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Resumo 

 

Objetivos: Avaliar e comparar os efeitos do Continuos Positive Airway Pressure (CPAP), 

Aparelho intraoral de avanço mandibular (AIOam) e nenhum tratamento (Controle) sobre 

monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas (MAPA-24h) e tonometria 

arterial periférica (peripheral arterial tonometry-PAT) após 6 e 12 meses de tratamento em 

indivíduos com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) leve. As mesmas avaliações também 

foram realizadas nas seguintes subamostras: a) com sonolência excessiva diurna (SED), 

b) com hipertensão arterial sistêmica (HAS), c) com padrão de ausência de descenso da 

pressão arterial do sono e d)  subamostra com tratamento efetivo (IAH < 5 e adesão ≥4hs 

uso por noite). 

Métodos: Foram incluídos indivíduos com AOS leve, ambos os sexos, idades entre 18 e 

65 anos e índice de massa corpórea (IMC) ≤35kg/m2. Os indivíduos foram randomizados 

em CPAP, AIOam e sem tratamento; as avaliações foram realizadas no tempo inicial, após 

6 e 12 meses de acompanhamento; incluíram exame físico, polissonografia, MAPA-24h e 

PAT. O teste estatístico GLMM foi utilizado para comparações entre grupos. 

Resultados: Foram incluídos 79 voluntários, 31 no grupo CPAP, 25 no grupo AIOam e 23 

no grupo controle. Os grupos CPAP e AIOam apresentaram menor IAH que o grupo 

controle aos 12 meses de acompanhamento (CPAP: 1,7 ± 14,2; AIOam: 3,8 ± 12,6; controle: 

9,3 ± 5,2). O grupo AIOam apresentou maior adesão em horas de tratamento por noite e 

melhor adaptação ao tratamento que o grupo CPAP (AIOam: 5,7 ± 2,7 h /noite; CPAP: 3,8 

± 3,4 h /noite; AIOam: 16% não se adaptaram; CPAP: 42% não se adaptaram). Não foram 

encontradas diferenças na amostra que finalizou seguimentos e na amostra tratamento 

efetivo em relação aos resultados de PAT ou MAPA de 24 horas. 

Conclusão: O tratamento da AOS leve com CPAP ou AIOam não melhorou a pressão 

arterial sistêmica e função endotelial após um ano de acompanhamento, mesmo em 

indivíduos com SED, HAS, padrão de ausência de descenso da pressão arterial do sono e 

com tratamento efetivo da AOS. 

 

Palavras-chave: “Apneia obstrutiva do sono”, “Aparelho intraoral de avanço mandibular”, 

CPAP
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Abstract 

 

Objectives: To evaluate and compare the effects of Continuous Positive Airway Pressure 

(CPAP), mandibular advancement device (MAD) and no treatment on 24-h ambulatory 

blood pressure monitoring (24h-ABPM) and peripheral arterial tonometry (PAT) at 6 and 12 

months follow-up in individuals with mild Obstructive Sleep Apnea (OSA), and in subgroups 

with presence of daytime sleepiness, hypertension, or non-dipping pattern at baseline, or 

who had an AHI of < 5 and adherence ≥ 4 hours per night (effective treatment subgroups). 

Methods: The inclusion criteria were individuals with mild OSA, any gender, aged between 

18 and 65 years, and Body Mass Index (BMI) ≤ 35Kg/m2. Patients were randomized to 

CPAP, MAD and no-treatment groups. The evaluations included physical examination, full 

polysomnography, 24-h ABPM and PAT at baseline, after 6 and 12 months. The GLMM test 

was used for comparisons. 

Results: 79 volunteers were included, 31 in the CPAP group, 25 in the AIOam group and 

23 in the control group. The CPAP and MAD groups had lower AHIs than the control group 

at 6 and 12 months (CPAP: 1.7 ± 14.2; MAD:3.8 ± 12.6; control: 9.3 ± 5.2). The MAD group 

had more hours of treatment per night and better adaptation to treatment than the CPAP 

group (MAD: 5.7 ± 2.7 h/per night; CPAP: 3.8 ± 3.4 h/per night; MAD: 16% did not adapt; 

CPAP: 42% did not adapt). No differences were found in the total sample and effective 

treatment in relation to PAT or 24-h ABPM outcomes. 

Conclusion: Treatment of mild OSA with CPAP or MAD did not improve BP or endothelial 

function after one year, even in patients with associated daytime sleepiness, hypertension, 

non-dipping pattern or in effective treatment. 

 

Keywords: “Obstructive sleep apnea”, “mandibular advancement device”, CPAP 
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1.1. Apneia Obstrutiva do Sono 

 

1.2. Definição  

 

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada por recorrentes obstruções na 

via aérea superior, que resultam em hipoxemia, hipercapnia e fragmentação do sono(1). Os 

eventos de obstrução são classificados como hipopneia, quando há uma obstrução parcial 

da via aérea superior e apneia, quando há obstrução total da via aérea superior(2). 

 

1.3. Diagnóstico 

 

No CIDS-2(2), o diagnóstico da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) no adulto é definido 

pela observação da presença dos itens A, B e D associados ou C e D associados como 

segue: 

A. No mínimo uma queixa de episódios de sono não intencionais durante 

a vigília, sonolência excessiva diurna (SED), sono não reparador, fadiga, insônia, 

acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixia, relato de ronco alto e/ou 

pausas respiratórias durante o sono pelo companheiro (a) de quarto. 

B. Polissonografia (PSG) apresentando cinco ou mais eventos 

respiratórios obstrutivos (apneia e/ou hipopneia e/ou despertar relacionado ao 

esforço respiratório) por hora de sono, com evidências de esforço respiratório 

durante todo ou parte de cada evento. 

C. PSG apresentando quinze ou mais eventos respiratórios obstrutivos 

(apneia e/ou hipopneia e/ou despertar relacionado a esforço respiratório) por hora 

de sono, com evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. 

D. O distúrbio não pode ser mais bem explicado por outro distúrbio do 

sono, doença médica ou neurológica, uso de medicações ou distúrbio por uso de 

substâncias. 

Já no CIDS-3 (2014)(3), o diagnóstico se tornou mais amplo, incluindo comorbidades 

cardiovasculares no critério da AOS com IAH entre 5 e 15. Além disso, também incluiu a 

possibilidade do uso de polígrafos portáteis. No CIDS-3, a AOS é definida pela presença 

dos itens A e B ou C: 
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A. Presença de um ou mais dos seguintes itens: 

1. Queixa de sonolência, sono não reparador, fadiga ou sintomas de insônia;  

2. Despertar com suspensão da respiração, ofegante ou asfixia;  

3. Parceiro de cama ou outro observador relatar ronco habitual, interrupções de 

respiração ou ambos durante o sono do paciente. 

4. Diagnóstico de HAS, desordem de humor, disfunção cognitiva, doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, 

fibrilação atrial ou diabetes mellitus tipo 2. 

B. Polissonografia ou poligrafo portátil apresentando: 

      Cinco ou mais eventos obstrutivos predominantes (apneias, hipopneias ou       

      RERAs por hora de sono durante a polissonografia ou por hora na monitorização. 

C. Polissonografia ou polígrafo portátil apresentando: 

      Quinze ou mais eventos obstrutivos predominantes (apneias, hipopneias ou  

      RERAs) por hora de sono durante a polissonografia ou por hora na     

      monitorização. 

 

1.4. Classificação da gravidade da AOS 

 

Em relação à gravidade da AOS, a classificação da AAMS (1999) (1) a descreve de 

acordo com o IAH, sonolência e prejuízos associados: 

AOS leve: episódios de sono involuntários e indesejáveis que ocorrem durante 

atividades que requerem pequena atenção. Os sintomas produzem apenas pequeno 

prejuízo social ou ocupacional. Presença de 5 a 15 eventos obstrutivos por hora de 

sono. 

AOS moderada: episódios de sono involuntários e indesejáveis que ocorrem durante 

atividades que requerem alguma atenção. Os sintomas produzem moderado 

prejuízo social ou ocupacional. Presença de 15 a 30 eventos obstrutivos por hora de 

sono. 

AOS grave: episódios de sono involuntários e indesejáveis que ocorrem durante 

atividades que requerem muita atenção. Os sintomas produzem grande prejuízo 

social ou ocupacional. Presença de mais de 30 eventos obstrutivos por hora de sono. 

 



 

4 
 

1.5. AOS Leve 

 

A AOS leve é caracterizada por IAH entre 5 e 15 associados  a comorbidades 

descritas no CIDS-3 (manual mais recente - 2014)(4). Apesar da extensa lista de 

comorbidades envolvidas no critério diagnóstico da AOS leve, há discussões sobre qual 

perfil deve ser considerado doença, e quais sintomas merecem mais atenção(5). Por 

enquanto, pouco se sabe sobre o real impacto dos sintomas na doença. Para facilitar o 

entendimento dessa população, já que artigos também variam em relação aos critérios 

adotados para inclusão de grupos com AOS leve, estudos começaram a utilizar o termo 

AOS leve para agregar uma população clínica mais ampla, que apresentassem IAH entre 

5 e 15, independentemente do critério diagnóstico utilizado, e assim tentar entender melhor 

essa população(6, 7).  

Além dos critérios diagnósticos, outros fatores influenciam na classificação da AOS 

leve, entre eles estão:  

 

• Estagiamento da Hipopneia 

 

O estagiamento polissonográfico da hipopneia se faz diferente entre os 

manuais da AAMS, assim como dentro do mesmo manual (regra recomendada x 

alternativa). No manual de 2007(8), a hipopneia era considerada quando houvesse 

queda de ≥30% no fluxo da cânula nasal associado à dessaturação de ≥4% de 

SpO2 (regra recomendada), enquanto pela regra alternativa estava descrita como 

queda de ≥50% no fluxo da cânula nasal associado à dessaturação de ≥3% de 

SpO2. Já no manual de Manual de 2012(9), a regra recomendada ficou menos 

rígida, e a  hipopneia foi considerada como presença de queda de ≥30% no fluxo 

da cânula nasal, fluxo do aparelho de pressão positiva (PAP) (titulação) ou sensor 

hipopneia alternativo (estudo diagnóstico) associado à dessaturação de ≥3% de 

SpO2 e/ou despertar. Estudos mostram que existe uma superestimação do IAH 

segundo o manual de 2012 quando comparado com 2007(10, 11). Ou seja, um IAH 

leve, pela regra recomendada de 2007, por vezes se torna moderada segundo o 

manual de 2014; e os casos de ronco primário talvez se classifiquem como AOS 

leve pela regra de 2014(10, 11). 
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• Variabilidade da doença 

 

O IAH apresenta uma variabilidade noite após noite, de até 10 pontos(12, 13), 

essa variabilidade não tem ritmo dia pós dia(13), entretanto ela é constante a longo 

prazo e muitas vezes resulta em gravidades diferentes em curto período de tempo. 

Pelo caráter leve da doença, os pacientes com AOS leve e moderada são os mais 

sujeitos a mudanças na classificação de gravidade(13, 14). 

 

• Uso de portáteis    

 

O uso dos polígrafos portáteis apresenta vantagens como praticidade e 

custo. Entretanto, devido à ausência de eletroencefalograma, subestima o IAH(15). 

O IAH é calculado pelo tempo total de registro ao invés do tempo total de sono 

(como na polissonografia completa), e há impossibilidade de estagiamento de 

despertares, essencial para  definição  da hipopneia(15). Estudos, inclusive, 

sugerem o uso de polígrafos portáteis em casos de suspeita de apneia grave(16). 

 

1.6.  Epidemiologia  

 

A AOS leve é a mais prevalente entre os níveis de gravidades(17),  4% a 35% da 

população geral apresentam IAH entre 5 e 15(7). Levando em consideração o IAH entre 5 e 

15 associado a queixas como ronco, sonolência excessiva diurna (SED), fadiga e 

interrupção na respiração durante o sono (CIDS-3), 16,9% da população da cidade São 

Paulo apresentam AOS leve(17), entretanto quando apenas o IAH é considerado, essa 

prevalência sobe para 21,3%(7). Um estudo  que utilizou o critério de hipopneia mais recente 

(queda de ≥ 30% no fluxo, associada à dessaturação de oxi-hemoglobina ≥ 3% ou 

despertar) encontrou uma prevalência de AOS geral de 83,8% em homens e 60,8% em 

mulheres, com o critério de AOS acima de 5(18). E interessante pontuar que tanto o critério 

de AOS entre 5-15, quanto o critério de hipopneia podem aumentar consideravelmente a 

frequencia de AOS na população, e talvez sobrediagnosticar a doença, talvez uma uma 

grande parte desses 83,8% individuos não tenham repercussões devido à AOS. 
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1.7. Alterações Cardiovasculares  

 

Para um contexto geral, a AOS moderada e grave apresentam maior risco associado 

para disfunção endotelial, HAS, além de também estarem associadas aos desfechos mais 

graves como insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral 

e mortalidade cardiovascular(19-41). A maioria desses estudos apresenta relação entre a 

presença desses desfechos e os índices mais altos de IAH e/ou hipoxemia(19-27).  

A fisiopatologia das alterações cardiovasculares na AOS é complexa e não 

totalmente compreendida. A associação entre hipóxia intermitente, hipercapnia, aumento 

da pressão intratorácica e fragmentação do sono provocam uma cascata de eventos, como 

a ativação do sistema nervoso simpático, aumento do estresse oxidativo, inflamação 

sistêmica, disfunção endotelial e, finalmente, doenças cardiovasculares(42-48) (Figura 1). A 

disfunção endotelial é considerada fator intermediário, tanto para o desenvolvimento da 

HAS(49), quanto para o desenvolvimento da aterosclerose(50, 51) . 

 

Figura 1- Modelo esquemático da fisiopatologia cardiovascular da AOS 

 

 

 

 



 

7 
 

1.7.1. Disfunção Endotelial  

 

A disfunção endotelial é caracterizada por alterações na função homeostática dos 

vasos sanguíneos, com redução da vasodilatação, maior vasoconstrição e aumento da 

atividade pró-trombótica e inflamatória(52).  

Embora exista uma variedade de metodologias para avaliar a função do endotélio, 

seja por dosagem de marcadores séricos circulantes, especialmente oxido nítrico, ou pela 

avaliação da função vascular, diferentes estudos apontam uma associação entre a AOS 

moderada a grave e disfunção endotelial(37-39, 41, 53-57).  

Revisões sistemáticas mostram que o tratamento com CPAP repercute em melhora 

no índice de aumentação (augmentation index) e na  dilatação fluxomediada após 

tratamento de AOS incluindo todas as gravidades(58-62). Os estudos mostram que a melhora 

é mais acentuada em indivíduos com AOS grave que utilizam CPAP por mais de 4 horas 

por dia, mostrando, assim, uma relação dose/resposta com a adesão ao CPAP(62, 63). 

 

1.7.2. Hipertensão arterial sistêmica  

 

A AOS moderada a grave também é considerada fator de risco associado para 

HAS(27, 31-36). A relação entre a gravidade da AOS e a pressão arterial sistêmica (PA) é 

encontrada tanto em estudos que utilizam monitorização ambulatorial da pressão arterial 

de 24 horas (MAPA-24h) quanto em estudos que aferem a PA clinicamente(27, 31, 32, 35, 36, 64).  

Metanálises mostram que o CPAP reduz discretamente a PA sistólica e diastólica 

em AOS sem definição de gravidade (65-67). Essa queda é maior em indivíduos com AOS 

associada à HAS resistente(68-70). E em estudos populacionais, o risco de desenvolvimento 

de HAS também é diminuído após uso do CPAP(29, 71).  

A AOS moderada a grave frequentemente é acometida pela ausência do descenso 

da pressão arterial do sono, que em indivíduos normais ocorre em torno de 10-15%. Em 

indivíduos com AOS, cerca de 50% a 58% não apresentam o descenso fisiológico durante 

o sono(72), entretanto após tratamento com CPAP ocorre a recuperação do descenso e essa 

também é maior em indivíduos com HAS resistente(73-76). 
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1.7.3. Tratamento da AOS 

 

1.7.3.1.  CPAP 

 

O CPAP é considerado padrão ouro para abolir eventos respiratórios obstrutivos e 

melhorar a saturação de oxihemoglobina; entretanto, devido à baixa adesão, em torno de 

46-83%(77, 78), muitas vezes não é a primeira escolha para o tratamento na AOS leve.  

Características demográficas e econômicas, gravidade da doença, fatores 

psicológicos e efeitos colaterais tem sido descritos por interferir na adesão ao CPAP(79). 

Estratégias de suporte e educação, terapia comportamental, telemedicina e intervenções 

tecnológicas tem sido utilizados para melhorar adesão(79). Entretanto, faltam estudos sobre 

adesão e estratégias para melhorá-la em amostra exclusiva de AOS leve.  

Como dito acima, o CPAP é padrão ouro no tratamento da AOS e metanálises  

apontam que o CPAP repercute na melhora da função endotelial e PA(62, 70). Entretanto, 

vale ressaltar que a resposta do CPAP está diretamente ligada ao número de horas 

utilizadas (62, 71, 76). Adesões acima de 5-6 horas diárias tem sido relacionadas a melhores 

respostas na pressão arterial sistêmica(76). Outros fatores relacionados a melhores 

resultados cardiovasculares são a AOS mais grave, maiores dessaturações da oxi-

hemoglobina,  SED e HAS(75, 80-85). 

 

1.7.3.2. Aparelho Intraoral de avanço mandibular (AIOam) 

 

O Aparelho Intraoral de avanço mandibular (AIOam) é considerado tratamento 

alternativo ao CPAP, mas também é apontado como primeira escolha de tratamento do 

ronco primário e AOS leve (86). 

O AIOam é eficiente em diminuir significativamente o IAH.  Entretanto, não normaliza 

o índice em todos os casos. Os fatores relacionados a melhores respostas são o baixo IAH, 

menor IMC e menor idade(87). O tratamento da AOS leve apresenta normalização do IAH 

em 66,7% a 80,6 %, enquanto na AOS moderada ocorre em 33,3% a 65,2 %, e na AOS 

grave em torno de 14,3 % a 22,2%(88, 89).  

A grande vantagem do uso do AIOam é a sua boa adesão. A adesão subjetiva no 

início do tratamento gira em torno de 96,4%(88), com 77% dos indivíduos utilizando o 
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dispositivo em um ano de tratamento, e 64,1%, em 5,7 anos de tratamento(90, 91). Apesar da 

boa adesão, ela normalmente é realizada de forma subjetiva, entretanto, estudos que 

utilizaram sensores de temperatura para avaliar a adesão objetiva mostraram similaridade 

entre a adesão subjetiva e objetiva com o uso do AIOam(92, 93).  

Em relação à função do endotélio, o tratamento com AIOam está relacionado à 

melhora da dilatação endotélio dependente em indivíduos com IAH >15(84, 94-96). 

Infelizmente existem poucos estudos que abordem a função endotelial após tratamento com 

AIOam, uma vez que uma uma metanálise não foi realizada devido à escassez de 

resultados(97). Em relação à PA, metanálises mostram o AIOam com efeito benéfico e 

modesto em reduzir a PA sistólica, diastólica e média(98, 99).  

 

1.7.3.3. AIOam X CPAP 

 

Estudos utilizam o conceito de efetividade, que é resultado da associação entre 

eficácia (resultado na polissonografia) e adesão ao tratamento (em horas) para confrontar 

resultados entre AIOam e CPAP na saúde geral. Autores justificam que possa haver uma 

compensação entre a melhor eficácia do CPAP e melhor adesão do AIO, e que talvez 

resultem em uma  mesma efetividade sobre parâmetros cardiovasculares(84), entretanto a 

maioria dos estudos utilizam amostra moderada a grave. 

Metanálises  mostram que o CPAP é mais eficaz que o AIOam em normalizar o IAH 

e a saturação mínima da oxihemoglobina(100), entretanto o AIOam apresenta maior adesão 

em horas e menor abandono que o CPAP(99). 

Em relação à pressão arterial de 24 horas, revisões sistemáticas mostram 

similaridade entre AIOam e CPAP na AOS sem definição de gravidade(97, 99). E estudos 

randomizados também mostram efeitos semelhantes em relação à função endotelial entre 

os dois tratamentos(84, 94). Entretanto, nenhum estudo de nosso conhecimento compara os 

tratamentos (CPAP e AIOam) em relação aos parâmetros cardiovasculares em uma 

amostra exclusiva de AOS leve. 
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1.8. Alterações Cardiovasculares na AOS leve 

 

A avaliação do impacto cardiovascular na AOS leve é de suma importância, já que 

inclusive a presença de doenças cardiovasculares, tais como HAS e doença arterial 

coronariana foram adicionadas aos critérios diagnósticos, inferindo que aqueles indivíduos 

poderiam ser beneficiados com o tratamento.  

Em 2016 uma revisão sistemática sobre AOS leve foi publicada com objetivo de 

investigar o risco dessa população apresentar desfechos neurocognitivos e 

cardiovasculares, assim como avaliar o benefício do tratamento sobre esses desfechos(6). 

O resultado foi inconclusivo sobre a associação entre AOS leve e doenças cardiovasculares 

como HAS, arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana e 

insuficiência cardíaca congestiva(6). Ao avaliar o impacto do tratamento da AOS leve sobre 

a PA, os autores enfatizam sobre a necessidade de estudos de melhor qualidade com 

CPAP, já que o único estudo randomizado utilizou perda de peso como intervenção, além 

de sugerir amostra com HAS associada à AOS leve(6). 

Na AOS leve, pouco se sabe sobre o impacto do seu tratamento, em relação à PA e 

função endotelial, e sobre qual o tratamento mais indicado para esta população. Muitos 

estudos intitulados como AOS leve (Milder ou Mild) na verdade  incluíram AOS leve e 

moderada na amostra(101, 102). Os estudos que avaliaram o efeito do tratamento com CPAP 

numa amostra exclusiva de AOS leve: não são randomizados(103, 104), possuem uma 

amostra pequena(103), são retrospectivos(104), ou abordam amostra populacional(29). Outros 

estudos de tratamento com amostra exclusiva de AOS leve incluem perda de peso, que é 

uma variável confundidora na análise dos parâmetros cardiovasculares(105, 106), ou utilizam 

cirurgia via área superior(107). Contudo, faltam estudos randomizados e controlados que 

abordem e comparem especificamente o tratamento de indivíduos AOS leve com os 

principais dispositivos utilizados rotineiramente nesta população, com objetivo de avaliar as 

repercussões cardiovasculares após tratamento.  
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2 JUSTIFICATIVA 
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A AOS moderada a grave é fator de risco associado à HAS e disfunção endotelial, e 

o tratamento com CPAP e AIOam tem sido relacionado à melhora desses desfechos. O 

AIOam e CPAP são rotineiramente utilizados para o tratamento da AOS leve, entretanto, 

ainda não se sabe o efeito desses tratamentos nos parâmetros de MAPA-24h e Tonometria 

Arterial Periférica. Faltam estudos prospectivos com amostra clínica exclusiva de indivíduos 

com AOS leve, randomizados para grupo controle para avaliar o efeito dos principais tipos 

de tratamentos (AIOam e CPAP) nos parâmetros de PA e função endotelial, com 

seguimento a médio prazo. A hipótese desse trabalho é que o tratamento (CPAP ou AIOam) 

repercute em melhora da pressão arterial e da função endotelial em comparação com 

nenhum tratamento após um ano de acompanhamento. 
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3 OBJETIVO 
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3.1. Objetivo primário 

 

Avaliar e comparar o efeito do CPAP, AIOam e nenhum tratamento sobre desfechos 

de monitorização da pressão arterial de 24 horas (MAPA-24h) e tonometria arterial 

periférica (PAT) (EndoPAT®) após 6 meses e 12 meses de acompanhamento. 

 

 

3.2.  Objetivo secundário 

 

Avaliar e comparar efeito do CPAP, AIOam e nenhum tratamento sobre desfechos 

de MAPA-24h e PAT (EndoPAT®) nas subamostras: 

 

- Presença de SED subjetiva no início do protocolo; 

- Presença de HAS no início do protocolo; 

- Ausência de descenso da pressão arterial no início do protocolo;  

- Subamostra com tratamento efetivo (IAH final < 5 e adesão ≥4hs uso por noite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODOS 
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4.1.  Casuística 

 

Os participantes foram selecionados nos ambulatórios de distúrbios respiratórios do 

sono, entre os que tiveram diagnóstico de AOS leve (IAH maior ou igual a 5 eventos por 

hora de sono e menor que 15 eventos por hora de sono) associados a sintomas.  

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CAAE: 

53024816.2.0000.5505); está registrado e atualizado no “clinicaltrials.gov” 

(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01461486) e recebeu financiamento da Associação de 

Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), do CNPq (Universal 478965/2012-5)  e  da CAPES 

(bolsa de doutorado).  

Todos os voluntários foram orientados quanto ao protocolo, acompanhamento e 

tratamento da doença e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Tanto os voluntários quanto os pesquisadores estavam cientes sobre o grupo de  

randomização. 

 

4.2. Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo: 

1. Voluntários de ambos os sexos; 

2. IMC ≤ 35Kg/m2; 

3. 18 a 65 anos; 

4. Diagnóstico de AOS leve (IAH ≥ 5 eventos por hora de sono e <15 eventos por 

hora de sono). 

 

4.3. Critérios de exclusão 

 

Foram respeitados os seguintes critérios de exclusão: 

1. Voluntários com condições dentárias insatisfatórias (doença periodontal ativa, 

cáries extensas ou dentes insuficientes para retenção do AIOam); 

2. Voluntários com doenças otorrinolaringológicas acentuadas que impossibilitassem 

o uso do CPAP (desvio de septo nasal grau III, hipertrofia de hipertrofia de tonsilas palatinas 

grau III e IV); 



 

17 
 

3. Uso abusivo de álcool e/ou medicamentos psicoativos; 

4. Tabagismo 

5. Voluntários com doença neurológica ou psiquiátrica não controladas; 

6. Voluntários com outros distúrbios do sono, como insônia, trabalhador de turno, 

síndrome das pernas inquietas ou apneia central predominando na polissonografia (IAH 

central< 5/h); 

7. Tratamento prévio para AOS 

 

4.4. Desenho do Estudo 

 

Após a seleção, os voluntários foram submetidos ao exame físico, escala de 

sonolência de Epworth (ESE), polissonografia basal, PAT e MAPA-24h. Em seguida, 

randomizados em um de 3 grupos: CPAP, AIOam ou Controle. O sorteio foi realizado por 

meio de randomização simples, por um membro da equipe, e os voluntários e 

pesquisadores estavam cientes em relação ao grupo randomizado. 

• Grupo 1: Grupo de Tratamento com CPAP 

• Grupo 2: Grupo de Tratamento com AIOam 

• Grupo 3: Grupo Controle sem tratamento 

 

Após 6 meses e 12 meses de seguimento, os voluntários foram ressubmetidos ao 

exame físico, ESE, polissonografia, PAT e MAPA-24h. 

A metodologia foi realizada seguindo o organograma abaixo (Figura2).  
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Figura 2. Desenho experimental do estudo 

 

 

IAH= índice de apneia/hipopneia; IMC= índice de massa corporal; TCLE= termo de consentimento 
livre e esclarecido; ESE= Escala de sonolência de Epworth; PSG= polissonografia; MAPA= monitorização da 
pressão arterial de 24 horas. 

 

Grupo CPAP 

 

Os voluntários randomizados para o grupo CPAP foram submetidos à PSG para 

titulação da pressão do CPAP(108). O equipamento utilizado foi o S8 Resmed®, com 

máscara nasal e umidificador acoplado, e a adesão foi avaliada de forma objetiva (Figura 

3).  

As clínicas de CPAP foram realizadas por fisioterapeutas experientes em Medicina 

do Sono, e as consultas foram realizadas em 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 

meses, ou quando houvesse queixas. A quantidade de consultas da clínica de CPAP foram 

dimensionadas para igualar a frequência de consultas do AIOam.  
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Figura 3. CPAP 

  

Figura do google 

 

 

Grupo AIOam 

 

Os voluntários randomizados para o grupo AIOam foram submetidos a 

documentação ortodôntica completa, composta por modelos de estudo, 5 fotos intraorais, 

3 fotos extraorais, radiografia panorâmica e telerradiografia lateral. O AIOam utilizado foi o 

Brazilian Dental Appliance (“BRD”), confeccionado em resina termoplástica(109) (Figura 4). 

Como protocolo, o AIOam foi instalado em posição mandibular de 50% do avanço 

mandibular, e os avanços progressivos de 1mm por semana foram realizados até a máxima 

protrusão confortável, de pelo menos 80% do avanço mandibular. A adesão ao tratamento 

foi realizada de forma subjetiva, por um diário do sono, no qual houve o preenchimento da 

quantidade de horas dormidas com o dispositivo. 
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Figura 4. AIOam 

 

 
Figura própria 

 

 

Grupo Controle 

 

Os voluntários do grupo Controle foram submetidos a uma palestra de 15 minutos, 

no 3º mês de seguimento do projeto, onde receberam orientações sobre higiene do sono, 

alimentação e atividade física.  

 

4.5.  Procedimentos 

 

4.5.1.  Exame Físico 

 

O exame físico consistiu em cálculo de IMC (Kg)/ altura2 (m2), e medidas de 

circunferência cervical e abdominal.  

 

4.5.2.  Escala de Sonolência de Epworth  

 

A ESE foi preenchida pelo próprio voluntário, e identificou de forma subjetiva a 

sonolência excessiva diurna(110, 111). Os voluntários que apresentaram pontuação maior ou 

igual a 10 foram considerados sonolentos.   
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4.5.3.  Polissonografia (PSG) 

 

A PSG de noite inteira foi realizada no Instituto do Sono - AFIP, utilizando-se um 

polissonígrafo digital (EmblaÒ N7000, Embla Systems, Inc., Broomfield, CO, EUA). Foram 

utilizados eletrodos de superfície para registro de eletroencefalografia (EEG) (C3-A2, C4-

A1, F3-A2, F4-A1, O2-A1, O1-A2); eletromiografia submentoniana e tibial; eletrooculograma 

bilateral e eletrocardiograma (derivação modificada V1). A respiração foi monitorizada com 

cânula nasal com mensuração de fluxo por transdutor de pressão e por termistor, e o 

esforço respiratório foi avaliado por pletismografia de indutância no tórax e no abdome. 

Para medida da saturação de oxihemoglobina foi utilizada a oximetria de pulso. A posição 

corpórea para registro de decúbito foi feita por meio de um sensor colocado sobre a região 

do osso esterno. Um microfone traqueal permitiu registro do ronco. 

Para o estagiamento do sono, os eventos respiratórios, os despertares  e os 

movimentos periódicos de pernas  foram utilizados os critérios indicados pela AASM 

(American Academy of Sleep Medicine) (8). O criterio de hipopneia adotado foi a regra 

recomendada de 2007(8). 

 

4.5.4.  Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas 

(MAPA-24h) 

 

A MAPA-24h foi realizada com o equipamento Dyna-MAPA (Cardios Sistemas, São 

Paulo, Brasil) (Figura 5). A monitorização seguiu as normas do V Brazilian Guidelines for 

Ambulatory Blood Pressure Monitoring(112). 

Foram obtidas medidas da pressão arterial a cada 15 minutos durante o dia e a cada 

30 minutos após às 22h. O equipamento foi instalado e calibrado por profissional 

experiente, no braço não dominante e os voluntários foram orientados a manter e anotar as 

medicações utilizadas e os horários de sono pelo diário da MAPA-24h. 

Para uma análise adequada, foram consideradas apenas monitorizações com o 

mínimo de 16 medidas válidas durante a vigília e 8 medidas válidas durante o sono (112). A 

edição dos valores válidos foi realizada seguindo o artigo de Casadei e colaboradores 

(1988)(113), que parece ser um critério reprodutível de edição(114). Esta edição foi realizada 
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de forma visual e foram excluídos: Pressão de pulso <20 e >100; PA sistólica <50 e >240; 

PA diastólica <40 e >140; PA diastólica > PA sistólica; Frequência cardíaca <40 e >125 

bpm; PA diastólica > PA sistólica anterior e posterior a medição(113). 

HAS foi considerada quando houvesse média da PA sistólica de 24 horas ≥130 e/ou 

média da PA diastólica (PAD) de 24h ≥80 e/ou ingestão de medicamento anti-hipertensivo.  

 

Figura 5. Equipamento Dyna-MAPA 

 

 

 

Figura do google 

 

 

4.5.5. Tonometria Arterial Periférica (Peripheral Arterial Tonometry -PAT) 

 

Os voluntários foram submetidos ao exame de tonometria arterial periférica, com 

equipamento EndoPAT (EndoPAT; Itamar Medical Ltda., Caesarea, Israel), que é um teste 

de hiperemia reativa induzida pela oclusão com manguito no membro superior(115). Todos 

os testes foram realizados no período da manhã, sem consumo de café prévio ao exame, 

e os voluntários foram orientados a manter as medicações utilizadas. 

A tonometria arterial periférica é uma técnica não invasiva que captura o registro 

pletismográfico do pulso arterial, batimento a batimento, com “probes” pneumáticos 

instalados em dedos indicadores(115). Os exames foram realizados no período da manhã e 

os procedimentos seguiram regras do fabricante. O exame é composto por três registros 
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de 5 minutos: período de gravação base; período de oclusão com manguito; e período após 

oclusão.  

No período de oclusão, o manguito foi inflado para uma pressão suprassistólica de 

60mmHg e/ou acima de 200mmHg durante 5 minutos, para completa cessação do fluxo 

sanguíneo para a mão, verificada pela ausência do sinal PAT do braço ocluído.   Por um 

algoritmo, o software forneceu valores de Índice de Hiperemia Reativa (RHI), frequência 

cardíaca (FC), índice de aumentação (Augmentation index; AIx_PAT) e índice de 

aumentação ajustada para 75 batimentos por minutos (AIx_75_PAT) (Figura 6). O exame 

apresenta boa reprodutibilidade para valores de RHI_PAT e AIx_PAT (116). 

 

Figura 6. Teste de Tonometria Arterial Periférica com EndoPAT 

 

  

Figura do google 

 

RHI (índice de hiperemia reativa) é definido como razão entre amplitude média do 

pulso digital durante o período de 1 minuto, iniciando após 60 segundos de hiperemia 

reativa e a amplitude média do pulso digital durante o período pré-oclusão, ajustada para 

valores de amplitude do dedo contralateral(115) (Figura 7). O sinal é, portanto, avaliado em 

ambas as mãos, para permitir o controle de mudanças sistêmicas no tônus vascular(115). 
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Valores abaixo de 1.67 são considerados disfunção endotelial, e valores reduzidos estão 

relacionados a eventos cardiovasculares(117). 

 

Figura 7. Descrição da medida da medida do RHI 

 

A e B representam o braço ocluído, enquanto C representa o braço controle (não ocluído), nos 
momentos pré oclusão, oclusão e pós oclusão. Em verde e vermelho estão os registros pré e pós oclusão 
utilizados para cálculo do RHI.  A representa indivíduo saudável, mostrando um sinal PAT amplo na linha 
base, seguida do desaparecimento completo do sinal durante a oclusão do manguito, seguido por um sinal 
PAT aumentado para recuperação (hiperemia). Em B representa disfunção endotelial. 

Figura adaptada de Kuvin et al., 2003 

 

 O AIx_PAT representa a estimativa de reflexões de ondas periféricas; quanto 

maiores as reflexões das ondas de pulso, maior o AIx_PAT(118). AIx_PAT é uma medida de 

sinal realizada no tempo basal do registro, e é definida como a diferença entre o 1º e o 2º 

pico da onda arterial, expressa em porcentagem de pressão de pulso (P2–P1)/P1(119). Ela 

pode apresentar valores negativos quando a onda refletida ocorre antes do pico sistólico 

ou pode apresentar valores positivos quando a onda refletida ocorre após o pico sistólico 

(Figura 8).  
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Figura 8. Descrição da medida do AIx_PAT 

 

Índice de aumentação (AIx_PAT) é a diferença entre o primeiro (P1) e o segundo (P2) pico da onda 
arterial, expresso como uma porcentagem da pressão de pulso [(P2 - P1) / P1].  

A representa a onda de pulso de um adulto jovem com baixa rigidez arterial; onde a onda refletida 
ocorre após o pico sistólico, valor negativo (AIx_PAT = –30%). B representa a onda de pulso de um idoso, 
com alta rigidez arterial; onde a onda refletida ocorre anteriormente ao pico sistólico, valor positivo (AIx_PAT 
= 30%). 

Figura adaptada de Peled et al., 2009 

 

 

4.6. Subamostras de AOS leve 

 

As subamostras foram compostas de acordo com a presença de comorbidades no 

início do protocolo, ou pelo sucesso no IAH (IAH<5) associado à boa adesão durante 

seguimento (adesão >4h/noite). A subamostra SED incluiu participantes com ESE ≥10 no 

tempo basal. A subamostra HAS incluiu participantes em uso de medicação antihipertensiva 

e / ou com PA sistólica e / ou diastólica média de 24 horas ≥ 130 mmHg e / ou ≥ 80 mmHg, 

respectivamente, no início do estudo. O subamostra ausência de descenso da pressão 

arterial do sono incluiu participantes com queda média da PA noturna (sistólica ou 

diastólica) < 10% no início do estudo. O grupo “tratamento efetivo” foi selecionado de acordo 

com a adesão ao tratamento ≥4 h/noite associado à IAH < 5, aos 6 ou 12 meses de 

seguimento. 
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4.7. Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada no programa SPSS (versão 18.0 para Windows). 

As análises descritivas foram apresentadas com média e desvio padrão. O Modelo Linear 

Generalizado Misto (GLMM) foi utilizado para análises de interação na amostra que 

finalizou seguimentos e na amostra Intenção de tratar, e devido a perdas durante 

seguimento, o sujeito foi utilizado como efeito aleatório em todas as análises.   

Na subamostra com HAS e amostra tratamento efetivo, como houve diferenças na 

idade entre os grupos, o sujeito e a idade foram utilizados como efeito aleatório. Para a 

subamostra ausência de descenso da pressão arterial do sono, que também apresentou 

diferenças na idade e sexo entre os grupos, o sujeito e idade foram utilizados como efeito 

aleatório, e sexo como efeito fixo. 

Foi utilizada a matriz de covariância não estruturada para a amostra que finalizou 

seguimentos e amostra de Intenção de tratar, e as matrizes de covariância das subamostras 

foram escolhidas individualmente para cada variável, dependendo dos valores de AIC (não 

estruturada, diagonal e AR1). Tukey foi utilizado como teste post-hoc.  

A análise da amostra geral incluiu os indivíduos que finalizaram algum seguimento 

(6 meses ou 1 ano), enquanto as análises de Intenção de tratar incluíram todos os 

indivíduos, com imputação dos dados faltantes. As subamostras incluíram apenas 

indivíduos que completaram 6 meses ou 12 meses de acompanhamento. O cohen D foi o 

tamanho do efeito utilizado para conferência dos resultados. 

Para verificar a superioridade do AIOam ou CPAP em relação não tratamento, com poder 

observado de 80% e tamanho do efeito de 20% para variável AIx_PAT, fizermos o cálculo 

no programa Sample Size, e verificamos a necessidade de um N mínimo de 17 voluntários 

no grupo AIOam e 16 no grupo controle. 
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177 indivíduos foram recrutados, 98 foram excluídos devido à falta de 

disponibilidade, e aos critérios de exclusão. Portanto, 79 indivíduos foram selecionados e 

randomizados, 31 no grupo CPAP, 25 no grupo AIOam e 23 no grupo Controle. Entre os 

fatores de abandono do protocolo estavam a não adesão ao tratamento, problemas técnicos 

na polissonografia aos 6 meses (voluntários foram mantidos no protocolo) e a falta de 

disponibilidade para virem as coletas (este estudo fez parte de um projeto maior sobre AOS 

leve no qual voluntários também eram submetidos ao teste de manutenção da vigília). Os 

voluntários que descontinuaram o tratamento com AIOam se queixavam de hipersalivação 

e desconforto geral, e os voluntários que abandonaram o CPAP queixaram-se de 

claustrofobia e desconforto geral (Figura 9). 

 

Figura 9. Fluxograma do estudo 
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Amostra que finalizou seguimentos  

 

Não houve diferença entre os grupos ao longo do protocolo, para variáveis 

antropométricas e ingestão de medicamentos. Em relação à adesão, o grupo AIOam 

apresentou maior adesão e menor abandono ao tratamento que o grupo CPAP (Tabela 1). 

No grupo CPAP, houve diminuição do índice de despertar entre o tempo basal e o 

tempo 6 meses; entretanto houve aumento do índice de despertar entre 6 meses e 12 

meses de acompanhamento. No tempo basal, o grupo CPAP apresentou maior índice de 

despertar que o grupo controle e no tempo 6 meses, o CPAP apresentou menor índice de 

despertar que o grupo controle (Tabela 1). 

Em relação às variáveis respiratórias, houve uma diminuição do IAH entre o tempo 

basal e o tempo 6 meses, bem como entre o tempo basal e o tempo 12 meses, tanto para 

o grupo AIOam quanto para o grupo CPAP. Os grupos AIOam e CPAP apresentaram menor 

IAH comparado ao grupo controle aos 6 e 12 meses de acompanhamento, sem diferenças 

entre eles (Tabela 1). 

No grupo CPAP houve aumento da SpO2 média do tempo basal para o tempo 12 

meses, e aos 12 meses, o grupo CPAP apresentou maior Spo2 média que o grupo AIOam 

e que o grupo controle. O grupo CPAP apresentou aumento da SpO2 mínima entre o tempo 

basal e os 6 meses, e entre o tempo basal para os 12 meses. Nos tempos 6 e 12 meses, o 

grupo CPAP apresentou maior SpO2 mínima que o grupo controle e que o grupo AIOam 

(Tabela 1). 

Em relação aos desfechos cardiovasculares, não houve diferença entre os 3 grupos 

para as variáveis da MAPA-24h e PAT durante todo o protocolo, entre o pré e pos 

tratamento, bem como entre os grupos, tanto para amostra geral (Tabela 2), quanto na 

amostra de Intenção de tratar (Tabela 3). 

 

▪ Subamostra com SED 

 

Ao analisar a subamostra com SED, não foram encontradas diferenças nos 

parâmetros antropométricos, MAPA-24h e PAT entre os grupos por todo o protocolo 

(Tabela 4). 
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▪ Subamostra com hipertensão arterial sistêmica 

 

Encontramos diferença significativa na idade entre os grupos da subamostra com 

HAS, portanto, a idade também foi usada como efeito aleatório. Após ajuste, não foram 

encontradas diferenças para as variáveis MAPA-24h e PAT entre os grupos com o passar 

do tempo (Tabela 5). 

 

▪ Subamostra ausência de descenso da pressão arterial do sono 

 

Em relação à amostra com ausência de descenso da pressão arterial do sono, houve 

diferença de idade e sexo entre os grupos e as análises estatísticas também foram 

ajustadas para idade como efeito aleatório e gênero como efeito fixo. Não foram 

encontradas diferenças entre grupos para as variáveis de MAPA-24h e PAT (Tabela 6). 

 

▪ Subamostra com tratamento efetivo  

 

Em relação à subamostra de tratamento efetivo, houve diferença na idade entre os 

grupos, e portanto, a idade também foi utilizada como efeito aleatório. No grupo CPAP 

houve diminuição do descenso da pressão arterial diastólica entre 6 meses a 12 meses, 

com pequeno effect size (Cohen D: 0,49) e o AIx_75_PAT diminuiu do tempo basal para o 

tempo 12 meses, incluindo os grupos CPAP e AIOam juntos, mas este não foi significativo 

pelo teste de post roc de Tukey, e também apresentou baixo effect size (Cohen D = 0,38) 

(Tabela 7). 
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Tabela 1. Análise da Amostra que finalizou seguimentos 

Amostra que finalizou  
seguimentos 

  

Controle AIOam CPAP p 

B (n=23) 6 M (n=19) 12 M (n=20) B (n= 25) 6 M (n=20) 12 M (n=19) B (n=31) 6 M (n=16) 12 M (n=15)   

Sexo (masc) #  11(47.8%)   15 (60.0%)   17 (54.8%)   0.69 

Idade (anos)  46 ± 16 46 ± 16 47 ± 16 45 ± 15 44 ± 15 46 ± 15 49 ± 14 50 ± 14 50 ± 14 0.24 

IMC (kg/m2) 29.0 ± 7.6 29.0 ± 7.7 28.1 ± 7.8 28.2 ± 7.2 28.2 ± 7.5 28.1 ± 7.6 28.7 ± 6.5 29.2 ± 7.2 29.3 ± 7.3 0.20 

CC 39.1 ± 5.1 39.0 ±  5.4 38.9 ± 6.6 39.7 ± 5.1 39.3 ± 5.4 39.6 ± 6.7 39 ± 5.3 40.0 ± 5.8 40.2 ± 7.1 0.26 

CA 95.2 ± 18.1 97.9 ± 18.4 95.2 ± 18.5 99.4 ± 18.1 99.4 ± 18.3 98.5 ± 18.7 100.1 ± 19.1 101.4 ± 19.5 102.1 ± 20.1 0.54 

ESE 12 ± 9 11 ± 10 11 ± 11 11 ± 9 10 ± 10 10 ± 11 10 ± 8 7 ± 11 7 ± 12 0.46 

M colesterol # 3 1 1 4 2 3 4 3 4 0.70 

M HAS # 8 6 7 5 6 6 11 8 6 0.88 

M Diabetes # 1 1 1 1 2 2 3 2 4 0.81 

HAS# 12 11 12 10 10 9 10 8 8 0.20 

Adesão (horas/dia)      5.8 ± 2.8 5.7 ± 2.7  3.8 ± 3.0& 3.8 ± 3.4& < 0.01 

Abandono tratamento #       4.0 0.0  10.0& 3.0& 0.02 

ES (%) 83.4 ± 20.4 84.0 ± 14.7 88.5 ± 16.1 81.7 ± 19.6 84.7 ± 14.2 82.4 ± 16.3 79.4 ± 17.6 85.8 ± 15.1 85.2 ± 17.7 0.06 

N3 (%) 22.8 ± 15.4 21.6 ± 25.4 25.5 ± 39.6 21.1 ± 17.8 25.7 ± 24.7 31.6 ± 40.5 22.2 ± 13.3 25.0 ± 27.3 22.0 ± 45.3 0.32 

REM (%) 21.3 ± 11.9 22.2 ± 20.2 22.4 ± 21.5 21.5 ± 11.6 25.9 ± 19.7 27.4 ± 22.1 19.4 ± 10.3 24.5 ± 21.6 20.0 ± 24.8 0.39 

ID (events/h) 13.8 ± 13.9 15.8 ± 10.9 16.9 ± 13.0 15.4 ± 13.3 12.8 ± 10.6 12.5 ± 13.2 19.0 ± 12.0 α 9.7 ± 11.3* α 15.9 ± 14.6** <0.01 

IAH (events/h) 9.3 ± 5.3 9.5 ± 9.3  11.6 ± 12.3 9.3 ± 5.2 4.2 ± 9.1* α 3.8 ± 12.6* α 10.0 ± 4.6 1.2 ± 9.9* α 1.7 ± 14.2* α <0.01 

SpO2 basal (%) 95.4 ± 2.6 95.5 ± 2.7 95.2 ± 2.5 95.0 ± 2.5 95.1 ± 2.7 95.1 ± 2.6 95.6 ± 2.3 96.1 ± 2.9 96.3 ± 2.8 0.54 

SpO2 média (%) 94.7 ± 2.9 94.1 ± 5.3 94.6 ± 2.4 94.6 ± 2.8 94.5 ± 5.1 94.4 ± 2.4 94.4 ± 2.5 95.6 ± 5.5 95.9 ± 2.6* α& <0.01 

SpO2 mínima (%) 84.6 ± 7.6 84.8 ± 8.6 83.5 ± 8.9 84.2 ± 7.3 86.4 ± 8.6 85.5 ± 9.0 85.3 ± 6.6 91.5 ± 9.0* α& 90.8 ± 9.6* α& <0.01 

Tempo abaixo de 90% 4.6 ± 20.6 10.4 ± 29.9 9.1 ± 20.1 4.6 ± 19.8 3.2 ± 30.2 2.2 ± 20.4 5.2 ± 17.8 0 ± 32.0 0.1 ± 21.5 0.14 

IMC= índice de massa corporal; CC= circunferência cervical; CA= circunferência abdominal; ESE= Escala de sonolência de Epworth, M= medicação; HAS = hipertensão arterial sistêmica ES = eficiência do 
sono; ID= índice de despertar ; IAH = índice de apneia/hipopneia 
# frequencia absoluta 
GLMM (generalized linear mixed model) 
p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
* p ≤0.05 comparado com basal em cada grupo   
** p ≤0.05 comparado com 6 meses em cada grupo  
α p ≤0.05 comparado com controle no mesmo tempo  

& p ≤0.05 comparado com AIOam no mesmo tempo   
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Tabela 2. Análise Cardiovascular da  Amostra que finalizou seguimentos 

 

Amostra que finalizou 
seguimentos 

  

Controle AIOam CPAP p 

B (n=23) 6 M (n=19) 12 M (n=20) B (n= 25) 6 M (n=20) 12 M (n=19) B (n=31) 6 M (n=16) 12 M (n=15)   

RHI_ PAT 1.9 ± 1.0 2.0 ± 1.1 1.9 ± 1.2 2.04 ± 1.0 2.0 ± 1.1 2.2 ± 1.3 2.1 ± 0.9 2.1 ± 1.2 1.9 ± 1.4 0.49 

FC (bpm) 68.2 ± 18.0 69.8 ± 19.0 69.6 ± 19.3 68.0 ± 7.3 68.3 ± 18.5 69.4 ± 19.7 67.3 ± 15.5 68.2 ± 19.2 69.6 ± 20.6 0.98 

AIx_ PAT (%) 9.7 ± 33.3 8.1 ± 32.1 10.0 ± 29.2 8.4 ± 32.0 7.8 ± 31.3 4.5 ± 29.6 12.4 ± 28.7 10.8 ± 31.9 4.1 ± 30.4 0.26 

AIx_75 PAT (%) 5.5 ± 32.4 5.0 ± 31.6 6.4 ± 28.3 4.0 ± 31.1 3.6 ± 30.8 0.8 ± 28.3 7.6 ± 27.9 6.7 ± 31.0 0.8 ± 28.3 0.23 

PAS Total (mmHg) 122.2 ± 21.9 123.6 ± 25.0 122.3 ± 23.8 121.4 ± 21.0 122.5 ± 24.4 121.2 ± 23.8 118.5 ± 18.8 120.2 ± 25.0 120.2 ± 23.7 0.97 

PAD Total (mmHg) 75.4 ± 15.6 75.7 ± 17.0 75.0 ± 17.0 74.3 ± 14.9 74.4 ± 16.5 74.3 ± 16.9 72.1 ± 13.4 73.8 ± 16.6 72.3 ± 16.7 0.92 

PAS vigília (mmHg) 126.6 ± 22.0 128.0 ± 26.4 126.1 ± 24.8 125.8 ± 21.1 126.6 ± 25.7 125.2 ± 24.9 122.2 ± 18.9 124.0 ± 26.6 123.1 ± 25.0 0.99 

PAD vigília (mmHg) 78.3 ± 15.7 78.8 ± 17.6 77.5 ± 17.6 77.3 ± 15.1 77.0 ± 17.1 76.7 ± 17.7 74.5 ± 13.5 76.7 ± 17.4 74.6 ± 17.6 0.84 

PAS sono (mmHg) 108.7 ± 25.9 111.0 ± 23.7 111.3 ± 25.3 110.8 ± 25.3 111.7 ± 23.2 111.2 ± 25.7 107.1 ± 22.3 108.1 ± 23.7 110.0 ± 25.6 0.92 

PAD sono (mmHg) 65.8 ± 17.1 66.9 ± 16.0 67.7 ± 17.4 66.8 ± 16.8 66.9 ± 15.8 67.9 ± 17.6 64.9 ± 14.8 64.9 ± 15.9 64.9 ± 17.4 0.92 

Descenso PAS (mmHg) 14.2 ± 13.3 13.4 ± 13.2 11.6 ± 14.1 12.7 ± 13.0 12.4 ± 12.9 12.0 ± 14.7 12.3 ± 11.4 12.2 ± 13.7 10.1 ± 15.5 0.94 

Descenso PAD (mmHg) 15.7 ± 15.6 15.1 ± 15.1 12.4 ± 15.8 14.2 ± 15.2 13.7 ± 14.8 12.2 ± 16.4 13.1 ± 13.4 14.6 ± 15.8 12.0 ± 17.5 0.88 

Ausência descenso# 7 6 9 8 9 9 12 6 9 0.96 

RHI_PAT= indice de hiperemia reativa; FC= frequencia cardíaca; AIx_PAT= indice de aumentação; AIx_75_PAT = indice de aumentação ajustada para 75bpm; PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão 
arterial diastólica 
# Frequencia absoluta 
GLMM (generalized linear mixed model) 
p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
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Tabela 3. Análise da amostra de Intenção de tratar  

 

Intenção de tartar Controle AIOam CPAP p 

B (n=23) 6m (n=23) 12M (n=23) B   (n=25) 6M (n=25) 12 M (n=25) B (n=31) 6M (n=31) 12 M (n=31)  

M Colesterol# 3 2 1 4 3 4 4 7 7 0.18 

M HAS # 8 8 7 5 9 7 11 16 11 0.29 

M Diabetes # 1 1 1 1 2 2 3 7 8 0.14 

RHI_PAT 1.9 ± 1.0 1.9 ± 0.9 1.9 ± 1.2 2.0 ± 1.0 2.0 ± 0.9 2.3 ± 1.2 2.1 ± 0.9 2.0 ± 0.8 1.8 ± 1.0 0.23 

FC (bpm) 68.2 ± 18.0 68.9 ± 14.8 70.4 ± 14.8 68 ±.17.3 69.2 ± 14.2 69.3 ± 14.2 67.3 ± 15.5 68.5 ± 12.8 69.9 ± 12.8 0.97 

AIx_ PAT (%) 9.7 ± 33.3 10.2 ± 26.6 11.5 ± 23.9 8.4 ± 32.0 9.2 ± 25.5 7.4 ± 22.9 12.4 ± 28.7 10.6 ± 22.9 4.6 ± 20.6 0.12 

AIx_75_PAT (%) 5.5 ± 32.4 6.5 ± 26.7 8.5 ± 23.0 4.0 ± 31.1 6.0 ± 25.6 2.6 ± 22.1 7.6 ± 27.9 6.1 ± 23.0 1.2 ± 19.8 0.08 

PAS Total (mmHg) 122.2 ± 21.9 122.9 ± 19.4 123.3 ±18.9 121.4 ± 21.0 124.1 ± 18.6 121.9 ± 18.1 118.5 ± 18.8 120.5 ± 16.7 121.5 ± 16.3 0.65 

PAD Total (mmHg) 75.4 ± 15.6 75.8 ± 13.8 75.5 ± 14.1 74.3 ± 14.9 76.0 ± 13.2 74.5 ± 13.5 72.1 ± 13.4 74.1 ± 11.9 72.2 ± 12.1 0.90 

PAS vigília (mmHg) 126.6 ± 22.0 127.9 ± 20.5 126.8 ± 20.2 125.8 ± 21.1 128.2 ± 19.6 125.3 ± 19.4 122.2 ± 18.9 124.2 ± 17.6 123.8 ± 17.4 0.89 

PAD vigília (mmHg) 78.3 ± 15.7 79.5 ± 14.3 78.3 ± 14.8 77.3 ± 15.1 78.0 ± 13.7 76.7 ± 14.2 74.5 ± 13.5 76.5 ± 12.3 74.8 ± 12.8 0.98 

PAS sono (mmHg) 108.7 ± 25.7 110.5 ± 19.1 112.5 ± 20.0 110.7 ± 24.6 112.7 ± 18.4 111.5 ± 19.1 107.1 ± 22.1 109.6 ± 16.5 111 ± 17.2 0.76 

PAD sono (mmHg) 65.8 ± 17.0 66.9 ± 13.0 67.8 ± 14.7 66.6 ± 16.3 67.6 ± 12.5 67.2 ± 14.1 64.9 ± 14.7 65.9 ± 11.2 65.1 ± 12.7 0.81 

Descenso PAS (mmHg) 14.2 ± 13.2 13.8 ± 10.5 11.2 ± 11.2 12.6 ± 12.7 12.0 ± 10.1 11.5 ± 10.7 12.3 ± 11.4 12.2 ± 9.1 10.7 ± 9.6 0.88 

Descenso PAD (mmHg) 15.7 ± 15.5 15.3 ± 12.2 12.2 ± 12.7 14.3 ± 14.8 13.9 ± 11.7 12.0 ± 12.2 13.1 ± 13.3 13.9 ± 10.5 11.6 ± 11.0 0.91 

Ausência descenso# 7 9 12 9 13 14 12 8 16 0.46 

IMC = índice de massa corporal; M = medicação; HAS = hipertensão arterial sistêmica; RHI_PAT= índice de hiperemia reativa; FC= frequencia cardíaca; AIx_PAT= índice de aumentação; AIx_75_PAT= 
índice de aumentação ajustada para 75bpm; PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica  
# Frequencia absoluta  
GLMM (generalized linear mixed model) 
*p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
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Tabela 4. Análise da Subamostra com SED   

 

Amostra sonolenta 
  

Controle AIOam CPAP p 

B (n=10) 6 M (n=9) 12 M (n=10) B (n=13) 6 M (12) 12 M (n=11) B (n=10) 6 M (n=9) 12 M (n=10)  

M Colesterol# 3 1 1 0 0 0 2 2 3 0.08 

M HAS # 6 5 5 2 3 3 7 6 4 0.25 

M Diabetes # 1 1 1 1 2 2 2 2 4 0.27 

RHI_PAT 1.9 ± 1.1 1.9 ± 0.8 1.9 ± 1.2 2.0 ± 1.2  2.1 ± 0.9 2.3 ± 1.4 2.0 ± 1.2 1.9 ± 0.9 1.8 ± 1.5 0.88 

FC (bpm) 66.1 ± 14.8 69.6 ± 15.1 70.2 ± 15.2 72.1 ± 16 70.6 ± 16 71.8 ± 17.1 65.3 ± 16 66.8 ± 16.4 65.8 ± 17.8 0.62 

AIx_PAT (%) 16.4 ± 32.7 14.4 ± 29.5 13.2 ± 26.7 10.8 ± 35.4 8.7 ± 31.5 6.2 ± 29.3 7.0 ± 35.4 7.6 ± 31.9 3.9 ± 29.8 0.98 

AIx_75_PAT (%) 10.9 ± 31.2 11.4 ± 28.4 10.1 ± 26.1 9.0 ± 33.7 5.8 ± 30.4 4.4 ± 28.6 1.8 ± 33.7 2.7 ± 30.8 (-1.9) ± 29.1 0.84 

PAS Total (mmHg) 124.1 ± 20 125.3 ± 20.4 125.7 ± 20.5 123.2 ± 21.7 123.9 ± 21.7 123.1 ± 23 116.8 ± 21.7 119.2 ± 22.1 117.5 ± 23.8 0.99 

PAD Total (mmHg) 75.7 ± 13.9 76.4 ± 14.9 76.1 ± 14.4 74.8 ± 15 74.8 ± 15.9 74.2 ± 15.7 72.6 ± 15 74.3 ± 16.1 73.3 ± 16 0.98 

PAS vigília (mmHg) 127.5 ±19.1 129.8 ± 22.6 129.3 ± 22.3 126.8 ± 20.6 127.9 ± 23.9 126.2 ± 24.5 120.2 ± 20.6 121.8 ± 24.5 121.3 ± 25 0.98 

PAD vigília (mmHg) 77.9 ± 14 79.5 ± 14.9 78.6 ± 15.1 77.5 ± 15.1 77 ± 15.8 76.4 ± 16.7 74.9 ± 15.1 76.5 ± 16.1 75.2 ± 17 0.95 

PAS sono (mmHg) 111.7 ± 21.6 113.1 ± 19.3 113.9 ± 21.2 111.3 ± 23.3 113.1 ± 20.5 113.5 ± 23.4 104.4 ± 23.3 107.4 ± 21 106.8 ± 24 1.00 

PAD sono (mmHg) 67.2 ± 15.2 67.7 ± 15.3 69.1 ± 15.4 66.2 ± 16.4 68.4 ± 16.4 68.5 ± 17.1 64.5 ± 16.4 66.1 ± 16.6 66.0 ± 17.6 0.95 

Descenso PAS (mmHg) 12.4 ± 11.7 12.5 ± 12 11.4 ± 12 12.3 ± 12.6 11.7 ± 12.6 9.9 ± 13.6 12.9 ± 12.6 11.7 ± 13 10.7 ± 14.2 0.99 

Descenso PAD (mmHg) 13.4 ± 14.6 14.3 ± 14.9 11.7 ± 15 14.2 ± 15.7 11.4 ± 15.7 10.3 ± 16.8 14.3 ± 15.7 13.6 ± 16.1 11 ± 17.5 0.86 

Ausência descenso# 5 6 5 5 5 6 3 4 5 0.71 

IMC = índice de massa corporal; M = medicação; HAS = hipertensão arterial sistêmica; RHI_PAT= índice de hiperemia reativa; FC= frequencia cardíaca; AIx_PAT= índice de aumentação; AIx_75_PAT = 
índice de aumentação ajustada para 75bpm; PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica  
# Frequencia absoluta  
GLMM (generalized linear mixed model) 
*p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
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Tabela 5. Análise da Subamostra com Hipertensão  

 

Amostra hipertensa Controle AIOam CPAP P 

  B (n=12) 6 M (n=11) 12 M (n=12) B (n=10) 6 M (n=10) 12 M (n=9) B (n=10) 6 M (n=8) 12 M (n=8)  

M Colesterol# 3 1 1 3 2 3 3 2 3 0.33 

M HAS # 8 6 7 4 6 6 8 7 6 0.06 

M Diabetes # 1 1 1 0 0 1 2 0 3 0.15 

RHI_PAT 1.9 ± 1.1 1.9 ± 1.1 1.8 ± 1.1 2.0 ± 1.2 1.9 ± 1.2 2.4 ± 1.2 2.2 ± 1.2 2.2 ± 1.3 2.1 ± 1.3 0.54 

FC (bpm) 68.3 ± 16.8 71.1 ± 14.8 69.3 ± 17.7 69.3 ± 18.5 67.7 ± 15.9 69.5 ± 20.3 65.8 ± 19.7 62.4 ± 18.1 68.8 ± 22 0.27 

AIx_PAT (%) 15.2 ± 30.5 12.9 ± 25 12.3 ± 23.5 13.2 ± 33.7 15.8 ± 26.9 8.0 ± 27 14.3 ± 35.4 13.6 ± 30.5 3.6 ± 29.7 0.44 

AIx_75_PAT (%) 10.6 ± 28 10.3 ± 26.3 8.2 ± 23.5 9.4 ± 31 11.1 ± 28.5 4.2 ± 26.9 8.7 ± 33.1 6.0 ± 32.1 (-0.3) ± 29.7 0.69 

PAS Total (mmHg) 127.3 ± 17.3 131.6 ± 17.9 128.6 ± 17.3 131.9 ± 19.1 129.1 ± 19.1 130.5 ± 19.8 123.9 ± 20.5 127.0 ± 21.7 124.9 ± 21.7 0.51 

PAD Total (mmHg) 79.9 ± 12.2 81.6 ± 12.5 79.5 ± 12.2 81.7 ± 13.4 79.5 ± 13.4 80.6 ± 13.9 75.8 ± 14.3 77.3 ± 15.1 75.4 ± 15.2 0.61 

PAS vigília (mmHg) 130.8 ± 18.4 136.6 ± 19.1 132.5 ± 18.4 137.2 ± 20.4 132.9 ± 20.4 133.2 ± 21.1 127.2 ± 21.9 131.6 ± 23.3 128.5 ± 23.1 0.24 

PAD vigília (mmHg) 82.3 ± 12.8 85.0 ± 13.3 81.9 ± 12.8 84.7 ± 14.2 82 ± 14.2 82.2 ± 14.8 77.7 ± 15.1 80.6 ± 16 78.0 ± 16.1 0.44 

PAS sono (mmHg) 114.7 ± 19 116.1 ± 19.7 116.5 ± 19 122.1 ± 21.1 117.4 ± 21.1 121.9 ± 21.9 111.5 ± 22.5 111.9 ± 23.9 113.0 ± 23.9 0.75 

PAD sono (mmHg) 69.6 ± 12.5 70.6 ± 12.8 71.5 ± 12.5 75.6 ± 13.8 70.9 ± 13.8 75.7 ± 14.3 68.5 ± 14.6 67.6 ± 15.3 67.7 ± 15.5 0.27 

Descenso PAS (mmHg) 12.5 ± 10.9 15.3 ± 11.4 11.9 ± 11.9 10.5 ± 12 11.2 ± 11.9 8.3 ± 13.7 12.5 ± 12.4 14.7 ± 13.5 11.9 ± 14.6 0.97 

Descenso PAD (mmHg) 15.1 ± 12.8 16.8 ± 13.2 12.1 ± 12.8 9.8 ± 14.1 12.4 ± 14.1 7.2 ± 14.7 12.3 ± 14.5 16.5 ± 15.6 12.7 ± 15.8 0.91 

Ausência descenso# 4 4 5 5 6 6 5 1 4 0.43 

IMC = índice de massa corporal; M = medicação; HAS = hipertensão arterial sistêmica; RHI_PAT= índice de hiperemia reativa; FC= frequencia cardíaca; AIx_PAT= índice de aumentação,  
AIx_75_PAT = índice de aumentação ajustada para 75bpm; PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica  
# Frequencia absoluta  
GLMM (generalized linear mixed model) 
*p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
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Tabela 6. Análise da Subamostra com Ausência de Descenso da Pressão Arterial do Sono 

 

Amostra ausência de 
descenso da PA  

Controle AIOam CPAP P 

B (n=6) 6 M (n=4) 12 M (n=6) B (n=8) 6 M (n=8) 12 M (n=7) B (n=8) 6 M (n=6) 12 M (n=7)  

M Colesterol# 1 0 0 1 1 1 3 3 4 0.16 

M HAS # 1 1 2 2 2 3 4 3 4 0.58 

M Diabetes # 1 1 1 0 0 1 2 1 3 0.87 

RHI_PAT 2.0 ± 1.22 1.7 ± 1.36 1.7 ± 1.22 2.07 ± 0.98 1.90 ± 0.94 2.4 ± 1.0 2.2 ± 1.03 2.3 ± 1.08 2.1 ± 1.13 0.56 

FC (bpm) 66.2 ± 20.21 72.3 ± 25.6 71.2 ± 21.9 70.3 ± 16.5 69.3 ± 19.3 71.2 ± 18.6 68.1 ± 17.1 69.9 ± 21.4 72.2 ± 19.3 0.74 

AIx_PAT (%) 12.9 ± 39 5.1 ± 27.9 2.4 ± 25 17.6 ± 34.2 13.1 ± 22.7 11.6 ± 23.3 18.1 ± 36.5 18.0 ± 27.3 5.6 ± 26.2 0.35 

AIx_75_PAT (%) 7.3 ± 36.5 2.1 ± 24.3 (-0.1) ± 22.7 15 ± 32.2 9.6 ± 20.6 9.5 ± 21 13.9 ± 34.3 15.1 ± 24.6 4.1 ± 24 0.11 

PAS Total (mmHg) 124.4 ± 27.4 127.2 ± 30.8 122.1 ± 27.4 128.0 ± 24.9 124.9 ± 24.9 126.8 ± 25.3 124.0 ± 28.6 122.4 ± 30.3 123.6 ± 28.8 0.86 

PAD Total (mmHg) 72.0 ± 17.8 73.2 ± 19.7 72.0 ± 17.8 78.6 ± 16.2 77.4 ± 16.2 77.8 ± 16.5 72.9 ± 18.7 73.1 ± 19.6 71.0 ± 18.9 0.91 

PAS vigília (mmHg) 126.7 ± 29.5 130.6 ± 33.5 125.2 ± 29.5 129.6 ± 26.8 128. ± 26.8 129.6 ± 27.2 125.1 ± 30.6 125.5 ± 32.7 125.0 ± 30.9 0.94 

PAD vigília (mmHg) 73 ± 18.3 75.8 ± 20.6 73.5 ± 18.3 79.7 ± 16.5 79 ± 16.5 78.3 ± 17 73.7 ± 18.9 75.6 ± 20.1 72.9 ± 19.2 0.93 

PAS sono (mmHg) 117.8 ± 25.7 116.9 ± 29.4 114.7 ± 25.7 123.1 ± 23.2 117.8 ± 23.2 120.4 ± 23.9 119.8 ± 26.4 115.2 ± 28.3 118.4 ± 26.8 0.95 

PAD sono (mmHg) 68.5 ± 17.2 66.3 ± 19.4 67.0 ± 17.2 74.4 ± 15.6 73.1 ± 15.6 75.7 ± 15.9 69.8 ± 17.8 68.3 ± 18.9 65.9 ± 18 0.41 

Descenso PAS (mmHg) 6.7 ± 13.5 9.9 ± 15.7 7.6 ± 13.5 4.4 ± 11.4 7.7 ± 11.4 6.8 ± 12.1 4.5 ± 12 7.9 ± 13.4 6.3 ± 12.6 1.00 

Descenso PAD (mmHg) 5.5 ± 15.5 11.9 ± 18.4 8.7 ± 13.4 6.5 ± 13.3 7.5 ± 13.2 3.5 ± 12.3 5.7 ± 14.1 9.2 ± 15.9 8.9 ± 13 0.63 

Ausência descenso# 6 3 3 8 7 7 8 4 4 0.34 

IMC = índice de massa corporal; M = medicação; HAS = hipertensão arterial sistêmica; RHI_PAT= índice de hiperemia reativa; FC= frequencia cardíaca; AIx_PAT= índice de aumentação ; AIx_75_PAT = 
índice de aumentação ajustada para 75bpm; PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica  
# Frequencia absoluta  
GLMM (generalized linear mixed model) 
*p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
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Tabela 7. Analise da Subamostra com Tratamento Efetivo  

 

Effective sample AIOam CPAP Time Interaction 

B  (n=13) 6M (n=12) 12 M (n=11) B (n=10) 6m (n=9) 12M (n=10)   

M Colesterol# 2 1 2 1 1 1 Não rodou  

M HAS # 3 4 4 4 4 4 0.69 0.69 

M Diabetes # 0 1 1 0 0 1 Não rodou  

RHI_PAT 2.0 ± 0.8 2.0 ± 0.8 2.1 ± 0.6 2.1 ± 0.9 1.9 ± 1.0 1.8 ± 0.6 0.75 0.35 

FC (bpm) 69.8 ± 13.1 70.1 ± 13.3 70.0 ± 13.6 68.4 ± 15.9 67 ± 16.3 70.4 ± 16 0.65 0.63 

AIx_PAT (%) 4.6 ± 25.2 3.0 ± 19.1 0.2 ± 22.1 6.9 ± 30.6 3.0 ± 24.0 (-2.7 ± 26.4) 0.07 0.70 

AIx_75_PAT (%) 3.0 ± 15.1 6.3 ± 14.4 (-3.0 ± 15.1)* 3.3 ± 8.4 (-6.3 ± 14.4) (-3.3 ± 8.4)* 0.05 0.66 

PAS Total (mmHg) 116.5 ± 14.2 118.4 ± 14.5 115.9 ± 14.6 116.9 ± 17.7 119.9 ± 18.0 116.9 ± 17.7 0.38 0.68 

PAD Total (mmHg) 71.3 ± 9.5 71.6 ± 9.7 70.3 ± 9.8 71.5 ± 11.7 73.9 ± 11.9 71.5 ± 11.7 0.35 0.70 

PAS vigília (mmHg) 120.7 ± 14.5 123.1 ± 14.9 121.0 ± 15.0 120.5 ± 17.9 124.4 ± 18.3 120.0 ± 17.9 0.29 0.88 

PAD vigília  (mmHg) 74.2 ± 9.3 74.4 ± 9.6 73.3 ± 9.7 74.0 ± 11.5 77.2 ± 11.7 73.9 ± 11.5 0.33 0.60 

PAS sono (mmHg) 104.7 ± 16.4 106.6 ± 16.7 103.9 ± 17.1 105.1 ± 20.3 105.0 ± 20.7 106.2 ± 20.3 0.91 0.67 

PAD sono  (mmHg) 62.5 ± 11.4 64.0 ± 11.3 62.5 ± 11.9 64.1 ± 14.2 62.9 ± 14.3 64 ± 14.2 0.99 0.57 

Descenso PAS (mmHg) 12.8 ± 8.9 13.1 ± 6.7 13.7 ± 10.6 12.9 ± 10.5 15.3 ± 8.1 11.1 ± 11.5 0.42 0.31 

Descenso PAD (mmHg) 15.3 ± 12.5 14.2 ± 8.5 14.4 ± 11.3 13.3 ± 15.0 18.5 ± 10.6 12.7 ± 13.1** 0.07 0.03 

Ausência descenso# 5 6 5 3 2 6 0.24 0.19 

IMC = índice de massa corporal; M = medicação; HAS = hipertensão arterial sistêmica; RHI_PAT= índice de hiperemia reativa; FC= frequencia cardíaca; AIx_PAT= índice de aumentação; 
AIx_75_PAT = índice de aumentação ajustada para 75bpm; PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica 
# Frequencia absoluta  
GLMM (generalized linear mixed model) 
*p ≤0.05 interação (tempo*grupo) 
Amostra que finalizou seguimentos - AIx_75_PAT (pré e 12 meses), cohen D = 0. 38, poder = 0.89 
Amostra que finalizou seguimentos - descenso da pressão arterial diastólica (6 meses e 12 meses), cohen D = 0.49, poder = 0.98 
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O tratamento com CPAP ou AIOam não melhorou os parâmetros de MAPA-24h e de 

função endotelial em indivíduos com AOS leve, após seis meses e um ano de 

acompanhamento. Esses resultados também foram encontrados para as subamostras com 

SED, com HAS e com ausência de descenso da pressão arterial do sono no início do 

protocolo. O índice de aumentação do PAT ajustado para 75bpm apresentou uma p 

significativo de melhora entre basal e 1 ano de tratamento, para o grupo tratamento efetivo  

(CPAP e AIOam juntos), entretanto com baixa relevância clínica (baixo effect size), e o 

descenso da PAD piorou entre 6 meses a 12 meses no grupo tratamento efetivo com CPAP, 

também com baixa relevância clínica pelo effect size,  indicando que essas respostas 

também foram negativas. 

 

Parametros Polissonográficos 

 

O CPAP foi eficaz em melhorar o índice de despertar em 6 meses de 

acompanhamento. Entretanto, essa melhora não persistiu até 1 ano, onde houve retorno 

aos valores semelhantes do início do tratamento, resultado este confirmado pelo melhor 

índice de despertar, em relação ao grupo controle, apenas aos 6 meses de 

acompanhamento.  

Os grupos CPAP e AIOam foram eficazes em melhorar o IAH em 6 meses e este 

resultado persistiu após 1 ano de tratamento. Esse resultado foi confirmado pelos melhores 

IAHs nos grupos CPAP e AIOam, em relação ao grupo controle, nos tempos 6 meses e 1 

ano. Para interesse observacional da doença, não houve progressão da AOS no grupo 

controle após 12 meses de acompanhamento. 

O grupo CPAP foi eficaz em melhorar a saturação de oxi-hemoglobina em 6 meses 

de tratamento (SpO2 mínima) e essa melhora persistiu após 1 ano de tratamento (SpO2 

média e mínima), e em ambos os tempos houve superioridade do CPAP em relação ao 

grupo controle e ao grupo AIOam.     

A resposta polissonográfica dos 3 grupos se assemelham aos da literatura sobre 

AOS de todas as gravidades, no qual metanálises mostram eficácia dos dois tratamentos 

sobre a doença, e superioridade do CPAP, em relação a melhora do IAH e SpO2 mínima, 

em  comparação ao AIOam(99, 100).  
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Adesão  

 

Em nosso estudo houve uma maior taxa de abandono e menor adesão em horas no 

grupo CPAP em relação ao grupo AIOam. Apesar do grupo AIOam apresentar melhor 

adesão e menor abandono ao tratamento se assemelhando aos resultados de revisões 

sistemáticas(99), tanto o AIOam quanto o CPAP apresentaram piores taxas de adesão e de 

abandono quando comparado com a literatura geral de AOS. 

 Estudos mostram que há uma adesão em torno de 6.4 a 6.9 hora/noite para o uso 

do AIOam (adesão objetiva)(92, 93) , e 4.8 a 6.8 hora/noite para o uso do CPAP(93, 120) após 1 

ano de tratamento da AOS sem definição de gravidade. Entretanto, em nosso estudo 

tivemos adesão, em média, de 5.7 ± 2.7 no grupo AIOam (adesão subjetiva) e 3.8 ± 3.0 no 

grupo CPAP (adesão objetiva) em 1 ano de tratamento.  

Em relação ao abandono, uma revisão sistemática com estudos randomizados, 

mostrou a frequência de abandono em torno de 8.4% no grupo CPAP e 4.5% no grupo 

AIOam(99), e no nosso estudo, em amostra apenas de AOS leve, encontramos uma taxa de 

abandono de 16% no grupo AIOam e 41.9% no grupo CPAP.  

Os estudos com amostra exclusiva de AOS leve utilizam apenas o CPAP como 

intervenção, e há descrições de baixas adesões e alto abandono como no nosso estudo. 

Há registro de que apenas 10 a 17% dos indivíduos aceitam o uso com CPAP(121, 122), e 

esta aceitação tem sido relatada como inferior à da AOS grave, que  gira em torno de 

61,9%(121).  Estudos mostram que a adesão ao uso do CPAP gira em tordo de 4.1 a 4.9 

horas/noite em amostra de AOS leve, com 55% do indivíduos usando acima de 6 

horas/noite(122, 123). Rosenthal e colaboradores (2000) observaram que 61% dos indivíduos 

com AOS leve abandonaram o tratamento com CPAP(122). Vale ressaltar que nenhum 

estudo, do nosso conhecimento, investigou o uso do AIOam em amostra exclusiva de AOS 

leve. Devido ao caráter leve da doença, já era esperado que houvesse menores taxas de 

adesão, entretanto, a adesão ao tratamento é uma peça fundamental na resposta 

cardiovascular, e estudos sobre adesão e formas de otimizá-la nessa população são 

necessários.  
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Pressão arterial de 24 horas 

 

No nosso estudo com amostra exclusiva de AOS leve, não encontramos melhora 

nos parâmetros de PA de 24h, de vigília ou sono; ou descenso da PA do sono nos grupos 

CPAP ou AIOam, quando comparados com valores de pré e pós tratamento ou com grupo 

controle sem tratamento. Em relação às comparações entre AIOam e CPAP, houve 

similaridade de efeitos, entretanto nenhum foi efetivo. O mesmo ocorreu quando foram 

analisadas subamostras de indivíduos com SED, HAS e ausência de descenso da pressão 

arterial do sono. Vale ressaltar que a amostra geral do estudo foi composta em média, por 

indivíduos normotensos, e por isso, subanalises com indivíduos com HAS e com ausência 

de descenso da PA do sono foram realizadas. Devido ao caráter complexo da pressão 

arterial, o número de amostra  deveria ser maior para confirmar os dados negativos da 

MAPA-24h pelo poder observado e effect size. 

Revisões sistemáticas com amostra geral de AOS apresentam resposta tanto do 

CPAP quanto do AIOam na melhora  discreta da pressão arterial entre o pré e o pós 

tratamanto(97-99), superioridade em relação ao grupo controle sem tratamento(67, 85, 97, 124), e 

mostram similaridade de resposta entre o CPAP e AIOam(85, 99, 124). Apenas uma revisão 

sistemática não encontrou superioridade do AIOam em relação à PA quando comparado 

com grupo controle (97). Fatores relacionados a melhores desfechos na PA estão a melhor 

adesão menor idade (< 60 anos), grandes dessaturações (SpO2-nadir<77%),  HAS ou HAS 

resistente, além de SED no início do tratamento(124).  

Na subamostra tratamento efetivo, encontramos uma diminuição significativa do 

descenso da PA diastólica, de 18,5% para 12,7%, entre 6 meses e 12 meses no grupo 

CPAP. Embora a significância estatística tenha sido encontrada, não há significado clínico, 

já que o effect size foi menor que 0.5, e a porcentagem de descenso da PAD do sono 

permaneceu superior a 10% durante todo o protocolo. O tamanho amostral foi suficiente 

para confirmação deste dado negativo, pois a análise do poder observado foi maior que 

90%.  
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Função endotelial 

 

Em nosso estudo, não encontramos impacto do tratamento com CPAP ou AIOam 

sobre a PAT em comparações com valores iniciais ou grupo controle; e houve similaridade 

de resultado entre CPAP e AIOam, ambos sem resposta ao tratamento. O mesmo ocorreu 

nas subamostras analisados: indivíduos com SED, HAS, e com ausência de descenso da 

pressão arterial do sono. No grupo CPAP, o tamanho amostral foi suficiente para confirmar 

os achados negativos para as variáveis AIx_PAT e AIx_75_PAT nas análises da amostra 

geral, Intenção de tratar e subamostra com HAS, entre pré e após 12 meses, confirmado 

pelo effect size menor que 0.5 e poder observado acima de 80%. 

Em revisões sistemáticas, o CPAP é eficaz na melhora da rigidez arterial e na 

dilatação fluxomediada, mas não na velocidade da onda de pulso em indivíduos com AOS 

incluindo todas as gravidade(59-62). Há escassez de estudos sobre a função endotelial no 

tratamento com AIOam (97), no entanto, AIOam tem demostrado similar melhora da função 

endotelial (velocidade onda de pulso,  dilatação fluxomediada e dilatação à acetilcolinaína) 

em ensaios clínicos randomizados quando comparado com pré tratamento e com 

semelhante melhora comparada com CPAP, em AOS de todas as gravidades (84, 94, 95).  

Em relação ao subamostra tratamento efetivo, encontramos uma melhora 

significativa do índice de aumentação (augmentation index- AIx_75_PAT) em 12 meses de 

tratamento, considerando os grupos CPAP e AIOam como um todo, sem significância 

quando os grupos foram analisados individualmente e sem superioridade entre os 

tratamentos. Entretanto, esse resultado não apresentou relevância clínica, já que não 

mostrou significância pelo teste de post roc, e o effect size foi menor que 0.5. O tamanho 

amostral foi suficiente para confirmar esse resultado negativo, já que o poder observado foi 

acima de 80%. 

Apesar do resultado negativo, é interessante ressaltar que não há valores de 

normalidade para o AIx_75_PAT, e contextualizar que estudos populacionais relacionam 

maiores valores de AIx_PAT à frequência de doença arterial coronariana, HAS e 

aterosclerose(125-127). Em um estudo anterior do nosso grupo, realizado com a mesma 

amostra basal dos indivíduos com AOS leve, associado a grupo controle saudável, o 

AIx_PAT estava relacionado ao descenso da pressão arterial do sono, independentemente 

da presença de AOS leve(128). No atual estudo confirmamos que o AIx_PAT não tem relação 
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com a AOS leve, e que, além disso, o tratamento da AOS leve não diminuiu a ausência de 

descenso da pressão arterial do sono. É importante enfatizar que a ausência do descenso 

da pressão arterial do sono, assim como a HAS e disfunção endotelial tem fisiopatologia 

multifatorial, e pelo caráter leve da doença, parece que o tratamento da AOS leve não 

impacta nesses desfechos. 

 Os estudo que abordam tratamento da AOS e seu efeito na PAT focam apenas no 

desfecho de RHI_PAT ou RHI_PAT ratio. Nesses estudos, 3 meses de CPAP se relacionam 

a melhora do RHI_PAT apenas em amostra exclusiva de AOS grave(129), não apresentando 

resultado quando se utilizou amostra de AOS moderada a grave(130, 131). 

 

Subamostra Tratamento Efetivo 

 

As análises da subamostra tratamento efetivo foram realizadas no nosso estudo, 

pois 42% dos participantes não se adaptaram ao CPAP, e aqueles que se adaptaram 

usaram menos de 4 h/noite, com média de 3,8 h/noite. Já no grupo AIOam nem todos os 

indivíduos atingiram IAH abaixo que 5 h/noite nas reavaliações de acompanhamento, 

apesar da média geral após tratamento estar abaixo de 5. 

Em estudos com amostra geral de AOS, uma revisão sistemática mostrou que o 

aumento de 1 hora de uso do CPAP por noite se associava a uma redução adicional da 

pressão arterial sistólica e diastólica(124). E outro estudo com AOS grave, mostrou melhora 

na dilatação fluxomediada apenas no grupo de sucesso AIOam (IAH menor que 5 ou queda 

IAH maior que 50%) após 2 meses de tratamento(132)..  

Curiosamente, os estudos publicados sobre AOS leve e CPAP que utilizam 

desfechos de PA e função endotelial avaliaram amostras com boa adesão. Duchna e 

colaboradores (2006) encontraram melhora na vasodilatação á bradicinina após 3 meses 

de CPAP em 7 indivíduos com AOS leve associada à boa adesão (média de 5,8 ± 1,3 hora 

por noite)(103), entretanto, 30% não se adaptaram ao CPAP(103). E Jaimchariyatam, 

Rodriguez e Budur (2010) realizaram um estudo retrospectivo e encontraram redução da 

pressão arterial clínica, comparado com grupo controle, após 2,8 anos de uso do CPAP em 

amostra AOS leve com sonolência inicial(104). O critério de inclusão foi o uso acima de 4 

h/noite, por mais de 5 dias por semana(104). Entretanto um estudo coorte observacional 

prospectivo não mostrou diferença entre adesão ao tratamento com CPAP (>4h/noite), não 
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adesão ideal ao CPAP (<4h/noite) e abandono do CPAP no aumento do risco de incidência 

de HAS(29).  

No nosso estudo, o tratamento, mesmo em indivíduos efetivos, não impactou na 

tonometria arterial periférica ou na pressão arterial de 24 horas; talvez esse resultado fosse 

diferente se a amostra com tratamento efetivo fosse composta por indivíduos com HAS.  

  

Subamostra  

 

A análise das subamostras que apresentavam comorbidades no início do estudo foi 

importante, pois além de estarem inseridos em alguns critérios diagnósticos da AAMS, eles 

também são fatores de risco associados a desfechos cardiovasculares. A SED é um fator 

que muitas vezes é decisivo para indicar o tratamento na AOS leve, mas também está 

relacionada a piores resultados cardiovasculares(133, 134). As subamostras com HAS e com 

ausência de descenso da pressão arterial do sono definem subgrupos já comprometidos, e 

que poderiam ser beneficiados com o tratamento. Entretanto, como este não era o objetivo 

primário do estudo o tamanho da amostra talvez tenha sido pequena para essas análises. 

De fato, o CPAP tem sido mais eficaz em reduzir a pressão arterial sistêmica em indivíduos 

com HAS ou HAS resistente associadas à AOS moderada a grave(68, 70). Da mesma forma, 

o CPAP também tem sido associado a uma melhora no descenso da pressão arterial do 

sono em amostra geral de AOS (73-75). Entretanto, as nossas subamostras de AOS leve com 

comorbidades também não apresentaram melhora significativa da PA e da tonometria 

arterial periférica após 1 ano de acompanhamento. Vale ressaltar que muitos indivíduos 

com HAS estavam em tratamento com anti-hipertensivos.  

 

AOS leve e outros tratamentos 

 

Outros estudos que abordaram amostra exclusiva de AOS leve utilizaram dieta de 

baixa caloria como intervenção e mostraram efeito sobre a melhora do  RHI, sem diferença 

com grupo controle(105), sem impacto na pressão arterial aferida clinicamente (135),  Outro 

estudo utilizou cirurgia da via aérea superior em um amostra de AOS leve associada à HAS, 

e encontrou melhora na PA sistólica média de 24 horas, PA diastólica diurna, PA sistólica 
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noturna e padrão de descenso da pressão arterial do sono quando comparado com a 

condição pré-tratamento(107). 

 

Sobretratamento da AOS leve 

 

O nosso estudo é o primeiro, de nosso conhecimento, randomizado para os 

principais tratamentos clínicos utilizados na AOS leve. A análise de risco cardiovascular na 

AOS leve é uma questão relevante à luz do consenso sobre a necessidade de tratamento 

dessa população. A ausência de resultado de nosso estudo é benéfico do ponto de vista de 

ser repensada o sobrediasgostico e sobretratamento desses indivíduos. Em nosso estudo, 

utilizamos uma amostra de AOS leve baseada em critérios rígidos de hipopneia (AAMS 

2007), e ainda assim os indivíduos com AOS leve não se beneficiaram do ponto de vista de 

função endotelial e pressão arterial após tratamento. Talvez haja um fenótipo que se 

beneficie pelo tratamento, entretanto mais estudos devem ser realizados. Em relação ao 

tratamento, é sempre importante haver a discussão, já que tanto o CPAP quanto o AIOam 

geram efeitos colaterais, por exemplo, dentários, que são prejudiciais ao paciente(136), além 

de ter o inconveniente de usar um dispositivo sem necessidade. O tratamento da AOS leve 

não se restringe ao impacto cardiovascular, entretanto, se este realmente não for 

significante, a melhora da sintomatologia seria o objetivo primário do tratamento, e 

indivíduos assintomáticos poderiam se beneficiar pela ausência de sobretratamento.  

 

Pontos fortes e limitações do Estudo 

 

Os pontos fortes deste estudo são o caráter de ensaio clínico randomizado, que 

permitiu-nos confirmar achados com um grupo controle sem tratamento.  A amostra foi 

composta apenas por indivíduos com AOS leve, tratados com os principais dispositivos 

utilizados na rotina clínica, e os desfechos foram avaliados à médio prazo. Além disso, 

utilizamos a MAPA-24h, padrão ouro para aferição da pressão arterial, e o PAT, um método 

validado e não invasivo de avaliação da função endotelial. As limitações deste estudo são: 

o número relativamente baixo de indivíduos para análises de MAPA-24h, ausência de 

palestra sobre AOS nos grupos AIOam e CPAP, ausência de avaliação de marcadores 
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inflamatórios e a ausência de grupos na amostra com HAS resistente ou outras doenças 

cardiovasculares. 
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7 CONCLUSÃO 
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O tratamento da AOS leve com CPAP ou AIOam não melhorou a pressão arterial 

sistêmica ou a função endotelial após 6 meses ou 1 ano, mesmo em indivíduos com 

condições comórbidas de SED, HAS e padrão de ausência de descenso da pressão arterial 

do sono, ou quando analisado apenas o tratamento efetivo. 
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Anexo 1 

 

Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo 2  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – AOS leve 

  Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Efetividade do Aparelho de Pressão Positiva 

Contínua (CPAP) e do Aparelho Intra-Oral (AIO) na Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono de grau leve: 

estudo randomizado, paralelo, simples cego e controlado”, que tem como objetivo avaliar e comparar o efeito 

do tratamento com CPAP e AIO em pacientes com apneia leve nas alterações de sonolência, humor, 

disfunção sexual, qualidade de vida e nos parâmetros metabólicos, cardiovasculares, inflamatórios e 

hormonais. 

  O CPAP é um aparelho ligado à eletricidade que consiste na aplicação de uma pressão positiva contínua na 

via aérea superior (por meio de um dispositivo gerador de fluxo de ar), conectado a uma máscara nasal para 

manter aberta a via aérea. AIO é um aparelho de acrílico confortável colocado dentro da boca na hora de 

dormir que recobre as duas arcadas dentárias e puxa a arcada inferior de forma progressiva e lentamente 

para frente. 

  O projeto será dividido em 4 fases (no início e após 6, 12 e 24 meses de tratamento) e em cada uma dessas 

fases a sua participação consistirá em realizar os seguintes procedimentos:  

- Mapa de Pressão Arterial de 24 horas: é a medida da pressão arterial que tem por objetivo monitorar 

alterações na pressão arterial sistêmica, Esse exame será feito durante 24 horas, ou seja, durante o dia e 

durante a noite. Será colocada uma faixa com velcro no seu braço não dominante, sendo esta ligada a um 

medidor de pressão arterial que ficará colocado na sua cintura, preso por um cinto. Esse aparelho inflará a 

faixa para medir sua pressão a cada 15 minutos durante o dia e a cada 30 minutos durante a noite. No dia 

desse exame o senhor (a) será orientado(a) a preencher um diário das suas atividades durante o período do 

exame. Não há riscos envolvidos com esse procedimento. 

- Endopat ou teste de hiperemia reativa: esse teste avalia a presença ou não de alteração endotelial (alteração 

da camada interna dos vasos sanguíneos). A mesma faixa utilizada na medida de pressão arterial será 

utilizada e um sensor (pequeno balão insuflado de ar) será inserido em um dedo de cada mão para registro 

contínuo do sinal de pulso. Após cerca de 8 minutos de repouso e registro (registro basal), a faixa será 

insuflada acima da pressão sistólica por 5 minutos. Após esse tempo, a faixa será esvaziada, e o registro 

continuará por mais 8 minutos. 

- Questionários e Escalas: esses tem por objetivo avaliar qualidade do sono, qualidade de vida, sonolência 

diurna, cognição, disfunção sexual e humor antes e após cada um dos tratamentos que serão utilizados. 

- Teste de Manutenção da Vigília, avalia a sonolência objetiva. Será realizado após o exame de 

polissonografia, durante o dia, sendo orientado a não dormir ou cochilar por 4 períodos a cada 2 horas. 

- Testes Neuropsicológicos e de Atenção (PVT): são testes realizados no papel e em um aparelho, que irão 

avaliar a memória e a atenção antes e após cada um dos tratamentos que serão aqui utilizados. 

- Coleta de sangue: essa análise do sangue tem por objetivo avaliar a quantidade de determinadas 

substâncias que podem se apresentar alteradas nos pacientes com diagnóstico de apneia do sono e observar 

as possíveis alterações promovidas pelos tratamentos que serão utilizados. A coleta será feita por punção 

periférica da veia do antebraço (direito ou esquerdo), e apesar de se tratar de um procedimento invasivo, não 

há riscos associados a esse. No procedimento de coleta de sangue, pode ocorrer leve dor e desconforto.  
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- Exame de Polissonografia: esse exame é realizado durante uma noite inteira de sono, na qual 

são monitorados vários parâmetros fisiológicos do sono, assim como são diagnosticados os 

distúrbios do sono, como no caso da apneia obstrutiva do sono. É o único exame capaz de 

identificar com precisão esse distúrbio. Para tanto, são utilizados vários sensores colados sobre a 

pele com fita tipo “micropore” ou adesivos e eventualmente com colódio (cola biológica). Não são usados aqui 

procedimentos invasivos e não há riscos envolvidos. No presente projeto, esse exame tem por objetivo 

diagnosticar e medir a gravidade do quadro de apneia obstrutiva do sono e a melhora de seus parâmetros 

após os tratamentos que serão testados. No exame de Polissonografia, a colocação de eletrodos e sensores 

em pele e couro cabeludo pode apresentar leve desconforto e despertares durante o sono, porém não existem 

riscos durante esse exame. 

  Como ainda não está claro nos estudos prévios se a SAOS leve traz prejuízo à saúde e qual é o melhor 

tratamento, nesse estudo, após todas as avaliações e exames iniciais, será feito um sorteio no qual você 

poderá pertencer ao grupo que usará o CPAP, ou o AIO ou mesmo permanecer em um grupo sem tratamento 

com aparelhos, mas com acompanhamento médico, medidas gerais de saúde (grupo controle). As medidas 

consistirão de orientações sobre boa higiene do sono, alimentação e atividade física. Os pacientes sorteados 

para os grupos CPAP e AIO receberão essas mesmas instruções, mas com acréscimo do uso dos aparelhos. 

  O (a) senhor (a) tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento sem penalização alguma.  

  Todos os procedimentos acontecerão no centro de pesquisa do sono da UNIFESP durante uma noite e dia 

seguinte. 

  Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente dos procedimentos ou 

tratamentos aos quais o (a) Sr (a). será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento gratuito na 

Instituição e o(a) senhor(a). terá direito a indenização determinada por lei. Com o Aparelho Intra-oral, os 

possíveis desconfortos incluem: salivação excessiva, desconforto muscular (face) ao acordar, sensação de 

“morder diferente” e alterações na mordida. Em geral, esses são leves e passageiros, mas em cerca de 10% 

dos pacientes, esses desconfortos levam ao abandono do tratamento. Na eventual ocorrência dessas 

situações, os pesquisadores se comprometem a tratar as ocorrências acima descritas. Com menor frequência 

(3%), podem ainda ocorrer o deslocamento ou fratura de restaurações ou próteses. Com o CPAP também 

podem ocorrer possíveis desconfortos, causado pelo uso da máscara, como ressecamento do nariz e 

garganta, coriza e sangramento nasal. Esses devem ser comunicados a um dos pesquisadores envolvidos 

para diminuir o desconforto. 

   Os voluntários que participarão do tratamento com AIO serão submetidos a uma documentação ortodôntica, 

que constará em radiografias da face (panorâmica e telerradiografia), fotos da face e da boca e moldes das 

arcadas, para confecção do seu aparelho intra-oral. Nos voluntários que participarão do tratamento com 

CPAP, será realizado um segundo exame de polissonografia, porém com CPAP, para obtenção da pressão 

de ar que será usada.   

  Os tratamentos que serão utilizados têm  trazido uma melhora das queixas clínicas e dos parâmetros de 

sono em pacientes com SAOS grave. Trata-se de estudo experimental testando a possibilidade de que o 

tratamento com CPAP ou AIO em paciente com SAOS leve possa melhorar a sonolência, cognição, humor, 

função sexual, qualidade de vida e os parâmetros metabólicos, inflamatórios, hormonais e cardiovasculares 

do participante. Somente no final do estudo poderemos saber qual modalidade de tratamento 

apresentará melhores resultados no seu caso. 

  Ao fim do estudo, você receberá gratuitamente a melhor forma de tratamento, CPAP ou AIO 

dependendo do qual tipo de aparelho mostrar melhor resultado. 
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  Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Profa. Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt, 
que pode ser encontrada no endereço: Rua Napoleão de Barros, 925, Vila Clementino, CEP: 040024-002. 
Fone: (11) 2149-0155. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar - cj 14, 5571-1062, FAX: 
5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 
  Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros 
voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros pacientes em nenhum momento. 
  O (a) senhor (a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 
  O (a) senhor(a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer material 
coletado só serão utilizados neste estudo. 
  Caso seja necessário, o (a) senhor(a) terá assistência permanente durante o estudo, ou mesmo após o 
término ou interrupção do estudo. 
  Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente dos procedimentos ou 
tratamentos aos quais o (a) Sr (a) será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento gratuito na 
Instituição e o(a) Sr(a). terá direito a indenização determinada por lei.  
  O (a) senhor(a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 
estudo. Da mesma forma, o (a) senhor(a) não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Durante o período de sua participação, se houver qualquer despesa adicional 
de sua parte em relação a condução ou alimentação, o (a) senhor(a) será reembolsado. 
  Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo 
(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 
indenizações legalmente estabelecidas. 

  O (a) senhor (a)  ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e todas as folhas 
serão rubricadas pelo pesquisador e por V.Sa. no momento do consentimento. 

  Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “Efetividade do Aparelho de Pressão Positiva Contínua (CPAP) e do Aparelho Intra-

Oral (AIO) na Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono de grau leve: estudo randomizado, paralelo, simples 

cego e controlado”. 

  Eu discuti com a Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

Data         /       /____ 

_________________________________ 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 
representante legal para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os 
termos aqui descritos. 

 

 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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Anexo 3 

Escala de Sonolência de Epworth  

 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH

Qual a probabilidade de você cochilar ou adormecer nas situações apresentadas a seguir? 

Qual a probabilidade de você cochilar ou adormecer nas situações

apresentadas a seguir?

0 - Nenhuma

chance de

cochilar

1 - Pequena

chance de

cochilar

2 - Moderada

chance de

cochilar

3 - Alta

chance de

cochilar

Sentado e lendo

Assistindo televisão

Sentado, quieto em um lugar público, sem atividade (sala de espera,

cinema, teatro, reunião)

Como passageiro de um trem, carro ou ônibus, andando uma hora sem

parar

Deitado para descansar a tarde, quando as circunstâncias permitem

Sentado e conversando com alguém

Sentado calmamente após o almoço, sem ter bebido álcool

Se você estiver de carro, enquanto para por alguns minutos no trânsito

intenso

Pontuação total EPWORTH

Preencha a casa correspondente a alternativa mais apropriada para cada situação.

Ao responder, procure separar da condição de sentir-se simplesmente cansado. 
Isso se refere ao seu estilo de vida normal recente. 
Mesmo que você não tenha feito algumas dessas coisas recentemente, tente 
imaginar como elas poderiam lhe afetar. 

 

 

 

 


