce um banco de dados oriundo de um estudo epidemiológico 

realizado na cidade de São Paulo, Brasil. 

 

1.2. Epidemiologia da Apneia Obstrutiva do Sono 

 

Dentre os primeiros esforços para se estabelecer a prevalência da AOS na 

população geral, deve-se mencionar o trabalho desenvolvido por Young e 
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colaboradores (8) no qual determinou-se que 2% das mulheres e 4% dos homens 

apresentavam um quadro de AOS. Os critérios para diagnóstico desse distúrbio, na 

ocasião do presente estudo, levaram em conta a presença de um índice de apneia-

hipopneia (IAH) maior ou igual a 5 eventos por hora e SED. 

Considerando estudos brasileiros, estima-se que entre 63 e 76% da população 

tenha alguma queixa de sono (2). No Estudo Epidemiológico do Sono da Cidade de 

São Paulo (EPISONO) de 2007, identificou-se que as queixas de ronco, relacionadas 

aos distúrbios respiratórios, apresentaram a maior taxa de crescimento, cerca de 20% 

entre 1987 e 2007 (9). Em relação à AOS especificamente, a prevalência observada 

foi de 26,1% entre as mulheres e 40,6% entre os homens, sendo a média populacional 

equivalente a 32,9% (5). Os critérios utilizados para identificação da presença de AOS 

nesse estudo podem ser divididos da seguinte forma: 

• IAH entre 5 e 14,9 eventos obstrutivos por hora, com associação a pelo menos 

1 sintoma (ronco alto, fadiga, SED ou paradas respiratórias durante o sono);  

• IAH apontando 15 ou mais eventos obstrutivos por hora. 

Esses critérios espelham os preceitos propostos pela Academia Americana de 

Medicina do Sono (American Academy of Sleep Medicine, AASM) (10). 

No ano de 2013, um novo estudo oriundo da coorte epidemiológica de Madison 

mostrou que houve um aumento de 14% para 55% da prevalência de AOS, 

controlando para faixa etária, sexo e gravidade dos sintomas (11). Nesse estudo, 14% 

dos homens e 5% das mulheres apresentaram AOS de moderada a grave. Mais 

recentemente, foi encontrado na coorte Hypnolaus que 23,4% das mulheres e 49,7% 

dos homens apresentavam distúrbios respiratórios do sono moderados ou graves 

(12). Esses resultados corroboram os dados apresentados no EPISONO, indicando 

uma prevalência elevada de distúrbios dessa natureza. Uma meta-análise divulgada 
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em 2016 (13) reforçou definitivamente esses aspectos metodológicos, confirmando 

que a prevalência de AOS pode atingir 37%, afetando principalmente homens com 

idade mais avançada. 

 

1.3. Síndrome da Resistência das Vias Aéreas Superiores 

 

Diante das informações expostas, evidencia-se a proeminência da AOS dentre os 

distúrbios respiratórios do sono, sendo o mais estudado. Deve-se lembrar que o 

diagnóstico da AOS se baseia no valor do IAH, ou seja, o número de eventos 

obstrutivos respiratórios durante a noite, os quais resultam na dessaturação do 

oxigênio sanguíneo. No entanto, como previamente mencionado, há divergências 

quanto à extensão do espectro da AOS, e mais especificamente, acerca das 

manifestações mais brandas da doença.  

Guilleminault e colaboradores identificaram em 1993 uma nova condição a partir 

de uma amostra de indivíduos hipersonolentos idiopáticos (6), ou seja, que não 

apresentavam critérios para diagnóstico de AOS ou de outros distúrbios que 

explicariam a sonolência durante o dia, nem lesões neurológicas normalmente 

associadas à presença desse tipo de hipersonolência. Foi observado nessa amostra 

que havia restrição ao fluxo respiratório não acompanhada pela dessaturação do 

sangue. Essa limitação de fluxo aéreo (LFA) foi considerada responsável pelas 

repercussões observadas durante o dia nesses pacientes e então denominada como 

SRVAS. Conforme descrito por Guilleminault e colaboradores (6), a SRVAS seria um 

distúrbio dissociado da AOS. O diagnóstico do distúrbio foi feito por meio de 

implantação de cateter de balão esofágico para a avaliação da pressão intratorácica, 

que estaria aumentada devido ao aumento na resistência das vias aéreas superiores. 
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No entanto, dentro do contexto clínico, esse aparato não foi suficientemente adequado 

para que fosse amplamente utilizado, pois sua inserção consiste em um procedimento 

invasivo e que pode gerar desconforto no paciente. Dessa forma, o método mais 

difundido para identificação da SRVAS se baseia na observação de despertares 

relacionados ao esforço respiratório (RERA, do inglês respiratory effort-related 

arousal). Black e colaboradores descrevem o mecanismo de ação da SRVAS como 

uma elevação gradativa da pressão esofágica, que culmina com o aumento do esforço 

respiratório ao ponto de restabelecer o fluxo de ar, em um processo que os autores 

denominaram de reversão da pressão (14). Um trabalho prévio mostrou que a SRVAS 

tem uma prevalência de 8,4% em uma população com queixa de SED (15). Estima-

se que a presença de ronco seja relatada em 71% dos homens e em 11% das 

mulheres com SRVAS (16).  

Após a caracterização e descrição da SRVAS, a comunidade científica vem 

debatendo se, de fato, esta condição pode ser considerada de forma dissociada da 

AOS, ou se ele seria uma manifestação amena do mesmo distúrbio. A SRVAS não é 

considerada como uma síndrome separada pela AASM e na Classificação 

Internacional dos Distúrbios de Sono - 3ª edição (CIDS-3), sendo descrita apenas 

como RERAs nos quais se observa queda no fluxo inspiratório sem a presença de 

dessaturação. Os defensores de que a SRVAS deve ser encarada como uma 

extensão da AOS argumentam que não há diferenças significativas na pressão 

máxima detectada pelo balão esofágico entre pacientes com AOS e SRVAS e que a 

falta de dessaturação do oxigênio relatada na SRVAS nada mais é do que uma 

variação individual entre pacientes com AOS (7). A corrente que defende o 

estabelecimento da SRVAS como um distúrbio separado tem, entre seus argumentos 

principais, as diferenças quanto a população afetada por cada um dos 2 distúrbios 
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(17). É de se notar também que a SRVAS é mais frequente em pessoas menos obesas 

e que apresentam menor ganho de peso nos últimos 5 anos, quando comparados aos 

pacientes com AOS. Nesse sentido, identifica-se uma diferença clara quanto aos 

grupos de risco para os 2 distúrbios. Hipotetiza-se também que, enquanto são 

observadas lesões neurogênicas na faringe e no palato devido à frequência do ronco 

na AOS, essas mesmas alterações não são encontradas na SRVAS (18). Outra 

diferença relatada entre ambos os distúrbios envolve os achados polissonográficos da 

SRVAS, no qual se observa um aumento no padrão de ondas delta no momento que 

precede a reversão da pressão e consequente normalização do fluxo (14, 19). Essas 

mudanças, no entanto, constituem uma característica sutil que ainda precisa ser mais 

amplamente explorada. 

 

1.4. Fatores de Risco dos Distúrbios Respiratórios do Sono 

 

Há um conjunto de fatores de risco comumente identificados em pacientes com 

distúrbios respiratórios do sono, sobretudo a AOS. O questionário STOP-BANG (do 

inglês, Snoring Tiredness Obesity blood Pressure - Body mass index Age Neck 

circumference Gender) é considerado um dos inventários mais proeminentes para 

identificação da AOS. Nele, avalia-se a presença de ronco, cansaço diurno, 

obesidade, hipertensão arterial no paciente, bem como seu IMC, idade, circunferência 

do pescoço e gênero (20). Recentemente, outro instrumento foi proposto para o 

rastreamento da AOS, baseado nos principais estudos epidemiológicos feitos em São 

Paulo, Brasil, e em Lausanne, Suíça. Este escore, chamado de NoSAS, levou em 

consideração os seguintes parâmetros: circunferência do pescoço, IMC, ronco, idade 

e sexo (21). Estes questionários de rastreamento evidenciam que a AOS comumente 
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afeta indivíduos do sexo masculino, obesos, mais velhos e com elevada circunferência 

cervical e IMC. 

O Wisconsin Sleep Cohort Study, em análises focadas na AOS, mostrou que a 

mudança de peso é um dos fatores fundamentais para a progressão e a regressão da 

doença (22). Nesse estudo, identificou-se que uma elevação de até 10% do peso 

corporal em um intervalo representou, em média, um aumento de 32% no IAH e risco 

6 vezes maior de se desenvolver AOS. O inverso também foi observado, com a 

redução de 26% no IAH sendo associada à diminuição em 10% no peso dos 

indivíduos. Medidas como a circunferência cervical ou de cintura não foram 

associadas com mudanças do IAH, feitos os ajustes para alterações no peso. 

Em outro estudo epidemiológico, o Sleep Heart and Health Study, foi mostrado 

que adultos de meia idade apresentavam uma chance 5,2 vezes maior de apresentar 

IAH superior a 15 eventos/h, caso o ganho de peso tivesse sido superior a 10 kg. Em 

mulheres, a mesma variação de peso foi associada a uma chance 2,5 vezes maior de 

apresentar o índice superior a 15 eventos/h. Esses números também corroboram a 

diferença entre gêneros para prevalência da AOS. No entanto, nesse estudo, mesmo 

com o peso estável, cerca de 20% dos homens e 10% das mulheres desenvolveram 

AOS moderada ou grave, o que sugere que outros fatores não controlados agiram 

sobre essa variável (23). 

Um terceiro estudo, o Cleveland Family Study, fornece um contraponto em 

relação aos achados anteriores, tendo encontrado que a incidência de AOS é 

influenciada independentemente do peso corporal, da idade e do gênero. Mulheres e 

homens apresentaram o mesmo risco para desenvolvimento de AOS, após os 50 

anos, e a influência do peso diminuiu com o aumento da idade (24). Mudanças 

longitudinais no IAH foram funções não-lineares da idade e do peso corporal, sendo 
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que o aumento mais acentuado na gravidade da AOS foi visto em homens mais 

velhos, acima do peso e obesos (25). 

Há, ainda, indicadores genéticos que são associados à ocorrência de distúrbios 

respiratórios de sono. Uma das evidências determinantes é o risco aumentado de se 

desenvolver AOS em irmãos e parentes de primeiro grau, sendo que os alelos 5-HTR-

1438 “A” e 5-HTTVNTR “10”, ligados respectivamente à recepção e ao transporte de 

serotonina encontram-se significativamente associados à AOS. Ademais, os alelos 5-

HTTLPR “S” e o genótipo “GG” do alelo LEPR, respectivamente relacionados ao 

transporte de serotonina e aos receptores de leptina, são fatores protetores para o 

desenvolvimento de AOS. Por fim, especula-se que o gene NRG1 participe dos 

mecanismos etiológicos da AOS (26). 

Diante das evidências expostas, percebe-se que o ganho de peso corporal 

recente e os fatores genéticos relacionados ao sistema serotoninérgico figuram entre 

os principais fatores envolvidos na predisposição à AOS. Outros fatores, no entanto, 

precisam ser considerados. Nos dias atuais, estudos demonstram que hábitos de vida 

também apresentam efeito decisivo na patogênese da AOS. Um estudo transversal 

apontou que uma dieta rica em carne vermelha se encontra positivamente 

correlacionada com o IAH. Pacientes com quadros mais graves de AOS relataram, 

em relação a pacientes com AOS moderada ou leve, maior consumo não apenas de 

carne vermelha, mas também de álcool (27). O consumo de bebidas alcoólicas já foi 

previamente associado ao aumento dos eventos obstrutivos. Uma meta-análise por 

Simou e colaboradores demonstrou que o consumo de álcool está relacionado a um 

risco aumentado em 25% de desenvolvimento de apneia (28). Tabagismo, por sua 

vez, também já foi associado a um risco 4,4 vezes maior de se desenvolver AOS, em 

relação a não-fumantes (29). Por fim, deve-se destacar a importância da realização 
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de atividade física. Resultados oriundos da coorte Hispanic Community Health Study 

demonstraram que a presença de atividade física de moderada a vigorosa está 

associada à chance reduzida em até 30% de desenvolvimento de AOS leve ou 

moderada/grave, controlando para diferentes covariantes, como tabagismo, peso e 

fatores sociodemográficos (30). 

Em relação aos fatores de risco para desenvolvimento da SRVAS, ainda há 

muitas perguntas a serem respondidas. Primeiramente, deve-se lembrar que o grupo 

de risco para esse distúrbio de sono não apresenta diferenças quanto a gênero, 

impacta sobretudo pessoas mais novas e menos obesas, e tende a diminuir com a 

idade. Dessa forma, os fatores observados na AOS não se aplicam na patogênese da 

SRVAS. Um estudo de Oliveira e colaboradores mostrou que a caracterização de 

SRVAS estava associada com alterações na conformação nasal e presença de 

ressecamento orofaríngeo, sugerindo que características orofaciais desempenham 

um papel na fisiopatologia desse distúrbio respiratório (31). 

 

1.5. Desfechos Associados aos Distúrbios Respiratórios do Sono 

 

Dentre as possíveis consequências para a saúde que são comumente 

atribuídas aos distúrbios respiratórios, um dos mais proeminentes, certamente, é o 

aumento no risco de eventos cardiovasculares, tanto fatais como não-fatais. Na coorte 

do Sleep Heart and Health Study, uma associação positiva entre a gravidade da AOS 

e a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) foi detectada (32). Nesse estudo, 

cada aumento em 1 unidade no IAH resultou em uma elevação de 6% no risco de 

ocorrência de AVC. Outro estudo mostrou que casos graves de AOS estavam 

associados a um risco 3 vezes maior de eventos cardiovasculares. 
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Somam-se às condições cardiovasculares os possíveis efeitos dos distúrbios 

de sono sobre a hipertensão arterial. Um estudo longitudinal com cerca de 2.500 

participantes não-hipertensos no momento basal mostrou que um maior IAH basal 

estava associado com uma maior probabilidade de se desenvolver hipertensão, 

passado um intervalo de 5 anos (33). No entanto, deve-se ressaltar nesse mesmo 

estudo que, ao controlar para IMC basal, a associação entre hipertensão e AOS deixa 

de ser significante, sugerindo que o peso é uma variável importante para a presença 

de AOS e desfechos vasculares. Peppard e colaboradores, no entanto, conseguiram 

demonstrar um efeito direto e independente de eventuais covariantes ligando o risco 

de desenvolvimento de hipertensão e a presença de AOS (22). O risco de 

desenvolvimento de hipertensão foi 3 vezes maior naqueles com IAH>15 eventos/h, 

comparados aos indivíduos com IAH=0. Após 7 anos de acompanhamento, os 

indivíduos com distúrbios respiratórios de sono tinham chance aumentada de não 

apresentar o descenso noturno, ou seja, a queda fisiológica da pressão arterial, 

inerente ao sono. Com esse intervalo de 7 anos, IAH entre 5 e 15 eventos/h foi 

associado a uma probabilidade aumentada em 3,1 vezes de não apresentar o 

descenso, enquanto indivíduos com IAH>15 eventos/h estiveram relacionados a uma 

chance 4,4 vezes maior. 

Além dos desfechos cardiovasculares, é importante ressaltar que os distúrbios 

respiratórios podem influenciar o risco para desenvolvimento de outras alterações 

metabólicas, incluindo uma chance aumentada de se desenvolver diabetes (34-38). 

Nesse sentido, observa-se um aumento da resistência à insulina em pacientes com 

SED, mas estudos precisam ainda expandir o conhecimento sobre esses fatores. Por 

outro lado, já é bem estabelecido que a AOS é associada com pior controle glicêmico 

em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (39). 
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Um número crescente de evidências aponta para uma possível relação entre 

sono e o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Nieto e colaboradores mostraram 

que há uma associação importante entre os distúrbios respiratórios do sono e a 

mortalidade por câncer (40). Modelos animais também têm reforçado essa relação, 

em estudos que mostraram que exposição à hipóxia intermitente apresentam maior 

crescimento tumoral (41). 

Da mesma forma, sabe-se que a AOS está relacionada à desregulação do 

sistema imunológico. Em um estudo, evidenciou-se que após o primeiro episódio 

obstrutivo, os níveis de TNF-α se elevaram significativamente em relação aos níveis 

medidos inicialmente (42). Como exposto em revisão recente por Kheirandish-Gozal 

e Gozal, evidências confirmam que a AOS está relacionada a maiores níveis das 

citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-α, levando à manutenção de estado inflamatório 

constante e de baixa intensidade (43). Por fim, uma meta-análise por Nadeem e 

colaboradores mostram que há consenso no maior nível sérico de biomarcadores pró-

inflamatórios em pacientes com AOS (44). Diante dessas evidências, portanto, é 

possível caracterizar a AOS como uma condição pró-inflamatória. 

Em relação aos transtornos psiquiátricos, os estudos ainda não chegaram a um 

consenso sobre ao efeito da AOS. Evidências específicas no que diz respeito à AOS 

durante o sono REM por vezes evidenciam maiores sintomas depressivos em 

pacientes apneicos, mas em outros casos não encontram uma associação 

significativa (45). Em uma meta-análise, identificou-se prevalência elevada de 

depressão e ansiedade entre pacientes com AOS, mas não há suporte suficiente para 

definir que há associação entre gravidade da apneia e sintomas depressivos. Nesse 

sentido, os autores sugerem que outros fatores, como a presença de fadiga, SED e 



INTRODUÇÃO 

 

31 
 

fragmentação do sono seriam melhores marcadores do que os eventos respiratórios, 

na detecção da depressão (46). 

Considerando-se a mortalidade por todas as causas, já se demonstrou que 

indivíduos com distúrbios respiratórios de sono não-tratados apresentam um risco 

maior de mortalidade em geral, o que se ressalta na população do sexo masculino 

entre 40 e 70 anos de idade (47). Esses resultados foram corroborados pelo Wisconsin 

Sleep Cohort Study, no qual indicou-se risco aumentado em 3 vezes de mortalidade 

por todas as causas em apneicos comparados a indivíduos no grupo controle (48). 

Tratando especificamente da SRVAS, o debate sobre sua correlação com 

desfechos metabólicos e cardiovasculares é alvo de discussão. Como demonstrado 

anteriormente, essas comorbidades são influenciadas fortemente pela presença de 

obesidade e hipóxia na AOS (20). No entanto, pacientes com SRVAS são menos 

obesos e não apresentam dessaturação do oxigênio, portanto sem hipoxemia 

associada. Nesse sentido, ressalta-se a participação potencial do ronco no 

desenvolvimento de aterosclerose carotídea, devido ao surgimento de lesões 

endoteliais recorrentes (49). Há também a possibilidade da SRVAS ser relacionada 

com a fragmentação de sono observada nesses pacientes, que pode levar a um 

aumento crônico da atividade simpática, resultando na diminuição da sensibilidade da 

insulina e ao possível desenvolvimento de hipertensão (50). 

Por fim, alguns achados indicam que indivíduos com SRVAS apresentam maior 

incidência de transtornos psiquiátricos, em contraste com as evidências mais 

conflitantes observadas na AOS (51). De Godoy e colaboradores identificaram uma 

maior pontuação nas Escalas de Depressão e Ansiedade de Beck em pacientes que 

apresentavam SRVAS em comparação com pacientes com AOS ou do grupo controle 

(19). Há de se ressaltar que essa comparação foi observada em relação ao grupo de 
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pacientes com AOS leve, reforçando que há uma diferença sintomatológica nesse 

sentido entre ambos os distúrbios. Adicionalmente, embora sintomas hipertensivos, 

como já demonstrado, também se encontram associados com a presença de AOS, 

um estudo ressaltou, por meio de análise de regressão, que a SRVAS também se 

encontra significativamente associada a um risco 11,2 vezes maior de apresentar 

hipertensão (31). No entanto, para todos os riscos possíveis para a saúde que podem 

estar atrelados à SRVAS, é necessário que mais estudos sejam feitos, reforçando a 

base de evidências que define todos os aspectos relacionados a essa doença, 

consolidando sua existência como uma condição dissociada da AOS. 

 

1.6. Justificativa e Relevância 

 

Sabe-se que a AOS é um dos distúrbios de sono mais prevalentes em nossa 

sociedade atual. A AOS encontra-se associada a desfechos de grande relevância 

clínica, como maior propensão a eventos cardiovasculares, desenvolvimento de 

hipertensão e diabetes, além de impactar diretamente na percepção subjetiva de 

qualidade de vida do indivíduo. O EPISONO consistiu em um projeto pioneiro na 

identificação epidemiológica da AOS e de distúrbios de sono, e agora, por meio do 

estudo de seguimento, possibilita observar como ocorre a progressão dessas 

condições na população de um dos maiores centros urbanos do mundo. 

Aproximadamente 1 em cada 3 indivíduos se enquadraram nos critérios diagnósticos 

para a AOS. Contudo, ainda não há consenso na literatura acerca da evolução natural 

desta doença. Soma-se a isso o grande número de perguntas que ainda carecem de 

resposta em relação à SRVAS, distúrbio proposto por Guilleminault e colaboradores 
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em 1993 e cuja existência enquanto condição dissociada da AOS ainda é motivo de 

discussão. 

 Em contraste com a riqueza dos dados de prevalência obtidos por meio do 

estudo EPISONO, é muito limitada a informação sobre a incidência e a progressão de 

distúrbios de sono na literatura. Em relação aos estudos atuais, o EPISONO permite 

que uma abordagem inédita seja realizada na investigação dos distúrbios de sono 

dado o seu caráter longitudinal. Esse diferencial é extremamente relevante para a 

construção do corpo de evidência relacionado à AOS e outras condições respiratórias 

do sono, uma vez que a maioria dos estudos descritivos nesta área, tanto clínicos 

como populacionais, possuem delineamento transversal, não permitindo o 

acompanhamento dos problemas de sono ao longo do tempo, algo que é essencial 

para melhorar o entendimento e o tratamento dessas condições. Estudos de grande 

escala previamente realizados, embora tenham fornecido contribuições essenciais 

para a área, apresentam resultados conflitantes com relação a determinados 

desfechos, devido a diferenças metodológicas e populacionais. Portanto, esses 

desfechos precisam ser melhor investigados a fim de se obter novas direções com 

relação ao tratamento dos distúrbios de sono, os quais encontram-se até o presente 

momento, bastante negligenciados. Logo, o follow-up de 8 anos do EPISONO 

representa uma grande oportunidade de agregar informações extremamente 

relevantes e confiáveis para melhorar a compreensão dos distúrbios respiratórios do 

sono, sua evolução natural, causas e consequências. 
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2. Hipótese 

 

 A hipótese deste estudo foi de que os distúrbios respiratórios do sono 

progrediriam com piora dos parâmetros respiratórios, destacando-se que o 

diagnóstico de SRVAS em 2007 aumentaria significativamente a incidência de casos 

de AOS em 2015 e elevaria o IAH de participantes que possuem a SRVAS. 

Adicionalmente, hipotetizou-se que o diagnóstico de SRVAS influenciaria 

negativamente os sintomas de ansiedade, depressão e sonolência. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos Gerais 

 

Avaliar a evolução dos distúrbios respiratórios do sono de forma geral após 8 

anos de seguimento, com maior ênfase na hipótese principal da tese, de que casos 

com o diagnóstico de SRVAS em 2007 evoluíram para casos de AOS. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a influência do diagnóstico de SRVAS em 2007 na incidência da 

AOS em 2015 de acordo com os critérios AASM. 

• Analisar a evolução de casos SRVAS para AOS, tendo como base o 

valor de IAH encontrado nos exames polissonográficos realizados em 

2007 e 2015. 

• Investigar a presença de efeitos da SRVAS sobre desfechos clínicos 

secundários, incluindo sintomas de ansiedade, depressão e sonolência. 

• Analisar a evolução da prevalência de casos de AOS no período de 8 

anos entre os estudos.
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4. Métodos 

 

4.1. Análise Prospectiva dos Efeitos da SRVAS na sua Evolução Clínica 

 

4.1.1. Desfechos 

 

 Desfechos primários: Foi observado o número de casos de SRVAS, 

classificados em 2007, que se tornaram casos de AOS em 2015, em comparação com 

o grupo controle, determinado pela ausência de SRVAS. Além disso, foi investigado 

se há efeito da SRVAS na evolução do IAH ao longo do tempo de acompanhamento 

do estudo. 

 Desfechos secundários: Analisou-se a influência da SRVAS sobre outros 

desfechos psiquiátricos e de sonolência, respectivamente avaliados pelos Inventários 

de Ansiedade e Depressão de Beck, a Escala de Sonolência de Epworth (ESS, do 

inglês Epworth Sleepiness Scale) e a Escala de Fadiga de Chalder. 

 

4.2. Estudo de Base EPISONO 

 

O EPISONO é um estudo realizado para o estabelecimento do perfil 

epidemiológico dos distúrbios de sono e fatores associados na população adulta da 

cidade de São Paulo e foi conduzido entre julho e dezembro de 2007. Foi a terceira 

edição do estudo realizada, precedida pelas edições de 1987 e 1995. O delineamento 

experimental foi previamente descrito por Santos-Silva e colaboradores (52). Foi 

utilizada uma técnica de amostragem probabilística por cluster em 3 estágios para 

seleção de uma amostra representativa da cidade de São Paulo. A amostragem foi 

conduzida nos 96 distritos das 4 regiões socioeconômicas da cidade de São Paulo 
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seguindo a classificação estabelecida no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), assegurando a representatividade de diferentes níveis de poder 

aquisitivo no estudo. 11 domicílios foram selecionados em cada setor, a partir da 

escolha aleatória da primeira casa, subsequentemente pulando um número 

específico, calculado pela razão entre o número total de casas sorteadas e um número 

fixo. Na terceira fase da amostragem, os moradores elegíveis em um mesmo domicílio 

foram classificados do mais jovem ao mais velho, e o participante foi selecionado com 

base na média dos 96 distritos selecionados. Foram excluídos mulheres gestantes ou 

lactantes, indivíduos com limitações físicas ou mentais que impeçam auto-cuidado, 

indivíduos com idade menor que 20 ou maior que 80 anos e trabalhadores em turno 

noturno fixo. 

O estudo foi conduzido em duas etapas, uma domiciliar e uma institucional. Na 

etapa domiciliar os participantes selecionados foram visitados em suas residências, 

leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

preencheram uma primeira seleção de instrumentos de avaliação e questionários e 

foram convidados a comparecer ao Instituto do Sono para a realização de uma 

polissonografia completa. Na etapa institucional, realizada em média 2 semanas após 

a etapa domiciliar, os participantes compareceram ao Instituto do Sono, onde 

preencheram uma segunda seleção de instrumentos de avaliação e questionários e 

realizaram a polissonografia.  

Inicialmente, um tamanho amostral foi estipulado em 1.056 participantes, 

visando uma precisão de 3% baseada em estudos de prevalência de distúrbios de 

sono. Foram selecionados 1.101 participantes, dos quais 1.042 concordaram em 

participar, assinaram o TCLE e completaram o estudo.  
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O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo (#0593/2006) e registrado internacionalmente na 

plataforma do ClinicalTrials.gov (NCT00596713). 

 

4.3. Seguimento do EPISONO 

 

O estudo de seguimento do EPISONO foi realizado 8 anos depois do estudo 

inicial, em 2015. Essa etapa foi realizada tendo como objetivo identificar os padrões 

de evolução dos distúrbios de sono primeiramente identificados em 2007, bem como 

dos fatores associados. Além disso, ao se comparar os dados de 2007 e 2015, foi 

possível estudar os fatores de risco que podem ter influenciado no desenvolvimento 

de novos quadros de distúrbios de sono, nesse intervalo.  

Todos os voluntários participantes do estudo de base foram convidados para 

uma nova visita ao Instituto do Sono. Destes, 704 participaram do estudo, o que 

corresponde a uma taxa de retorno de 67,6%. Após chegada ao Instituto do Sono e 

preenchimento do TCLE, os voluntários foram submetidos a diversos questionários, 

sendo auxiliados por entrevistadores treinados. Antes da preparação para o exame 

polissonográfico, fotografias crânio encefálicas e medidas antropométricas (peso, 

altura, circunferência de cintura, pescoço e quadril) foram realizadas por técnicos 

treinados. O estudo de seguimento foi aprovado pelo CEP da UNIFESP 

(2014/610514). 
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4.4. Polissonografia 

 

A polissonografia é um método objetivo de avaliação do sono, além de ser 

considerada o padrão ouro para o diagnóstico dos distúrbios de sono. Em ambas as 

edições do EPISONO utilizadas neste estudo, foi utilizado o sistema digital EMBLA 

(N7000, Embla Systems Inc., Broomfield, EUA). Os exames foram realizados 

respeitando os horários de dormir e acordar habituais dos voluntários. 

No estudo de base os seguintes parâmetros fisiológicos analisados foram: 

eletroencefalograma (EEG) (C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1), eletrooculograma (EOG) 

(E1-M2, E2-M2), eletromiograma (EMG) (mento, masseter, tibial anterior e 7º espaço 

intercostal), eletrocardiograma (ECG) (derivação V1 modificada). Foi utilizado 

termístor e transdutor de pressão (cânula nasal) para detecção e avaliação do fluxo 

respiratório. Dois canais foram ligados a cintas X-Trace (EMBLA), colocadas ao redor 

do tórax e do abdome dos participantes, para avaliação de esforço respiratório. A 

presença de ronco e a posição corporal também foram monitorados por 2 canais. Por 

fim, foi usado um oxímetro de pulso (EMBLA) para avaliação da saturação de oxigênio 

(SpO2).  

O critério adotado para estagiamento do sono foi aquele definido por 

Rechtschaffen e Kales (1968) e as análises foram feitas por 4 técnicos treinados e 

cegos às análises. Os critérios recomendados pelo manual da AASM de 2007 foram 

usados para a marcação de despertares no EEG, movimentos de membros inferiores 

e eventos respiratórios. Especificamente para esse estudo, os valores de IAH do 

estudo de 2007 foram reanalisados a partir dos critérios atualizados do manual da 

AASM (2012), em conjunto com a classificação proposta por Garbuio (53), usando-se 

um índice de dessaturação de 3% ou associado a um despertar. Para avaliação da 
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gravidade da AOS, foi utilizado o IAH, que representa o número de eventos 

respiratórios por hora de sono. 

No estudo de seguimento a polissonografia foi realizada seguindo as atuais 

recomendações da AASM (53). Em comparação ao EPISONO 2007, algumas 

alterações foram realizadas nos parâmetros fisiológicos analisados: 6 canais de EEG 

(F3-A2, F4-A1, C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1); 2 canais de EOG (E1-M2, E2-M2); 3 

canais de EMG de mento; 1 canal de ECG (derivação D2 modificada). Os sensores 

para avaliação do fluxo respiratório foram os mesmos utilizados em 2007 com taxa de 

amostragem de 200Hz. Para o estagiamento do sono e marcação de eventos 

respiratórios e de movimento de membros inferiores, os critérios do manual atualizado 

da AASM de 2012 foram utilizados. Dois técnicos treinados e cegos para cada uma 

das análises foram responsáveis por realizar o estagiamento.  

A análise de LFA foi realizada manualmente e visualmente, conforme 

previamente descrito por Palombini e colaboradores (54). A análise foi baseada no 

registro de pressão nasal obtida por cânula (raiz quadrada do sinal do fluxo, sem filtros 

adicionais). Eventos de LFA requereram a presença de ao menos 4 ciclos respiratórios 

consecutivos apresentando achatamento da curva de fluxo aéreo que não cumprem 

os critérios para marcação de hipopneia. O tempo total de LFA foi calculado e a 

porcentagem de LFA foi estimada com base no TTS. Esta análise foi realizada para 

todos os participantes do Episono 2007 e apenas para aqueles com IAH<5 no estudo 

de seguimento. As análises foram feitas por dois profissionais treinados, um em cada 

etapa do estudo. 
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4.5. Questionários 

 

Os questionários consistem em um método subjetivo de avaliação de queixas 

e estado de saúde. Embora não possuam a precisão fornecida por métodos objetivos, 

investigar a percepção autorrelatada dos pacientes permite obter informações sobre 

o bem estar individual e complementar os dados obtidos de forma objetiva, 

construindo um perfil clínico mais completo dos voluntários. 

Uma equipe de psicólogos foi treinada para aplicar os questionários com os 

voluntários em ambas as edições do EPISONO utilizadas nestes estudos. A lista 

completa de questionários aplicados foi descrita em detalhes anteriormente (9). Os 

mesmos questionários foram aplicados no estudo de seguimento de 2015. Os dados 

dos questionários foram utilizados para caracterizar a amostra, complementar o 

diagnóstico de AOS e SRVAS e puderam ser utilizados como fatores confundidores 

em análises longitudinais, comparando o estudo de 2007 e 2015. Abaixo são listados 

e descritos os questionários e outros instrumentos utilizados neste estudo. 

▪ Dados cadastrais (55): Este questionário foi utilizado para obtenção de dados 

demográficos da amostra, incluindo o sexo, idade, escolaridade, grupo étnico 

e o estado civil dos participantes. 

▪ Critério de Classificação Econômica Brasil (55): Foi utilizado para obtenção do 

nível socioeconômico dos participantes. 

▪ Índice de massa corporal: Foi obtido pela fórmula IMC=peso corporal/(altura)2. 

▪ Questionário de Sono UNIFESP (56): Questionário validado com 48 questões 

envolvendo rotina ocupacional, hábitos e problemas relacionados ao sono. 

Neste estudo foram utilizadas questões relacionadas a queixas de sono para 

compor os critérios diagnósticos para SRVAS. 
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▪ Escala de Sonolência de Epworth (57, 58): Escala com 8 questões que 

descrevem situações diárias e avaliam a sonolência diurna.  

▪ Escala de Fadiga de Chalder (59): Versão validada com 11 questões que 

avaliam a fadiga mental e física. 

▪ Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI, do inglês Pittsburgh Sleep 

Quality Index) (60, 61): Versão validada com 11 questões e sete domínios, que 

avaliam a qualidade de sono. Neste estudo foram utilizadas perguntas isoladas 

para avaliação de sonolência e queixas, de modo a compor os critérios para 

diagnóstico de AOS e SRVAS. 

▪ Questionário de Berlim (62): Questionário utilizado para rastreio de AOS. Inclui 

questões, medidas antropométricas e informações de histórico médico, 

avaliados em três domínios (ronco, SED e fatores de risco). Neste estudo foram 

utilizadas perguntas isoladas para avaliação de queixas respiratórias, de modo 

a compor os critérios para diagnóstico de AOS. 

▪ Inventário Beck para Depressão (BDI) (63): Este questionário foi utilizado para 

avaliar a presença de sintomas depressivos na amostra, bem como a gravidade 

da depressão; 

▪ Inventário Beck para Ansiedade (BAI) (63): Este questionário foi utilizado para 

avaliar a presença de sintomas ansiosos, bem como a gravidade da ansiedade. 
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4.6. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

▪ Critérios de inclusão: Para esse estudo foram incluídos todos os participantes 

do EPISONO em sua edição basal, de todas as faixas etárias e de ambos os 

sexos. 

▪ Critérios de exclusão: Além dos critérios de exclusão do EPISONO (pessoas 

com menos de 20 anos ou mais de 80 anos; mulheres grávidas ou em período 

de amamentação; pessoas com limitação intelectual ou física graves; e 

pessoas que trabalham todas as noites), foram excluídos destas análises os 

participantes para os quais não foi possível reanalisar dados de eventos 

respiratórios segundo o manual da AASM de 2012 (para o EPISONO 2007) ou 

que não tiveram análise de LFA realizada. 

 

4.7. Diagnósticos 

 

4.7.1. Apneia Obstrutiva do Sono 

 

Os critérios diagnósticos para AOS foram baseados nos métodos empregados 

por Tufik e colaboradores (5), recalculados com base no manual de 2012 para 

marcação de eventos respiratórios da AASM. Os voluntários foram classificados com 

AOS ao apresentarem IAH>15 eventos/h independentemente de quaisquer sintomas, 

ou IAH entre 5 e 15 eventos/h, se associado a pelo menos uma dos seguintes critérios: 

queixa de ronco (respostas de “mais alto que a fala” ou “muito alto – pode ser ouvido 

de outros quartos” na segunda pergunta do questionário de Berlim), apneia 

testemunhada ou paradas respiratórias à noite (frequências maiores do que uma vez 

por mês à quinta questão do questionário de Berlim), SED (pontuação >10 na ESS ou 



MÉTODOS 

 

47 
 

resposta positiva na oitava pergunta do PSQI) ou fadiga (pontuação >3 na EFC) (10). 

Pacientes com IAH entre 5 e 15 eventos/h sem queixa associada ou com IAH<5 

eventos/h foram considerados sem AOS. A classificação de gravidade define AOS 

leve quando registra-se entre 5 e 15 eventos obstrutivos por hora (IAH entre 5 e 15 – 

desde que associado a algum dos sintomas acima); moderada, quando são 

registrados entre 15 e 30 eventos por hora (IAH entre 15 e 30) e grave, quando são 

registrados mais de 30 eventos obstrutivos por hora (IAH≥30). 

 

4.7.2. Síndrome da Resistência das Vias Aéreas Superiores 

 

Como não há consenso sobre os critérios diagnósticos para a SRVAS, diversas 

abordagens foram utilizadas neste estudo. Todas consideraram a SRVAS como um 

distúrbio respiratório de sono não-hipóxico, caracterizado pela ausência de AOS e de 

dessaturação de oxigênio significativa, mas com presença de limitação do fluxo aéreo 

à noite. Quatro domínios de critérios diagnósticos foram considerados: 

AOS: Apenas indivíduos sem diagnóstico de AOS puderam ser diagnosticados 

com SRVAS. 

SpO2: Foram consideradas tanto medidas de valores mínimos e médios de 

SpO2, considerando-se tanto ≥90% e ≥92% como pontos de corte. Adicionalmente, 

também foi calculada uma opção diagnóstica em que os valores de saturação de 

oxigênio não foram levados em consideração.  

Limitação de fluxo aéreo: Foi calculada como porcentagem em relação ao 

tempo total de sono (TTS). Três limiares diagnósticos forma considerados: ≥5%, ≥15% 

e ≥30%. 
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Sintomas: Três grupos de classificação em relação à sintomatologia foram 

considerados: 

• Manifestação respiratória: SRVAS é diagnosticada independentemente da 

presença de qualquer sintoma, baseado apenas nas manifestações 

respiratórias. Essa alternativa possibilita a inclusão de casos assintomáticos. 

• Disfunção diurna: O diagnóstico de SRVAS depende da presença de ao menos 

um dos critérios a seguir: SED (pontuação >10 no ESS) ou fadiga (pontuação 

>3 na EFC). 

• Qualquer sintoma:  O diagnóstico de SRVAS depende da presença de algum 

critério relacionado à disfunção diurna (como descrito acima) ou qualquer um 

dos sintomas abaixo, desde que em frequência igual ou maior do que uma vez 

por semana: Queixas relacionadas à continuidade do sono (“problemas por 

acordar muito durante a noite” ou “problemas por acordar antes da hora de e 

não consegue dormir outra vez rapidamente”), sonambulismo, bruxismo, 

paralisia do sono, cefaleia matutina, pesadelos, sonilóquio, movimentos de 

pernas/mioclonias, enurese ou dor. O item relacionado à dor foi avaliado por 

meio do PSQI, enquanto os demais foram avaliados usando o Questionário de 

Sono da UNIFESP.  

Com a combinação destes quatro domínios, quatro possíveis critérios 

diagnósticos foram analisados. A combinação destes domínios e a composição de 

cada critério diagnóstico é apresentada na Figura 1.  
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Figura 1: Composição de cada critério usado para diagnóstico da SRVAS. 

 

4.7.3. Controle 

 

Os participantes foram classificados como CONTROLE quando apresentaram 

IAH<5 eventos/h, SpO2 mínima ≥92%, presença de limitação do fluxo aéreo menor 

que 5% do TTS e nenhuma das queixas utilizadas para classificar a SRVAS com 

disfunção diurna (sonolência e fadiga). 

 

4.8. Análise Estatística 

 

 Valores de prevalência são expressos em porcentagem e intervalos de 

confiança a 95%. Para análises em desenhos longitudinais, nos quais há necessidade 

de contabilizar o efeito do tempo sobre variáveis dependentes, foram utilizadas 

equações estimadoras generalizadas (GEE, do inglês generalized estimating 

equations) para medidas repetidas. Com essa análise, foi estimado o efeito do 
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diagnóstico da SRVAS sobre o IAH, usado pelo seu papel fundamental no diagnóstico 

da AOS. Também foi verificado o efeito da SRVAS sobre a pontuação nos 

questionários de sonolência de Epworth, Inventário de Depressão de Beck (BDI, do 

inglês Beck Depression Inventory) e Inventário de Ansiedade de Beck (BAI, do inglês 

Beck Ansiety Inventory). A distribuição escolhida para as variáveis foi a gama, com 

base no critério de informação de Akaike (AIC), no qual o menor valor de AIC indica o 

modelo mais adequado. A matriz de covariância escolhida para a análise GEE foi a 

independente. A análise do diagnóstico de SRVAS em 2007 como um preditor 

significante para a incidência de AOS em 2015 foi feita pelo teste qui-quadrado (χ²) e 

regressões logísticas binárias. Além disso, efeitos significativos de variáveis 

categóricas independentes sobre variáveis contínuas dependentes em desenhos 

transversais foram avaliados através de modelos lineares generalizados (GzLM), com 

distribuições gama escolhidos pelo critério AIC. Efeitos significantes de variáveis com 

mais de duas categorias, foi feito um teste post hoc de Bonferroni. As variáveis 

confundidoras avaliadas para essas análises foram sexo, idade e IMC. Resultados 

foram considerados significantes caso p<0,05 e foram expressos como média ± desvio 

padrão, a não ser que indicado de outra forma. 
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5. Resultados 

 

5.1. Amostra 

 

A partir da amostra inicial de 1.042 participantes, 876 foram considerados 

elegíveis para as análises envolvendo o estudo de base (EPISONO 2007). Mulheres 

corresponderam a 54,9% desta amostra, 60,2% dos participantes eram obesos ou 

tinham sobrepeso (IMC>25kg/m2). Destes participantes, 571 (65%) compareceram ao 

estudo de seguimento e foram considerados elegíveis às análises comparando dados 

de 2007 e 2015. A descrição do processo de seleção dos voluntários é descrita na 

Figura 2. 

 

 
Figura 2. Representação esquemática dos voluntários que foram avaliados em 2007 e 
reavaliados em 2015, com uma síntese dos critérios diagnósticos utilizados. Ressalta-se que 
existem alguns indivíduos com IAH entre 5 e 15 eventos/h e não apresentam sintomas, que 
não estão representados. SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores; AOS: 
apneia obstrutiva do sono, IAH: índice de apneia e hipopneia; TTS: tempo total de sono. 
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5.2. Prevalência da SRVAS 

 

5.2.1. Prevalência da SRVAS em 2007 

 

A prevalência da SRVAS em 2007 foi calculada na amostra de 876 voluntários 

e analisada inicialmente para os 45 diferentes critérios diagnósticos propostos na 

metodologia, variando em relação a porcentagem do TTS com LFA (pontos de corte 

de 5%, 15% e 30%), em relação a saturação de oxigênio (valor  mínimo e médio; 

pontos de corte de 90% e 92%; e ausência deste parâmetro) e em relação à 

sintomatologia relacionada (levando em consideração apenas disfunção diurna; 

levando em consideração um espectro ampliado de sintomas; e não levando em 

consideração este parâmetro). 

A Tabela 1 mostra a prevalência de SRVAS de acordo todos os critérios 

diagnósticos propostos. É interessante notar que a prevalência observada em 

“manifestação respiratória” e “qualquer sintoma” é muito semelhante, mas um pouco 

maior que a “disfunção diurna”. O uso da saturação de oxigênio como parâmetro levou 

a alterações mínimas nas prevalências observadas. Além disso, a escolha de 90% ou 

92% como valor de corte para a saturação de oxigênio não levou a nenhuma diferença 

nas taxas observadas. Adicionalmente, a escolha de usar a saturação média de 

hemoglobina ao invés dos valores mínimos levou a um acréscimo discreto no número 

de sujeitos caracterizados com SRVAS nos cenários propostos com AFL≥5%, 

correspondendo a um aumento de até 2 indivíduos. Nos demais, não houve diferença 

significativas nas prevalências observadas. 
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Tabela 1. Prevalência da SRVAS em 2007 de acordo com 45 diferentes critérios diagnósticos. 

  Sem SpO2 
SpO2 

Mínima≥90% 
SpO2 

Mínima≥92% 
SpO2 

Média≥90% 
SpO2 

Média≥92% 

LFA≥5% 

MR 5,3 (3,8–6,7) 5,0 (3,6–6,5) 5,0 (3,6–6,5) 5,3 (3,8–6,7) 5,3 (3,8–6,7) 

DD 3,3 (2,1–4,5) 3,1 (1,9–4,2) 3,1 (1,9–4,2) 3,3 (2,1–4,5) 3,3 (2,1–4,5) 

QS 5,3 (3,8–6,7) 5,0 (3,6–6,5) 5,0 (3,6–6,5) 5,3 (3,8–6,7) 5,3 (3,8–6,7) 

LFA≥15% 

MR 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 

DD 0,2 (0–0,5) 0,2 (0–0,5) 0,2 (0–0,5) 0,2 (0–0,5) 0,2 (0–0,5) 

QS 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 0,8 (0,2–1,4) 

LFA≥30% 

MR 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 

DD 0,1 (0–0,3) 0,1 (0–0,3) 0,1 (0–0,3) 0,1 (0–0,3) 0,1 (0–0,3) 

QS 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 0,3 (0–0,7) 

DD: disfunção diurna; LFA: limitação de fluxo aéreo; MR: manifestação respiratória; QS: qualquer 
sintoma; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. n=876. 

 

A Tabela 2 mostra uma abordagem mais aprofundada das prevalências 

mencionadas na tabela anterior, com discriminação por faixas etárias e categorias de 

IMC para os grupos “manifestação respiratória” e “disfunção diurna”. Ao considerar a 

idade, é possível ver uma associação clara de SRVAS com indivíduos mais jovens. 

As prevalências são mais altas até os 39 anos e diminuem drasticamente nas décadas 

subsequentes de vida. Nenhum indivíduo foi classificado como SRVAS após os 60 

anos de idade. Além disso, é possível notar uma maior prevalência de SRVAS em 

mulheres em todas as faixas etárias e categorias de IMC analisadas. Por fim, há maior 

prevalência de SRVAS em indivíduos não obesos, principalmente na categoria 

sobrepeso, seguida pela categoria normal. 
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Tabela 2. Prevalência da SRVAS em 2007 com distribuição por gênero, faixa etária e categorias de IMC. 

  Masculino Feminino Total 

 Sem 
Sintomas 

Sintomas 
Diurnos 

Sem  
Sintomas 

Sintomas 
Diurnos 

Sem 
Sintomas 

Sintomas 
Diurnos 

Total 3,0 (1,3–4,7) 1,5 (0,3–2,7) 6,7 (4,4–8,9) 4,4 (2,5–6,2) 5,0 (3,6–6,5) 3,1 (1,9–4,2) 
       

Faixas 
etárias 

      

20–29 4,1 (0,2–8,2) 3,1 (0–6,6) 7,8 (2,6–13,2) 4,9 (0,7–9,2) 6,0 (2,7–9,4) 4,0 (1,3–6,8) 

30–39 5,7 (1,3–10,2) 1,9 (0–4,5) 12,4 (6,1–18,9) 8,6 (3,2–14,1) 9,0 (5,1–12,9) 5,2 (2,2–8,3) 

40–49 1,1 (0–3,4) 0 5,6 (1,6–9,7) 3,2 (0,1–6,3) 3,8 (1,2–6,4) 1,9 (0,1–3,7) 

50–59 1,8 (0–5,2) 1,8 (0–5,2) 4,9 (0,2–9,7) 3,7 (0–7,8) 3,6 (0,5–6,7) 2,9 (0,1–5,7) 

60–69 0 0 0 0 0 0 

70–80 0 0 0 0 0 0 
       

IMC       

Normal 2,6 (0,4–5,0) 1,3 (0–3,0) 6,9 (3,3–10,6) 5,3 (2,1–8,5) 5,2 (2,8–7,5) 3,4 (1,5–5,4) 

Sobrepeso 3,8 (0,8–6,8) 2,5 (0,1–5,0) 8,9 (4,4–13,4) 5,5 (2,2–8,8) 5,9 (3,4–8,4) 4,1 (2,0–6,2) 

Obesidade 0,9 (0–2,7) 0 4,6 (0,7–8,6) 0,9 (0–2,7) 3,2 (0,7–5,8) 0,5 (0–1,6) 

IMC: índice de massa corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. N=876. 

 

 

 Considerando-se os critérios diagnósticos de LFA≥5%, saturação de oxigênio 

mínima ≥92%, independentemente de sintomatologia, pode-se analisar quais eram os 

sintomas mais frequentes dentre os avaliados. Os sintomas e queixas mais relatados 

entre os participantes diagnosticados com SRVAS segundo esse critério foram 

queixas relacionadas à continuidade do sono (n=34; 77,3%), fadiga (n=22; 50,0%), 

SED  (n=14; 31,8%) e dor (n=11; 25,0%), enquanto os demais sintomas foram 

relatados por oito participantes ou menos (Figura 3). A maioria dos participantes 

(n=33; 75,0%) relatou entre 1 e 3 sintomas (Figura 4).  

 



RESULTADOS 

 

56 
 

 
Figura 3: Frequência de relato de cada um dos sintomas analisados 
entre os participantes diagnosticados com SRVAS (n=44). 

 

 
Figura 4: Histograma do número de sintomas relatados pelos 
pacientes diagnosticados com SRVAS (N=44). 

 

Nas análises subsequentes de evolução da SRVAS no período de 8 anos foi 

utilizado o critério de LFA≥5%, saturação de oxigênio mínima ≥ 92% e a presença de 

pelo menos um sintoma diurno (SED ou fadiga). Para esta classificação, em 2007, 
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observamos que 27 indivíduos apresentavam critérios para SRVAS, o que resulta 

numa prevalência de 3,1% (IC95%=1,9–4,2%). Se analisarmos esta prevalência para 

sexo, observamos uma taxa de 4,4% (IC95%=2,5–6,2%) para o sexo feminino e 1,5% 

(IC95%=0,3–2,7%) para o sexo masculino. 

 

5.3. Prevalência da SRVAS em 2015 

 

A prevalência da SRVAS em 2015 foi calculada na amostra de 571 voluntários e 

analisada por gênero, faixa etária e categorias de IMC, exatamente como foi feito com 

o grupo de 2007. Cabe ressaltar que esta amostra por se tratar de um subgrupo que 

foi acompanhado no estudo de follow-up não é mais representativa da população da 

cidade de São Paulo. 

Para a classificação de LFA≥5%, saturação de oxigênio mínima ≥92% e a 

presença de pelo menos um sintoma diurno (SED ou fadiga), foram caracterizados 38 

indivíduos como SRVAS, o que resulta numa prevalência de 6,7% (IC95%=4,6–8,7%). 

Se analisarmos esta prevalência para sexo, observamos uma taxa de 9,2% 

(IC95%=6,0–12,5%) para o sexo feminino e 3,5% (IC95%=1,3–5,8%) para o sexo 

masculino. 

Em comparação com os resultados de 2007, houve um crescimento da prevalência 

em ambos os sexos, que mais que dobrou no decorrer dos 8 anos (2,2 vezes na 

amostra geral). As tendências de maior prevalência em faixas etárias mais jovens e 

categorias de IMC menores foram ainda mais acentuadas se comparado com o 

período anterior. 
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Tabela 3. Prevalência da SRVAS em 2015 com distribuição por gênero, faixa etária e categorias de IMC. 

  Masculino Feminino Total 

 Manifestação 
respiratória 

Sintomas 
Diurnos 

Manifestação 
respiratória 

Sintomas 
Diurnos 

Manifestação 
respiratória 

Sintomas 
Diurnos 

Total 5,5 (2,7–8,3) 3,5 (1,3–5,8) 14,3 (10,4–18,2) 9,2 (6,0–12,5) 10,3 (7,8–12,9) 6,7 (4,6–8,7) 
       

Faixas etárias       

20–29 10,3 (2,5–18,5) 6,9 (0,4–13,6) 33,9 (22,1–46,7) 25,8 (14,9–37,5) 22,5 (15,0–30,3) 16,7 (10,0–23,6) 

30–39 6,0 (0,3–11,8) 3,0 (0–7,1) 21,4 (11,8–31,6) 10,0 (3,0–17,3) 13,9 (8,1–19,8) 6,6 (2,4–10,8) 

40–49 3,1 (0–7,4) 1,5 (0–4,6) 9,1 (3,1–15,3) 6,8 (1,6–12,2) 6,5 (2,6–10,5) 4,6 (1,3–7,9) 

50–59 5,0 (0–12,0) 5,0 (0–12,0) 0 0 2,1 (0–4,9) 2,1 (0,0–4,9) 

60–69 0 0 3,7 (0–11,1) 0 2,1 (0–6,2) 0 

70–80 0 0 0 0 0 0 
       

IMC       

Normal 10,7 (3,7–17,9) 6,7 (1,0–12,5) 26,1 (17,1–35,6) 14,1 (7,0–21,5) 19,2 (13,2–25,3) 10,8 (6,1–15,6) 

Sobrepeso 4,3 (0,6–8,0) 2,6 (0–5,5) 11,1 (5,2–17,2) 9,3 (3,8–14,9) 7,6 (4,1–11,1) 5,8 (2,7–8,9) 

Obesidade 1,6 (0–4,7) 1,6 (0–4,7) 7,2 (2,4–12,1) 5,4 (1,2–9,7) 5,2 (1,9–8,5) 4,0 (1,1–7,0) 

IMC: índice de massa corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. N=571. 

 

 

5.4. Prevalência da AOS 

 

5.4.1. Prevalência da AOS em 2007 

 

A prevalência da AOS em 2007 foi calculada na amostra de 876 voluntários e 

analisada por gênero, faixa etária e categorias de IMC, tanto para as classificações 

de “leve”, “moderado” e “grave” da AOS, quanto para o diagnóstico combinado de 

todos eles. Estas prevalências já tenham sido previamente estabelecidas e publicadas 

(5). Contudo, como neste trabalho elas foram recalculadas com base em parâmetros 

diagnósticos atualizados, é conveniente que elas sejam reapresentadas. A Tabela 4 

mostra as prevalências discriminadas para cada caso. 
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Tabela 4. Prevalência da AOS em 2007 com distribuição por gênero, faixa etária e categorias 
de IMC. 

  Leve Moderado Grave Total 

Total 17,5 (15,0–20,0) 11,6 (9,5–13,8) 8,0 (6,2–9,8) 37,1 (33,9–40,4) 
     

Gênero     

Masculino 20,8 (16,8–24,9) 15,2 (11,7–18,8) 10,9 (7,8–14,0) 46,8 (41,9–52,0) 

Feminino 14,8 (11,6–18,0) 8,7 (6,2–11,3) 5,6 (3,6–7,7) 29,1 (25,0–33,3) 
     

Faixas Etárias     

20–29 9,0 (5,1–13,1) 1,5 (0–3,2) 0,5 (0–1,5) 11,1 (6,7–45,5) 

30–39 15,6 (10,7–20,7) 7,6 (4,0–11,2) 3,3 (0,9–5,8) 26,5 (20,6–32,7) 

40–49 22,2 (16,6–28,0) 13,7 (9,1–18,4) 6,6 (3,3–10,0) 42,5 (35,8–49,5) 

50–59 26,6 (19,3–34,3) 14,4 (8,6–20,4) 14,4 (8,6–20,4) 55,4 (47,1–64,4) 

60–69 10,4 (3,6–17,5) 31,2 (20,8–42,3) 24,7 (15,0–34,9) 66,2 (55,7–78,3) 

70–80 26,3 (12,3–41,6) 26,3 (12,3–41,6) 23,7 (10,2–38,4) 76,3 (62,8–93,3) 
     

IMC     

Normal 11,8 (8,4–15,2) 4,9 (2,6–7,2) 1,7 (0,4–3,1) 18,4 (14,3–22,6) 

Sobrepeso 18,8 (14,6–23,0) 13,5 (9,9–17,2) 8,5 (5,5–11,5) 40,8 (35,5–46,2) 

Obeso 25,8 (19,5–32,4) 21,0 (15,1–27,0) 18,8 (13,2–24,6) 65,6 (58,8–73,1) 

AOS: apneia obstrutiva do sono; IMC: índice de massa corporal. N=876. 

 

 

5.4.2. Prevalência da AOS em 2015 

 

A prevalência da AOS em 2015 foi calculada na amostra de 571 voluntários e 

analisada exatamente da mesma maneira que em 2007. A análise foi feita por gênero, 

faixa etária e categorias de IMC, tanto para as classificações de “leve”, “moderado” e 

“grave” da AOS, quanto para o diagnóstico combinado de todos eles. A Tabela 5 

mostra as prevalências discriminadas para cada caso. 
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Tabela 5. Prevalência da AOS em 2015 com distribuição por gênero, faixa etária e 
categorias de IMC. 

  Leve Moderado Grave Total 

Total 20,5 (17,2–23,9) 18,4 (15,2–21,6) 18,9 (15,7–22,2) 57,8 (53,7–62,0) 
     

Gênero     

Masculino 18,0 (13,3–22,8) 23,0 (17,9–28,4) 25,4 (20,1–30,9) 66,4 (60,6–72,7) 

Feminino 22,5 (17,9–27,3) 14,6 (10,7–18,6) 13,7 (9,9–17,5) 50,8 (45,3–56,6) 
     

Faixas Etárias     

20–29 18,3 (11,4–25,5) 10,8 (5,3–16,6) 5,0 (1,1–9,0) 34,2 (25,7–43,2) 

30–39 22,6 (15,6–29,9) 12,4 (6,9–18,1) 12,4 (6,9–18,1) 47,4 (39,1–56,4) 

40–49 22,2 (15,6–29,1) 20,9 (14,5–27,6) 19,0 (12,7–25,4) 62,1 (54,4–70,5) 

50–59 20,6 (12,6–29,1) 30,9 (21,7–40,7) 24,7 (16,2–33,8) 76,3 (67,8–86,1) 

60–69 14,6 (4,6–25,1) 16,7 (6,1–27,9) 52,1 (38,0–68,2) 83,3 (72,8–96,8) 

70–80 18,8 (0–40,0) 31,3 (8,5–57,4) 43,8 (19,4–72,8) 93,8 (81,9–100) 
     

IMC     

Normal 22,1 (16,6–27,8) 8,8 (9,9–17,5) 5,1 (2,2–8,0) 35,9 (29,6–42,6) 

Sobrepeso 20,4 (15,1–25,8) 21,3 (15,9–26,8) 24,0 (18,4–29,8) 65,6 (59,3–72,4) 

Obeso 18,2 (11,6–25,0) 29,5 (21,8–37,7) 33,3 (25,3–41,8) 81,1 (74,4–88,8) 

      AOS: apneia obstrutiva do sono; IMC: índice de massa corporal. N=571. 

 

 

5.4.3. Comparação das Prevalências de AOS em 2007 e 2015 

 

Para uma avaliação mais visual da comparação entre as prevalências da AOS 

em 2007 e 2015, as Tabelas 6 e 7 foram elaboradas a partir do cruzamento destes 

dados, sendo que a primeira delas leva em consideração as subdivisões entre leve, 

moderado e grave e a segunda apresenta os dados consolidados.  

 

Tabela 6. Comparação da prevalência de AOS em 2007 e 
2015. 

    2015 

  Sem AOS Com AOS Total (%) 

2
0
0
7

 

Sem AOS 218 140 358 62,70% 

Com AOS 23 190 213 37,30% 

Total 241 330 571 100% 

(%) 42,20% 57,80% 100%   

AOS: apneia obstrutiva do sono. N=571. 
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Tabela 7. Comparação da prevalência de AOS em 2007 e 2015, discriminada 
entre leve, moderado e grave. 

    2015 

  Sem AOS AOS Leve AOS Moderada AOS Grave Total (%) 

2
0
0
7

 

Sem AOS 218 84 36 20 358 62,7% 

AOS Leve 16 31 34 16 97 17,0% 

AOS Moderada 6 4 20 34 64 11,2% 

AOS Grave 1 1 14 36 52 9,1% 

Total 241 120 104 106 571 100% 

(%) 42,2% 21,0% 18,2% 18,6% 100%   

AOS: apneia obstrutiva do sono. N=571. 

 

 

5.5. Diagnóstico de SRVAS em 2007 Como Variável Preditora 

 

5.5.1. Impacto da SRVAS em 2007 na Incidência de AOS em 2015 

 

 Os dados descritivos dos grupos selecionados, tanto SRVAS quanto grupo 

controle se encontram na Tabela 8. Um total de 77 participantes (18 SRVAS e 59 

controles) foram incluídos e seus dados do estudo base e do seguimento foram 

analisados.  
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Tabela 8. Dados descritivos da amostra no estudo inicial em 2007. 

  CTRL (n=59) SRVAS (n=18) p 

Idade (anos) 32,98 (9,48) 32,89 (7,08) 0,969 

IMC (kg/m2) 23,38 (3,88) 26,14 (3,07) 0,007 

Gênero (n (%))   0,02 

Mulheres 28 (47,5%) 15 (83,3%)  
Etnia (n (%))   0,112 

Branco (caucasiano) 35 (59,3%) 10 (55,6%)  

Negro 11 (18,6%) 1 (5,6%)  

Mulato 7 (11,9%) 2 (11,1%)  

Indígena 0 1 (5,6%)  

Asiático 0 1 (5,6%)  

Outro 5 (8,5%) 3 (16,7%)  

Classe econômica (n (%))   0,507 

A 3 (5,1%) 2 (11,1%)  

B 22 (37,3%) 6 (33,3%)  

C 28 (47,5%) 9 (50%)  

D/E 6 (10,2%) 1 (5,6%)  

Sonolência - ESS (DP) 5,54 (2,88) 11,61 (3,4) <0,001 

Fadiga - EFC (DP) 1,36 (1,13) 5,11 (3,1) <0,001 

Ansiedade - BAI (DP) 4,69 (6,33) 10,11 (8,09) 0,005 

Depressão - BDI (DP) 5,69 (5,4) 12,47 (9,57) 0,001 

CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de 
depressão de Beck; DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de 
Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: índice de massa 
corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 

 

 

Para verificar se existem diferenças significativas nas proporções de pessoas 

do grupo controle e grupo SRVAS que desenvolvem casos de AOS em 2015 

(incidência de AOS), foi feito um teste qui-quadrado (χ²). A análise de proporções 

resultou em diferenças nas diferenças entre os grupos (χ²=6,96; p=0,008; Figura 5, 

Tabela 9).  
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Figura 5: Gráfico de frequências entre o número de casos (eixo y) 
de AOS ou indivíduos que não desenvolveram AOS no seguimento 
em 2015 (barras separadas) divididos para cada grupo diagnóstico 
em 2007: controle ou SRVAS (eixo x). O gráfico indica que a 
proporção de indivíduos do grupo SRVAS em 2007 que 
desenvolveram AOS em 2015 é maior do que a proporção de 
pessoas do grupo controle em 2007 que desenvolveram AOS em 
2015. Χ2=6,96; p=0,008; 33,33% e 8,47%, respectivamente. 

 

 

Tabela 9: Diagnóstico de SRVAS em 
2007 e AOS em 2015. 

    2015 

  AOS CTRL Total (%) 

2
0
0
7

 

SRVAS 6 12 18 23,4% 

CTRL 7 52 59 76,6% 

Total 13 64 77 100% 

(%) 16,9% 83,1% 100%   

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; 
SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas 
superiores. 

  

Com base nestas proporções, foi possível calcular parâmetros de precisão 

diagnóstica (sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo). A sensibilidade calculada foi de 46,1% e deve ser interpretada 
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como a probabilidade de que pessoas com AOS em 2015 tenham tido SRVAS em 

2007 (taxa de verdadeiros positivos). A especificidade foi de 81,2% e deve ser 

considerada como a proporção de pessoas sem AOS em 2015 não tenham tido 

distúrbios respiratórios em 2007 (taxa de verdadeiros negativos). A acurácia foi de 

75,3% e deve ser encarada como a probabilidade de que diagnósticos positivos e 

negativos em 2007 se mantenham em 2015. O valor preditivo positivo foi de 33,3% e 

deve ser entendido como a probabilidade de que uma pessoa com a SRVAS em 2007 

venha a desenvolver AOS em 2015 (ou como a taxa de conversão de SRVAS em 

AOS). O valor preditivo negativo foi de 88,1% e deve ser interpretado como a 

probabilidade de uma pessoa sem distúrbios respiratórios em 2007 não apresente 

AOS em 2015 (ou como a taxa de manutenção da condição controle de 2007 em 

2015). 

Para tornar mais robusta a análise de incidência de AOS, regressões logísticas 

binomiais foram feitas para avaliar o papel do diagnóstico de SRVAS em 2007 como 

um preditor significativo de novos casos de AOS no estudo de seguimento em 2015 

(Tabela 10). Os resultados desse teste mostram que a presença de SRVAS em 2007 

aumenta, em 5,4 vezes, a chance (odds ratio) de uma pessoa pertencer ao grupo AOS 

em 2015 (p=0,014; IC95%=1,41–20,65, Tabela 10). Em conjunto, esses resultados 

apontam que ser diagnosticado como SRVAS aumenta o risco de desenvolver AOS 

após 8 anos. 

 

Tabela 10. Regressão logística da incidência de 
apneia obstrutiva do sono. 

  p Exp(B) IC 95% para Exp(B) 

SRVAS 0,014 5,4 1,412 20,655 

IC: Intervalo de confiança; SRVAS: síndrome da 
resistência das vias aéreas superiores. 
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 Ao controlar o modelo de regressão logística para as variáveis sexo e idade, 

fatores cuja influência sobre a AOS está bem estabelecida na literatura (Tabela 11), 

foi possível observar um aumento no risco (odds ratio) do grupo SRVAS desenvolver 

um caso de AOS após 8 anos, sendo que esse risco passou de 5,4 vezes para 11,7 

vezes (Exp(B)=11,75; IC95%=2,01–68,544; p=0,006). O controle para as variáveis 

sexo e idade, apesar de tornarem o risco para AOS mais aparente, não foram 

estatisticamente significantes (p=0,101 e p=0,316, respectivamente). 

 

Tabela 11: Modelo ajustado da incidência de apneia 
obstrutiva do sono. 

  p Exp(B) IC 95% para Exp(B) 

SRVAS 0,006 11,75 2,013 68,544 

Idade 0,316 0,951 0,863 1,049 

Sexo (Masculino) 0,101 4,374 0,75 25,525 

IC: Intervalo de confiança; SRVAS: síndrome da 
resistência das vias aéreas superiores. 

 

 

 Integrando os resultados obtidos da análise de proporções e das regressões 

logísticas, esses dados mostram que a presença da SRVAS, constatada em 2007, 

aumenta significativamente os riscos de se desenvolver AOS após 8 anos, mesmo 

controlando para o sexo e idade dos indivíduos, quando comparado com o grupo 

controle. 

 

5.5.2. Índice de Apneia-Hipopneia 

 

 Utilizando um modelo linear generalizado (GzLM, do inglês generalized linear 

model) (Tabela 12), constatou-se efeito significante do diagnóstico de SRVAS em 

2007 sobre o IAH em 2015 (χ2
(1,1)=4,031; p=0,045). A média do IAH para o grupo 
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SRVAS foi de 8,1 (IC95%=5,16–12,86) comparada à média do grupo controle, 4,8 

(IC95%=3,69–6,16). No entanto, o teste post hoc de Bonferroni não detectou a 

diferença significativa entre as médias (p=0,09). Esses resultados indicam que a 

SRVAS teve impacto sobre o IAH de 2015, elevando-o, quando comparado com o 

grupo controle. No entanto, as médias dos grupos não se mostraram 

significativamente diferentes. 

 

Tabela 12. Efeitos do diagnóstico de SRVAS em 2007 em diferentes desfechos clínicos em 2015. 

Desfecho (2015) B p Média - CTRL Média-SRVAS p - post hoc 

Índice de apneia-hipopneia 0,536 0,045 4,77 8,15 0,09 

Sonolência - ESS (DP) 0,513 <0,001 7,32 12,22 0,003 

Fadiga - EFC (DP) 0,765 <0,001 2,42 5,2 0,002 

Ansiedade - BAI (DP) 0,515 0,021 6,27 10,5 0,05 

Depressão - BDI (DP) 0,727 0,001 6,23 12,89 0,008 

CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão de Beck; EFC: escala 
de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; SRVAS: síndrome da resistência das 
vias aéreas superiores. 

 

 

5.5.3. Limitação no Fluxo Aéreo 

 

As 11 pessoas que foram classificadas como SRVAS em 2007 e que 

permaneceram com um IAH menor que 5 eventos/h em 2015, tiveram as suas médias 

de LFA comparadas (Tabela 13). A média de LFA de pessoas com SRVAS em 2007 

foi de 10,1%. Em 2015, essa média passou para 33%. O teste t pareado indica que 

há diferenças estatisticamente significantes entre as médias, evidenciando que a 

média de LFA em 2015 é maior que em 2007.  
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Tabela 13. Comparação da limitação de fluxo aéreo em participantes que apresentaram 
diagnóstico SRVAS em 2007 e 2015. 

  N Média DP Dif. média IC 95% (Dif. Média) t gl p 

LFA - 2007 11 10,08 7,45 -22,96  -31,17 a -14,74 -6,226 10 <0,001 

LFA - 2015 11 33,04 13,57           

Dif.: diferença; DP: desvio padrão; gl: graus de liberdade; LFA: limitação do fluxo aéreo; 
SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 

 

5.5.4. Inventário de Depressão de Beck 

 

 O GzLM (Tabela 12) aponta o efeito significante do diagnóstico de SRVAS em 

2007 sobre a pontuação no BDI em 2015 (χ2
(1,1)=10,99; p=0,001). A média da 

pontuação do BDI para o grupo SRVAS foi de 12,9 (IC95%=8,93–18,6), comparada à 

média do grupo controle, 4,6 (IC95%=3,31–6,34). O teste post hoc de Bonferroni 

confirmou a diferença significativa entre as médias, indicando que o grupo SRVAS 

demonstrava uma maior pontuação no BDI (p<0,001) e, portanto, mais queixas e 

sintomas de depressão em 2015, quando comparados com o grupo controle. 

 

 

5.5.5. Inventário de Ansiedade de Beck 

 

 A média total da pontuação do BAI em 2015 foi 8,1 (IC95%=6,52–10,1). Efeitos 

significantes da SRVAS sobre o BAI foram observados (χ2
(1,1)=5,33; p=0,021; Tabela 

12). A análise post hoc indica que houve diferença estatisticamente significante entre 

as médias do grupo controle e SRVAS (p=0,05). A média para o grupo SRVAS foi 10,5 

(IC95%=7,17–15,37), sendo, portanto, maior que a média do grupo controle (6,3; 

IC95%=5,07–7,77). Diante desses resultados, pode-se afirmar que pessoas com a 

SRVAS mostram maiores queixas de ansiedade, medidas pelo BAI, após 8 anos de 

seguimento, quando comparadas ao grupo controle. 
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5.5.6. Escala de Sonolência de Epworth  

 

 O GzLM conduzido verificou se há efeito estatisticamente significante da 

SRVAS sobre a sonolência avaliada pela média da escala de sonolência de Epworth, 

o qual foi constatado (χ2
(1,1)=12,576; p<0,001; Tabela 12). A média geral da pontuação 

na escala foi de 9,5 (IC95%=8,21 a 10,9); média do grupo controle=7,3 (IC95%=6,37–

8,41) e média SRVAS=12,2 (IC95%=9,54–15,65). A análise post hoc de Bonferroni 

demonstrou que existe diferença estatisticamente significante entre as médias do 

grupo controle e SRVAS (p=0,003). Esse resultado possibilita estabelecer que existem 

diferenças na sonolência avaliada pela ESS, em 2015, entre o grupo SRVAS e o grupo 

controle. 

 

5.5.7. Escala de Fadiga de Chalder  

 

 Testou-se a hipótese de que existem diferenças entre as médias da pontuação 

da EFC por meio de um GzLM. Verificou-se que existe efeito estatisticamente 

significante da SRVAS sobre a EFC (χ2
(1,1)=14,66; p<0,001; Tabela 12). A média total 

da pontuação na EFC foi de 3,5 (IC95%=2,92 a 4,31); média do grupo controle=2,4 

(IC95%=1,93–3,03) e média SRVAS=5,2 (IC95%=3,77–7,17). O teste post hoc de 

Bonferroni utilizado evidenciou que houve diferença estatisticamente significante entre 

as médias do grupo controle e SRVAS (p=0,002). Logo, aceita-se a hipótese de que 

existem diferenças nas médias da pontuação da EFC entre os 2 grupos. A média de 

sintomas de fadiga, em 2015, para o grupo SRVAS foi maior do que a do grupo 

controle. 
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5.6. Análise Longitudinal do Diagnóstico de SRVAS 

 

5.6.1. Índice de Apneia-Hipopneia 

 

 GEE foram usadas para verificar o efeito do diagnóstico de SRVAS, do tempo 

e sua interação sobre o IAH e outros desfechos clínicos como a EFC, BDI, BAI e ESS. 

A média geral do IAH foi 3,0 (IC95%=2,47–3,78) (Tabela 14, Figura 6), separados nos 

grupos, em 2007, SRVAS=1,42 (IC95%=1,01–2,01) e controle=1,6 (IC95%=1,28–

1,94). Em 2015, as médias desses grupos foram SRVAS=8,1 (IC95%=4,21–15,77) e 

controle=4,8 (IC95%=3,75–6,07). Foi constatado efeito significante do tempo sobre o 

IAH (χ²(1,1)=53,38; p<0,001), confirmado pelo teste de Bonferroni (p<0,001; média de 

2007=1,5; IC95%=1,22–1,83; média em 2015=6,2; IC95%=4,39–8,86). A SRVAS não 

mostrou efeito sobre o IAH ao longo do tempo (χ²(1,1)=0,999; p=0,317). Esses 

resultados indicam que não é possível afirmar que a SRVAS interfere no IAH, ao passo 

que se observou o aumento da média desse índice após 8 anos. 

 

Tabela 14. Efeito do diagnóstico de SRVAS no IAH no estudo base e no seguimento. 

  Modelo não ajustado   Modelo ajustado 

 B p Média do grupo p - post hoc  B p Média do grupo p - post hoc 

   Controle SRVAS     Controle SRVAS  
SRVAS -0,1 0,621 2,74 3,41 0,351  0,281 0,282 2,65 3,75 0,78 

   2007 2015     2007 2015  
Tempo (2015) 1,107 <0,001 1,5 6,23 <0,001   0,937 <0,001 1,77 5,6 0,77 

IAH: índice apneia-hipopneia; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 
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5.6.2. Modelo Final do IAH 

 

Devido à presença do efeito do tempo sobre o IAH, foram investigados fatores 

que possivelmente exercem influência sobre esse índice e tem relação com o tempo. 

Para essa análise, as GEE foram feitas de forma similar mas controladas para a idade 

e IMC, além de adicionar o sexo como variável independente (Tabela 14, Modelo 

ajustado). O modelo final mostra efeito significante do tempo (χ2
(1,1)=44,64; p<0,001), 

idade (χ2
(1,1)=6,38 p=0,012) e sexo (χ2

(1,1)=10,88; p=0,001). O diagnóstico de SRVAS 

não foi estatisticamente significante (χ2
(1,1)=2,28; p=0,131), assim como o IMC ou as 

interações entre a SRVAS e o tempo ou sexo (p=0,696, p=0,241 e p=0,492, 

respectivamente). O teste post hoc não resultou em diferenças significantes entre as 

médias do estudo base e no seguimento (1,77 e 5,6; respectivamente; p=0,77) e entre 

homens e mulheres (feminino=2,24; masculino=4,44; p=0,78). Os resultados obtidos 

nessa análise mostram um efeito importante da passagem de 8 anos, do sexo e da 

idade sobre o IAH. Dentre esses fatores, o tempo teve o maior impacto sobre o IAH, 

seguido pelo sexo masculino e então a idade. No entanto, médias do IAH desses 

grupos não foram significativamente diferentes. 
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Figura 6: Valor médio do IAH (eixo y) no estudo base e no seguimento (eixo 
x). As linhas separadas indicam a presença ou não da SRVAS. *p<0,001 
entre 2007 e 2015. 

 

 

5.6.3. Inventário de Depressão de Beck 

 

 A análise mostrou efeito significante da SRVAS sobre o BDI (χ2
(1,1)=13,93; 

p<0,001; Tabela 15; Figura 7). A média do grupo controle foi de 6,2 (IC95%=5,07–

7,58) e quando comparada com a média do grupo SRVAS (12,7; IC95%=9,23–17,41), 

mostraram-se estatisticamente diferentes (p=0,003). Esse resultado mostra que o 

grupo SRVAS, em média, tem maiores queixas e sintomas de depressão, medidos 

pelo BDI, quando comparados ao grupo controle. 
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Tabela 15. Efeitos da SRVAS sobre desfechos clínicos em um desenho de pesquisa 
longitudinal. 

  B p 
Média - 
CTRL 

Média - 
SRVAS 

p - post 
hoc 

Média - 
2007 

Média - 
2015 

p - post 
hoc 

Depressão - BDI 0,704 0,001 6,2 12,68 0,003 8,77 8,96 0,864 

Ansiedade - BAI 0,583 0,017 6,12 10,6 0,009 8 8,12 0,891 

Sonolência - ESS 0,722 <0,001 6,43 11,91 <0,001 8,09 9,46 0,01 

Fadiga - EFC 1,107 <0,001 2,21 5,65 <0,001 3,53 3,55 0,957 

CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão de Beck; EFC: 
escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; SRVAS: síndrome da 
resistência das vias aéreas superiores. 

 

 

 
Figura 7: Pontuação média do Inventário de Depressão de Beck (eixo 
y), separadas nos estudos base e seguimento (eixo x), e os grupos 
definidos pelos dados de 2007: grupo controle e SRVAS (linhas 
separadas). *p<0,001 para a diferença das médias dos grupos controle 
e SRVAS. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

73 
 

5.6.4. Inventário de Ansiedade de Beck 

 

 Por meio das GEE utilizadas, foi verificado efeito significante do diagnóstico da 

SRVAS no BAI (χ2
(1,1)=7,672 p=0,006; Figura 8 e Tabela 15). O teste post hoc 

confirmou a diferença (p=0,009) entre as médias do grupo controle (6,1; IC95%=4,66–

8,05) e do grupo SRVAS (10,6; IC95%=8,04–13,99). Portanto, pode-se afirmar que o 

grupo SRVAS, de maneira independente do tempo, mostra médias maiores de 

queixas e sintomas de ansiedade do que o grupo controle. 

 

 
Figura 8: Média da pontuação no Inventário de Ansiedade de Beck 
(eixo y) em cada ano analisado (eixo x). As linhas representam os 
grupos do estudo: controle e SRVAS, delineados com os dados de 
2007. *p=0,006 entre grupo controle e SRVAS. 
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5.6.5. Escala de Sonolência Epworth 

 

 A análise realizada indica que há efeito do diagnóstico de SRVAS e do tempo 

(Tabela 15; Figura 9) sobre a ESS (χ2
(1,1)=52,055; p<0,001; χ2

(1,1)=7,056; p=0,008, 

respectivamente). A média do grupo controle foi de 6,4 (IC 95%=5,76–7,17) e a média 

do grupo SRVAS, 11,9 (IC 95%=10,5–13,52). O teste post hoc de Bonferroni 

evidenciou que a média do grupo SRVAS é estatisticamente maior que a média do 

grupo controle (p<0,001). A média da ESS no estudo de base, em 2007, foi de 8,09 

(IC95%=7,38–8,88). Usando o teste post hoc de Bonferroni, observou-se que a média 

no estudo de seguimento, em 2015, foi significativamente maior do que no estudo de 

base (média 2015=9,46; IC95%=8,47–10,56, p=0,01). Em resumo, esses resultados 

indicam que tanto a passagem de 8 anos quanto a presença de SRVAS aumentam as 

queixas de sonolência, quando mensuradas através da ESS, em comparação com o 

estudo base de 2007 e o grupo controle. 

 
Figura 9: Pontuação média da Escala de sonolência de 
Epworth (eixo y), no estudo base e seguimento (eixo x) e 
separadas entre os grupos controle e SRVAS (linhas 
separadas). **p<0,001 entre grupo controle e SRVAS; 
*p=0,008 entre 2007 e 2015. 
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5.6.6. Escala de Fadiga de Chalder 

 

 O modelo de GEE conduzido indica que há efeito do diagnóstico de SRVAS 

(Tabela 15; Figura N6) sobre a pontuação média da EFC (χ2
(1,1)=61,996; p<0,001). 

Por outro lado, o tempo e a interação entre o diagnóstico e o tempo não apresentaram 

efeito (p=0,957 e p=0,117, respectivamente). Ainda, o teste de Bonferroni mostrou que 

existem diferenças significativas entre as médias de pontuação no EFC dos grupos 

controle e SRVAS (média controle=2,2; IC95%=1,89–2,6; média SRVAS=5,65; 

IC95%=4,76– 6,69, respectivamente). Esses resultados sugerem que a presença de 

SRVAS eleva as queixas de fadiga, indicadas pela EFC, em comparação com 

indivíduos do grupo controle. 

 

 
Figura 10: Média da pontuação na Escala de fadiga de Chalder (eixo 
y), em 2007 e em 2015 (eixo x). As linhas separadas representam os 
grupos controle e SRVAS. *p<0,001 entre grupo controle e SRVAS. 
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5.7. Progressão da AOS 

 

5.7.1. Comparação AOS e SRVAS em 2007 

 

Os dados descritivos dos grupos selecionados, tanto SRVAS quanto AOS e 

grupo controle se encontram na Tabela 16. Um total de 291 participantes (241 AOS, 

18 SRVAS e 59 controles) foram incluídos e seus dados do estudo base (2007) foram 

analisados. Adicionalmente, o grupo AOS foi subdividido em suas categorias “leve”, 

“moderado” e “grave” e análises adicionais foram feitas e estão apresentadas na 

Tabela 17. Para a verificação de quais apresentam de fato diferenças estatisticamente 

significativas, post hoc de Bonferroni foram realizados e apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 16. Dados descritivos da amostra no estudo inicial em 2007 para os grupos controle, SRVAS e AOS. 

  
CTRL 
(n=59) 

SRVAS 
(n=18) 

AOS (n=214) p 
Post hoc 
AOS x 
SRVAS 

Post hoc 
AOS x 
CTRL 

Post hoc 
CTRL x 
SRVAS 

Idade (anos) 32,98 (9,48) 32,89 (7,08) 49,85 (12,79) <0,001 <0,001 <0,001 1 

IMC (kg/m2) 23,38 (3,88) 26,14 (3,07) 29,86 (5,65) <0,001 0,012 <0,001 0,152 

Gênero (n (%))    0,006    

Mulheres 28 (47,5) 15 (83,3) 96 (44,9)  
   

Etnia (n (%))    0,496    

Branco (caucasiano) 35 (59,3) 10 (55,6) 130 (60,7)     

Negro 11 (18,6) 1 (5,6) 26 (12,1)     

Mulato 7 (11,9) 2 (11,1) 17 (7,9)     

Indígena 0 1 (5,6) 4 (1,9)     

Asiático 0 1 (5,6) 5 (2,3)     

Outro 5 (8,5) 3 (16,7) 29 (13,6)     

Classe econômica (n (%))   0,221    

A 3 (5,1) 2 (11,1) 35 (18,4)     

B 22 (37,3) 6 (33,3) 94 (44)     

C 28 (47,5) 9 (50) 71 (33,2)     

D/E 6 (10,2) 1 (5,6) 14 (6,6)     

Sonolência - ESS (DP) 5,54 (2,88) 11,61 (3,4) 9,05 (5,06) <0,001 0,074 <0,001 <0,001 

Fadiga - EFC (DP) 1,36 (1,13) 5,11 (3,1) 3,89 (2,92) <0,001 0,196 <0,001 <0,001 

Ansiedade - BAI (DP) 4,69 (6,33) 10,11 (8,09) 8,2 (7,73) 0,005 0,912 0,009 0,027 

Depressão - BDI (DP) 5,69 (5,4) 12,47 (9,57) 9,07 (6,21) <0,001 0,103 0,002 <0,001 

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão 
de Beck; DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: 
índice de massa corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 
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Tabela 17. Dados descritivos da amostra no estudo inicial em 2007 para os grupos controle, SRVAS e AOS, com 
separação dos casos de AOS em leve, moderado e grave. 

 CTRL (n=59) 
SRVAS 
(n=18) 

AOS Leve 
(n=99) 

AOS Moderada 
(n=62) 

AOS Grave 
(n=53) 

p 

Idade (anos) 32,98 (9,48) 32,89 (7,08) 46,46 (12,22) 50,43 (12,57) 55,51 (11,92) <0,001 

IMC (kg/m2) 23,38 (3,88) 26,14 (3,07) 28,57 (5) 29,91 (4,83) 32,22 (6,88) <0,001 

Gênero (n (%))      0,032 

Mulheres 28 (47,5) 15 (83,3) 46 (46,5) 28 (45,2) 22 (41,5)  

Etnia (n (%))      0,508 

Branco (caucasiano) 35 (59,3) 10 (55,6) 61 (61,6) 35 (56,5) 34 (64,2)  

Negro 11 (18,6) 1 (5,6) 13 (13,1) 6 (9,7) 7 (13,2)  

Mulato 7 (11,9) 2 (11,1) 9 (9,1) 3 (4,8) 5 (9,4)  

Indígena 0 1 (5,6) 1 (1) 2 (3,2) 1 (1,9)  

Asiático 0 1 (5,6) 0 3 (4,8) 2 (3,8)  

Outro 5 (8,5) 3 (16,7) 15 (15,2) 10 (16,1) 4 (7,5)  

Classe econômica (n (%))     0,527 

A 3 (5,1) 2 (11,1) 17 (17,2) 8 (12,9) 10 (18,9)  

B 22 (37,3) 6 (33,3) 45 (45,5) 28 (45,2) 21 (39,6)  

C 28 (47,5) 9 (50) 31 (31,3) 22 (35,5) 18 (34)  

D/E 6 (10,2) 1 (5,6) 6 (6,1) 4 (6,5) 4 (7,5)  

Sonolência - ESS (DP) 5,54 (2,88) 11,61 (3,4) 9,7 (5,31) 8,13 (4,86) 8,83 (4,69) <0,001 

Fadiga - EFC (DP) 1,36 (1,13) 5,11 (3,1) 4,49 (2,98) 3,5 (2,9) 3,23 (2,65) <0,001 

Ansiedade - BAI (DP) 4,69 (6,33) 10,11 (8,09) 9,47 (8,85) 7,05 (7,12) 7,18 (5,7) 0,004 

Depressão - BDI (DP) 5,69 (5,4) 12,47 (9,57) 10,22 (6) 8,32 (5,87) 7,82 (6,6) <0,001 

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão de Beck; 
DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: índice de massa 
corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 

 

 

 

Tabela 18. Tabela com post hoc de Bonferroni para comparação entre os grupos apresentadas na Tabela 17. 

  p - Post hoc (<0,05) 

 
CTRL SRVAS AOS Leve 

AOS 
Moderada AOS grave 

Idade (anos) vs. AOS leve, mod 
e grave 

vs. AOS leve, 
mod e grave 

vs. CTRL, SRVAS 
e AOS grave 

vs. CTRL 
e SRVAS 

vs. CTRL, SRVAS 
e AOS leve 

      

IMC (kg/m2) vs. AOS leve, mod 
e grave 

vs. AOS grave vs. CTRL e AOS 
grave 

vs. CTRL vs. CTRL, SRVAS 
e AOS level 

      

Sonolência – ESS vs. SRVAS e AOS 
leve 

vs. CTRL vs. CTRL vs. CTRL VS. CTRL 

      

Fadiga – EFC vs. SRVAS, AOS 
level, mod e grave 

vs. CTRL vs. CTRL vs. CTRL vs. CTRL 

      

Ansiedade – BAI vs. AOS level N/A vs. CTRL N/A N/A 

      

Depressão - BDI vs. SRVAS e AOS 
leve 

vs. CTRL vs. CTRL N/A N/A 

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão 
de Beck; DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: 
índice de massa corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 
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Os dados descritivos dos grupos selecionados, tanto SRVAS quanto AOS e 

grupo controle se encontram na Tabela 19. Um total de 395 participantes (330 AOS, 

38 SRVAS e 27 controles) foram incluídos e seus dados do estudo de 2015 foram 

analisados. Adicionalmente, o grupo AOS foi subdividido em suas categorias “leve”, 

“moderado” e “grave” e análises adicionais foram feitas e estão apresentadas na 

Tabela 20. Para a verificação de quais apresentam de fato diferenças estatisticamente 

significativas, post hoc de Bonferroni foram realizados e apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 19. Dados descritivos da amostra no estudo inicial em 2015 para os grupos controle, SRVAS e AOS. 

  
CTRL 
(n=27) 

SRVAS 
(n=38) 

AOS (n=214) p 
Post hoc 
AOS x 
SRVAS 

Post hoc 
AOS x 
CTRL 

Post hoc 
CTRL x 
SRVAS 

Idade (anos) 39,74 (6,61) 40,16 (9,07) 54,17 (13,32) <0,001 <0,001 <0,001 1 

IMC (kg/m2) 25,37 (4,66) 25,39 (4,45) 29,45 (5,76) <0,001 <0,001 0,001 1 

Gênero (n (%))    <0,001    

Mulheres 20 (74,1) 29 (76,3) 160 (48,5)  
   

Etnia (n (%))    0,65    

Branco (caucasiano) 10 (37) 19 (50) 176 (53,3)     

Negro 8 (29,6) 7 (18,4) 50 (15,2)     

Mulato 7 (25,9) 9 (23,7) 81 (24,8)     

Indígena 0 0 8 (2,4)     

Asiático 1 (3,7) 1 (2,6) 7 (2,1)     

Outro 1 (3,7) 1 (2,6) 4 (1,2)     

Classe econômica (n (%))   0,04    

A 2 (7,4) 5 (13,2) 69 (20,9)     

B 13 (48,1) 24 (63,2) 129 (39,1)     

C 10 (37) 8 (21) 119 (36,1)     

D/E 2 (7,4) 1 (2,6) 13 (3,9)     

Sonolência - ESS (DP) 9,7 (5,01) 11,58 (4,93) 9,69 (5,43) 0,121    

Fadiga - EFC (DP) 3,56 (3,56) 4,97 (3,25) 3,87 (3,14) 0,104    

Ansiedade - BAI (DP) 6,78 (7,28) 10,42 (9,68) 10,36 (9,87) 0,181    

Depressão - BDI (DP) 9,74 (7,39) 12,74 (11,5) 10,44 (9,32) 0,323       

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão de 
Beck; DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: índice 
de massa corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 
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Tabela 20. Dados descritivos da amostra no estudo inicial em 2015 para os grupos controle, SRVAS e AOS, 
com separação dos casos de AOS em leve, moderado e grave. 

 CTRL 
(n=27) 

SRVAS 
(n=38) 

AOS Leve 
(n=117) 

AOS Moderada 
(n=105) 

AOS Grave 
(n=108) 

p 

Idade (anos) 39,74 (6,61) 40,16 (9,07) 49,03 (12,1) 54,96 (12,86) 58,95 (13,16) <0,001 

IMC (kg/m2) 25,37 (4,66) 25,39 (4,45) 27,84 (4,95) 29,94 (5,44) 30,73 (6,47) <0,001 

Gênero (n (%))      <0,001 

Mulheres 20 (74,1) 29 (76,3) 71 (60,7) 46 (43,8) 43 (39,8)  

Etnia (n (%))      0,656 

Branco (caucasiano) 10 (37) 19 (50) 58 (49,6) 60 (57,1) 58 (53,7)  

Negro 8 (29,6) 7 (18,4) 16 (13,7) 16 (15,2) 18 (16,7)  

Mulato 7 (25,9) 9 (23,7) 32 (27,4) 25 (23,8) 24 (22,2)  

Indígena 0 0 4 (3,4) 1 (1) 3 (2,8)  

Asiático 1 (3,7) 1 (2,6) 3 (2,6) 0 4 (3,7)  

Outro 1 (3,7) 1 (2,6) 3 (2,6) 1 (1) 0  

Classe econômica (n (%))     0,354 

A 2 (7,4) 5 (13,2) 25 (21,4) 20 (19) 24 (22,2)  

B 13 (48,1) 24 (63,2) 47 (40,2) 42 (40) 40 (37)  

C 10 (37) 8 (21) 41 (35) 40 (38,1) 38 (35,1)  

D/E 2 (7,4) 1 (2,6) 4 (3,4) 3 (2,9) 6 (5,6)  

Sonolência - ESS (DP) 9,7 (5,01) 11,58 (4,93) 11,11 (5,6) 9,47 (4,97) 8,38 (5,34) 0,001 

Fadiga - EFC (DP) 3,56 (3,56) 4,97 (3,25) 4,75 (2,94) 3,51 (3,27) 3,27 (3,02) 0,001 

Ansiedade - BAI (DP) 6,78 (7,28) 10,42 (9,68) 11,91 (9,41) 11,49 (11,89) 7,58 (7,38) 0,002 

Depressão - BDI (DP) 9,74 (7,39) 12,74 (11,5) 11,87 (9,57) 10,18 (9,88) 9,17 (8,29) 0,137 

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão de 
Beck; DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: índice 
de massa corporal; SRVAS: síndrome da resistência das vias aéreas superiores. 

 

 

 

Tabela 21. Tabela com post hoc de Bonferroni para comparação entre os grupos apresentadas na Tabela 20. 

  p - Post hoc (<0,05) 
 CTRL SRVAS AOS Leve AOS Moderada AOS grave 

Idade (anos) vs. AOS leve, 
mod e grave 

vs. AOS leve, 
mod e grave 

vs. CTRL, SRVAS, 
AOS mod e grave 

vs. CTRL, SRVAS 
e AOS leve 

vs. CTRL, SRVAS 
e AOS leve 

IMC (kg/m2) vs. AOS mod 
e grave 

vs. AOS mod e 
grave 

vs. AOS mod e 
grave 

vs. CTRL, SRVAS 
e AOS leve 

vs. CTRL, SRVAS 
e AOS leve 

      

Sonolência - ESS NS vs. AOS grave vs. AOS grave NS vs. SRVAS e AOS 
leve 

      

Fadiga - EFC NS vs. AOS grave vs. AOS mod e 
grave 

vs. AOS leve vs. SRVAS e AOS 
leve 

      

Ansiedade - BAI NS NS vs. AOS grave vs. AOS grave vs. AOS leve e 
mod 

      

Depressão - BDI N/A N/A N/A N/A N/A 

AOS: apneia obstrutiva do sono; CTRL: controle; BAI: índice de ansiedade de Beck; BDI: índice de depressão de Beck; 
DP: desvio padrão; EFC: escala de fadiga de Chalder; ESS: escala de sonolência de Epworth; IMC: índice de massa 
corporal; N/A: não aplicável (não significativo na análise da Tabela 20); NS: não significativo; SRVAS: síndrome da 
resistência das vias aéreas superiores. 

 



 

 

 

 

 

 

- Média 2015: 33,45% 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 



 
DISCUSSÃO 

81 
 

6. Discussão 

 

Desde o a proposição da SRVAS, poucos estudos robustos foram feitos sobre este 

tema. Este estudo longitudinal é um passo importante no debate na discussão se a 

SRVAS e a AOS são parte do mesmo espectro dos distúrbios respiratórios do sono 

ou entidades fisiopatológicas diferentes. 

 

6.1. Critérios Diagnósticos da SRVAS 

 

Um debate importante a ser feito consiste nos critérios diagnósticos definidores da 

SRVAS, os quais são extremamente discutidos na literatura até os dias de hoje. 

Existem dois pilares principais para o diagnóstico desta condição: a SED e o aumento 

do esforço respiratório durante a noite, levando ao despertar e à fragmentação do 

sono (6). 

É importante ressaltar que o aumento do esforço respiratório é resultante de uma 

elevação da resistência das vias aéreas superiores, no entanto, no caso da SRVAS 

ainda sem a observação de eventos de apneia e hipopneia. Assim sendo, a 

caracterização da SRVAS pressupõe um IAH baixo, em distinção à AOS. Dessa 

forma, existe um certo consenso na literatura de se adotar um IAH menor do que 5 

eventos/h, visto que se associado a sintomas, 5 ou mais apneias ou hipopneias por 

hora já podem ser classificadas como AOS leve. Além disso, outro ponto de 

concordância entre os autores é de que a SRVAS se trata de um distúrbio respiratório 

não-hipóxico, ou seja, que não leva a uma dessaturação significativa da hemoglobina. 

Dessa maneira, é comum ser utilizado um ponto de corte de 92% para a saturação 

mínima da hemoglobina. 
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Por outro lado, no presente estudo foi observada em alguns pacientes uma piora 

da resistência das vias aéreas superiores após o período de 8 anos, que passou a ser 

associada a dessaturação da hemoglobina. Este achado, segundo os critérios 

diagnósticos adotados, fez com que os pacientes que apresentaram dessaturação 

deixaram de ser caracterizados com SRVAS, mesmo com piora da resistência ao fluxo 

aéreo.  

Em nossas análises, fizemos múltiplas análises para a prevalência da SRVAS na 

amostra representativa da população de São Paulo em 2007, levando em 

consideração a utilização tanto da saturação mínima quanto da saturação média da 

hemoglobina. Em seguida, usamos tanto 90% quanto 92% como pontos de corte nas 

nossas avaliações. Por fim, consideramos o diagnóstico de SRVAS sem levar em 

consideração a saturação da hemoglobina. Para a nossa surpresa, as alterações 

neste parâmetro pouco interferiram nos resultados de prevalência obtidos, sendo que 

a mudança do ponto de corte de 90% para 92% não gerou nenhuma repercussão.  

Assim sendo, é importante questionar a importância da presença deste critério 

(saturação mínima igual ou maior a 92%) para o diagnóstico de SRVAS. Uma 

possibilidade factível é de simplesmente não utilizá-lo e, desta forma, deixar de usar 

a definição de condição não-hipóxica para a SRVAS. 

Uma das maneiras de diagnosticar a SRVAS foi proposta por Bao e Guilleminault 

em 2004 (64). Os principais critérios diagnósticos foram os seguintes parâmetros 

polissonográficos: IAH<5 eventos/h, saturação da hemoglobina acima de 92% e 

presença de RERAs ou outros eventos respiratórios que não apneias ou hipopneias, 

como a presença de LFA (64). É importante enfatizar a possibilidade do uso de cateter 

esofágico para medir a pressão esofágica como o padrão-ouro de aferência do 

aumento de resistência das vias aéreas. No entanto, embora esses cateteres tenham 
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melhorado em qualidade e tamanho, geralmente não são utilizados em rotina e são 

preferidas cânulas e termistores nasais, devido à menor invasividade e maior conforto 

aos pacientes. Atualmente, estes dispositivos estão muito mais acurados e permitem 

uma avaliação mais precisa de eventos de LFA. 

Assim, o próximo questionamento natural se dá sobre qual parâmetro utilizar para 

a avaliação da LFA. Aparentemente, tanto a utilização do número de RERAs quanto 

a porcentagem do TTS com LFA levam a resultados similares. No presente estudo, 

optamos por utilizar diferentes pontos de corte para a porcentagem do TTS com LFA 

(5%, 15% e 30%). Como já era de ser esperado, a utilização de cortes mais elevados 

leva a uma redução drástica na prevalência da SRVAS. No entanto, optamos por 

utilizar a menor das referências propostas, porque esta já está associada a desfechos 

significativos (como será discutido adiante). 

Em vários estudos, a avaliação da pressão esofágica foi feita para confirmar um 

aumento no esforço respiratório, levando ao despertar (65, 66). No entanto, 

atualmente, a identificação de RERAs pela cânula de pressão nasal é o método mais 

utilizado na avaliação desses pacientes (67). Pépin e colaboradores realizaram uma 

revisão na SRVAS definindo essa condição como a ocorrência de SED não explicada 

por outra causa e associada a mais de 50% dos eventos respiratórios como não 

apneias ou hipopneias, ou seja, eventos do tipo RERA (68). Por outro lado, essa 

definição não se baseia em referências anteriores e não foi usada em trabalhos 

anteriormente. 

Outro debate já muito mais polêmico se refere aos sintomas associados à LFA 

para a classificação da síndrome. Sobre esta questão há pouquíssimo consenso na 

literatura. Quanto aos critérios clínicos, a maioria dos autores utiliza a presença de 

SED (65, 66, 69, 70). No entanto, a fadiga como característica diagnóstica, além da 
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SED, também foi proposta (71). Esses autores sugeriram que os pacientes com 

SRVAS apresentam uma queixa inicial de sonolência ou fadiga, sem nenhum critério 

que atenda à AOS, e confirmaram o diagnóstico avaliando a presença de LFA em 

condições de pressão subatmosférica durante o uso do CPAP (69). Assim, 

acreditamos que seja mais coerente utilizar estas duas queixas clínicas (sonolência e 

fadiga) na definição da SRVAS, sendo que a presença de uma delas já seja suficiente. 

 

6.2. Prevalência da SRVAS 

 

Como já foi discutido a SRVAS é uma condição com critérios de diagnóstico 

debatidos na literatura atual. Portanto, estudos estimando sua prevalência são ainda 

mais difíceis e raros de se encontrar. Pelo nosso conhecimento após análise exaustiva 

da literatura, este foi o primeiro estudo que propôs avaliar a prevalência de SRVAS 

em um estudo populacional. Muitos critérios diagnósticos diferentes foram levados em 

consideração para avaliar a prevalência desta condição. 

Comparando nossos achados com os principais estudos anteriores, Stoohs e 

colaboradores encontraram uma prevalência de SRVAS de 15% em pacientes 

atendidos entre 1996 e 2006 (72). No entanto, este não foi um estudo de base 

populacional e os critérios de diagnóstico utilizados para definir a SRVAS foi um índice 

de distúrbio respiratório (IDR) abaixo de 5 eventos/h e presença de SED, avaliada por 

uma história abrangente de um especialista em sono certificado. A metodologia 

utilizada neste estudo superestima massivamente a prevalência de SRVAS, pois não 

foram considerados parâmetros de limitação ao fluxo aéreo, como RERAs ou 

porcentagem do TTS com LFA. 
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Por outro lado, Kristo e colaboradores (15) encontraram uma prevalência de 8,4% 

em uma amostra militar mista com SED, com o uso de manometria esofágica. Neste 

estudo, o SRVAS foi definido por um IAH menor ou igual a 5 eventos/h e pela presença 

de um índice de RERA de 5 eventos por hora ou superior. Um evento RERA neste 

estudo foi classificado pelo desenvolvimento de uma pressão inspiratória negativa de 

≤-12 cmH2O antes de um despertar. Todos os indivíduos incluídos neste estudo 

apresentaram SED, definida por uma pontuação superior a 10 na escala de sonolência 

de Epworth. Os critérios adotados neste estudo foram muito mais robustos e também 

muito mais difíceis de implementar em um estudo de base populacional, porque, 

embora o uso de um cateter esofágico seja o padrão-ouro para a avaliação da 

resistência das vias aéreas superiores, é muito mais desconfortável para os 

indivíduos. Outro achado interessante deste estudo é a prevalência alta de AOS 

encontrada, de 72,6%, taxa muito superior à observada nos principais estudos 

epidemiológicos do mundo (5, 12). 

Dito isto, encontramos uma prevalência numa amostra representativa da 

população de São Paulo em 2007 de 3,1%, sendo que 4,4% entre as mulheres e 1,5% 

entre os homens. Já se forem levados apenas parâmetros de LFA e saturação da 

hemoglobina, mas não as queixas de sonolência e fadiga, esta prevalência aumenta 

para 5,0% na população, sendo que 6,7% no sexo feminino e 3,0% no sexo masculino. 

Um ponto importante a ser observado é a maior prevalência encontrada entre as 

mulheres, que vai ao encontro da literatura e difere radicalmente do observado no 

caso da AOS. 

Um fato interessante observado é que a prevalência da SRVAS encontrada em 

nossos estudos é equivalente entre a avaliação que levou em consideração apenas 

parâmetros respiratórios e a avaliação que levou em consideração uma gama 
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ampliada de queixas clínicas, nos mostrando que a SRVAS parece ser uma condição 

sempre sintomática. 

Quando analisamos a prevalência da SRVAS pelas faixas etárias, observamos que 

as maiores prevalências são observadas nos adultos jovens até 39 anos, com uma 

redução importante após esta idade. Mais uma vez, este achado corrobora com a 

literatura e é contrário ao observado na AOS, na qual a prevalência aumente 

significativamente com o aumento da idade. O comportamento da prevalência nas 

faixas etárias foi semelhante entre os gêneros. 

Por fim, a prevalência da SRVAS é maior nos indivíduos normais e sobrepeso e 

menor nos indivíduos obesos. Este achado também é bastante diferente do observado 

nos pacientes com AOS que apresentam maior prevalência com faixas de IMC 

maiores. 

Em suma, a SRVAS parece ser uma condição mais frequente em mulheres magras 

e jovens, exatamente o oposto do perfil clássico do paciente com AOS que costuma 

ser de homens obesos de idade mais avançada. 

 

6.3. Desfechos da SRVAS 

 

Outra consideração muito importante a ser feita é em relação às consequências 

dos SRVAS. Embora alguns dos desfechos possíveis tenham sido utilizados como 

critério diagnóstico do SRVAS em nosso estudo (sonolência e fadiga), foi interessante 

confirmar que a ansiedade e a sonolência apresentaram associação estatística com a 

síndrome e que a sua piora ao longo do tempo apresentou associação com o SRVAS. 

A depressão e ansiedade, que não fizeram parte dos critérios diagnósticos utilizados, 

também apresentaram associação com a SRVAS por meio de perspectivas 
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transversal e longitudinal. Essa observação está de acordo com a literatura atual, na 

qual fadiga crônica, dificuldades diurnas de concentração e desempenho, sono 

fragmentado e não reparador, queixa de início do sono e insônia de manutenção 

também estão associadas à SRVAS (73). A fisiopatologia proposta para essas 

consequências depende da estimulação anormal contínua da alça sensitiva-motora 

devido ao aumento da resistência no fluxo aéreo, o que resulta em diminuição do sono 

por ondas lentas, aumento do despertar após o início do sono e aumento do padrão 

A2 do padrão alternado cíclico – CAP (71). 

 

6.4. Evolução da SRVAS para AOS 

 

Figura 11: Representação esquemática da evolução do diagnóstico de SRVAS e controle em 2007 
para 2015, com a AOS subdividida em leve, moderado e grave. 
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Figura 12: Representação esquemática da evolução do diagnóstico de SRVAS e controle em 2007 
para 2015, com a AOS englobando todas as severidades (leve, moderado e grave). 

 

O principal achado do nosso estudo foi que os indivíduos que foram classificados 

como SRVAS em 2007 apresentaram um risco elevado para desenvolver AOS em 

2015. As análises estatísticas elaboradas apontam que os indivíduos do grupo SRVAS 

apresentam um risco 5 vezes maior de desenvolver AOS em 2015, quando 

comparados ao grupo controle. Se ajustado para idade e sexo, esse risco aumenta 

para 11 vezes. Estes resultados sugerem que SRVAS e AOS correspondem a 

diferentes gravidades da mesma fisiopatologia de distúrbios respiratórios do sono. 

Dos 18 pacientes que apresentavam SRVAS em 2007, 6 deles (33%) evoluíram 

para AOS, ou seja, apresentaram uma piora no IAH e, geralmente, isso foi 

acompanhado por dessaturação da hemoglobina. Além destes, 7 indivíduos (39%) 

permaneceram com critérios compatíveis com SRVAS e, interessantemente, a média 

da porcentagem do TTS com LFA aumentou significativamente. Por fim, as 5 pessoas 

restantes (28%) não apresentaram critérios para serem classificados como nenhum 

dos diagnósticos propostos, mas apresentaram uma significativa piora dos parâmetros 

respiratórios, seja com um aumento notório da LFA, queda da saturação mínima 

abaixo de 92% ou aumento do IAH acima de 5 eventos/h. Ou seja, nenhum paciente 

apresentou cura para a SRVAS e interessantemente, os 12 pacientes que não 
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evoluíram para AOS, todos apesentaram um aumento significativo na porcentagem 

de TTS como LFA, o qual mais do que triplicou (3,3 vezes – 10,1% em 2007 para 33% 

em 2015). Em resumo, aproximadamente um terço dos indivíduos evoluiu para AOS, 

um terço manteve os critérios para SRVAS com maior limitação do fluxo aéreo e um 

terço apresentou parâmetros respiratórios agravados, mas não atendeu aos critérios 

para SRVAS ou AOS. Estes achados sugerem que os únicos cenários possíveis para 

um paciente com SRVAS ao longo do tempo seja agravar a limitação ao fluxo aéreo 

ou progredir para eventos respiratórios mais graves, como a apneia e/ou hipopneia, 

caracterizando desta forma AOS. 

Uma consideração importante a ser feita diz respeito ao fato de que, embora tenha 

sido encontrada associação estatística significativa nas regressões logísticas que 

correlacionaram o grupo SRVAS em 2007 com o diagnóstico de AOS em 2015, bem 

como as regressões lineares que correlacionaram o mesmo diagnóstico de SRVAS 

em 2007 com a diferença do IAH durante o período de 8 anos, o mesmo achado 

significativo não foi encontrado nos modelos de regressão linear que avaliaram a 

evolução longitudinal do IAH, sendo ajustado pelo fator tempo. Este achado pode 

estar associado a 2 principais razões. Uma delas é de que a SRVAS não é um fator 

de risco para a evolução para AOS e de que o tempo foi exclusivamente o fator 

determinante para esta progressão, contrariando todos os demais achados do 

presente trabalho. A outra possibilidade, e mais plausível na nossa avaliação, é de 

que o número de indivíduos com SRVAS foi muito pequeno para gerar um resultado 

estatisticamente significativo. 

De qualquer forma, o efeito do tempo de fato também parece ter a sua participação 

no aumento observado no IAH. Essa observação não surpreende, pois o 

envelhecimento é um fator de risco bem conhecido relacionado à prevalência de AOS. 
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No entanto, este achado levanta a questão de que fatores relacionados a passagem 

do tempo poderia explicar o aumento do IAH. Um fator importante a ser levado em 

consideração é o ganho de peso e o consequente aumento do IMC, pois em nossa 

sociedade atualmente este é uma situação frequente. Dessa forma, avaliamos o efeito 

do IMC no IAH e nenhuma associação foi observada. Podemos assumir que o ganho 

de peso não foi motivo para o aumento observado no IAH. 

Outro fator importante que pode estar relacionado ao avanço da idade são os 

mecanismos subjacentes à fisiopatologia da AOS. Até o momento, muitos estudos 

têm proposto que a vibração dos tecidos das vias aéreas superiores seja danificada 

devido ao ronco (74). Portanto, acredita-se que a AOS seja um subproduto da vibração  

repetitiva e prolongada das estruturas faríngeas durante os eventos respiratórios, 

levando a uma polineuropatia (75-77). Essas lesões não foram demonstradas em 

pacientes com SRVAS (18). Alguns estudos propuseram que o SRVAS é um produto 

de distúrbios respiratórios menos severos, todos relacionados à anatomia anormal, 

como colapso das asas nasais, aumento dos cornetos nasais inferiores e desvio de 

septo, além de anormalidades craniofaciais. Essas alterações resultam em maior 

colapsabilidade das vias aéreas (78-81). Considerando os resultados do presente 

estudo, é razoável supor que os pacientes com SRVAS não tenham tempo suficiente 

para desenvolver polineuropatia e provavelmente evoluam com essas alterações em 

um período mais longo, quando já estão migrando para a AOS. 

 

6.5. Pontos Fortes e Limitações 

 

Uma das principais limitações do nosso estudo é que ele é limitado à população 

de São Paulo, Brasil, e não é necessariamente reprodutível em outras amostras 
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populacionais. Além disso, o poder estatístico do estudo EPISONO original foi 

projetado com o objetivo de estimar a prevalência da AOS na população, estimado na 

época em 3%, dessa forma, o poder não é o mesmo para suas subamostras. 

Adicionalmente, a taxa de evasão de quase 32% da amostra inicial não é ideal, 

embora seja relevante considerando o tempo decorrido entre as duas fases. Outra 

limitação foi que a avaliação da limitação do fluxo aéreo foi realizada por diferentes 

profissionais em 2007 e 2015. Por fim, o padrão-ouro para medir a limitação do fluxo 

aéreo é o monitoramento da pressão esofágica, que não foi a nossa escolha, devido 

à menor invasividade e maior conforto das cânulas nasais, principalmente se tratando 

de um estudo populacional e levando em consideração a progressiva melhores das 

aferições destes dispositivos. 

A presente pesquisa possui vários pontos fortes, dentre os quais é importante 

destacar o fato de se tratar de um estudo longitudinal, que permite acompanhar o 

progresso dos distúrbios respiratórios do sono em um período de 8 anos. Além disso, 

os indivíduos foram analisados por meio de vários questionários feitos no próprio 

Instituto do Sono onde também foram submetidos a uma polissonografia de noite 

inteira, que é o padrão-ouro para avaliar distúrbios de sono. 
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7. Conclusões 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que existem correntes na literatura que não 

consideram a SRVAS como uma condição médica. Nossos achados apontam para 

uma diferenciação clara entre o grupo classificado como SRVAS e o grupo controle, 

especialmente no que se refere à sintomatologia de SED e fadiga, mas também na 

maior incidência de depressão e ansiedade observada evolutivamente. Assim sendo, 

este estudo sugere que a SRVAS de fato ser um distúrbio respiratório do sono.  

Em seguida, apesar dos critérios diagnósticos da SRVAS ainda serem 

controversos, nosso estudo utilizou os principais parâmetros discutidos na literatura 

para avaliar a progressão de pacientes com limitação do fluxo aéreo e ausência de 

dessaturação sanguínea em um período de 8 anos. Nossos achados corroboram com 

a hipótese de que SRVAS e AOS fazem parte da mesma fisiopatologia da doença, 

correspondendo a fases diferentes de um mesmo espectro contínuo dos distúrbios 

respiratórios do sono. 

A prevalência da SRVAS é algo pouquíssimo estudado a nível populacional. Tendo 

como base os critérios diagnósticos adotados para as análises evolutivas deste 

trabalho, ou seja, tempo total de LFA igual ou superior a 5% do TTS, saturação da 

hemoglobina mínima igual ou superior a 92%, IAH menor do que 5 eventos por hora 

e sintomas de SED ou fadiga, foi encontrada uma prevalência de  3,1% numa amostra 

representativa da cidade de São Paulo no ano de 2007, sendo que 4,4% no sexo 

feminino e 1,5% no sexo masculino. 

De forma geral, a AOS é uma condição mais prevalente no sexo masculino, em 

indivíduos obesos e cresce vertiginosamente com o avançar da idade. Por outro lado, 

a SRVAS parece ter uma prevalência maior no sexo feminino, em pessoas não obesas 
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e decresce com o avançar da idade. Dessa forma, existe uma distinção nítida entre 

os fenótipos típicos para cada uma das enfermidades. 

Por fim, os distúrbios respiratórios do sono parecem piorar globalmente com o 

passar do tempo. Notamos que uma boa parte dos indivíduos sem nenhuma condição 

respiratória em 2007 passou a apresentá-las em 2015, inclusive com um aumento 

notório na prevalência de SRVAS. Por sua vez, todos os sujeitos com SRVAS em 

2007 apresentaram piora dos parâmetros respiratórios 8 anos depois, sendo que uma 

parte significativa já passou a ter critérios para AOS, condição para a qual também foi 

evidenciado um aumento expressivo na prevalência no estudo de seguimento. Em 

grande medida, os casos de AOS leve progrediram para casos moderados, os quais 

por sua vez evoluíram para casos graves. 

Em suma, os distúrbios respiratórios são extremamente prevalentes na sociedade 

contemporânea e associados a grandes impactos para a saúde e qualidade de vida 

dos indivíduos. A SRVAS emerge neste contexto como uma condição também 

associada a desfechos negativos, mas que também parece preceder a caracterização 

da AOS. Assim, é importante que a SRVAS seja estudada cada vez mais a fundo para 

ser ainda melhor compreendida e, eventualmente, poder ser considerada como um 

marcador importante no diagnóstico dos distúrbios respiratórios do sono, evitando a 

piora gradual ao longo do tempo dessas condições, com repercussões catastróficas 

tanto em nível individual como de sociedade. 
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Anexos 

Anexo 1. Termo de consentimento livre e esclarecido do estudo EPISONO 2007. 
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Anexo 2. Termo de consentimento livre e esclarecido do estudo EPISONO 2015.
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Anexo 3 Aprovação do projeto EPISONO 2015 pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 4 Aprovação do projeto EPISONO 2007 pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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