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Resumo 
 

Introdução: Trabalhos vêm mostrando uma maior ocorrência de alterações nasais em 

pacientes com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) quando comparados a 

controles, porém a correlação existente entre a permeabilidade nasal e a adesão ao 

aparelho de pressão aérea positiva (CPAP) é assunto ainda controverso na literatura. 

Além disso, não existe um consenso sobre qual ou quais seriam os melhores métodos 

de avaliação da função nasal. Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a 

influência das alterações nasais na adesão ao CPAP, em pacientes com SAOS. 

Método: Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, entre 25 a 65 anos, com 

diagnóstico de SAOS moderada a grave. O protocolo constituiu de questionários, 

rinoscopia anterior, nasofibrolaringoscopia flexível, �“peak flow�” nasal inspiratório, 

rinometria acústica e polissonografia para titulação pressórica do CPAP. Os pacientes 

receberam o CPAP para uso domiciliar por 6 meses e foram acompanhados em um 

programa educacional. Ao término de 6 meses, os pacientes que utilizaram o CPAP 4 

horas ou mais por noite, em pelo menos 70% das noites, foram considerados como 

tendo boa adesão; os demais como tendo má adesão. Resultados: De 45 pacientes 

incluídos, 34 finalizaram o estudo. Onze (33,4%) pacientes eram do sexo feminino e 23 

(67,6%) do sexo masculino, com idade média de 53,1 ± 9,1 anos. Dezesseis (47,1%) 

pacientes apresentaram boa adesão. Os parâmetros clínicos significantes foram: índice 

de massa corpórea (IMC), circunferência cervical (CC) e índice de apneia e hipopneia 

(IAH) maiores (p=0,030, p=0,006, p=0,032); e a saturação mínima da oxihemoglobina 

menor (p=0,041) no grupo de boa adesão. Os parâmetros nasais não apresentaram 

diferenças entre os grupos. As correlações com o maior número de horas de uso do 

CPAP foram: maior IMC (p=0,043), maior CC (p=0,007), maior IAH (p=0,043), maior 

pressão do CPAP (p=0,012), menor média das áreas nasais na posição supina 

(p=0,029). No modelo de regressão linear, os achados relacionados ao maior número de 

horas de uso do CPAP foram: maior CC (p=0,015), maior IAH (p=0,034), menor nota do 

quadro de sintomas nasais (p=0,007) e menor volume das fossas nasais na posição 

supina (p=0,001). Conclusões: A maior parte dos parâmetros nasais avaliados foram 

contraditórios ou não influenciaram a adesão ao CPAP. Os parâmetros que se 

correlacionaram à adesão ao CPAP neste grupo de pacientes com SAOS foram os 

preditores clínicos e polissonográficos da presença e gravidade da SAOS. 
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O sono representa um estado fisiológico vital do organismo e, apesar de não 

sabermos precisamente os motivos pelos quais necessitamos dormir, o sono não 

reparador, dependendo do tempo e da gravidade, pode promover várias 

repercussões no organismo, como alterações cognitivas - déficit de memória e 

concentração -, sonolência diurna excessiva (SDE) e alterações do humor, dentre 

outras (Aldrich, 2000). Vários são os distúrbios que podem trazer prejuízos ao sono, 

dentre eles os distúrbios respiratórios relacionados ao sono (DRRS), sendo que os 

de natureza obstrutiva, como a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), 

serão discutidos nesse trabalho (American Academy of Sleep Medicine, 2005).  

Foi através dos estudos realizados em Stanford, na década de 70, que os 

DRRS, principalmente os obstrutivos, passaram a ser mais bem compreendidos. 

Guilleminault et al. (1976) introduziram o termo Síndrome da Apneia Obstrutiva do 

Sono (SAOS) e Block et al. (1979) descreveram pela primeira vez a hipopneia. Foi a 

partir do estudo realizado por Gould et al. (1988) que o termo Síndrome da Apneia e 

Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) foi consagrado. Em 1993, Guilleminault et 

al. descrevem a Síndrome da Resistência da Via Aérea Superior (SRVAS).   

Em 1999, a American Academy of Sleep Medicine, através de uma força 

tarefa, padronizou as técnicas de registro, as definições dos eventos respiratórios do 

sono e os critérios diagnósticos e de gravidade dos DRRS. Posteriormente, em 

2005, a mesma academia publicou a II Classificação Internacional dos Distúrbios do 

Sono (CIDS-2), atualizando os critérios diagnósticos dos DRRS (American Academy 

of Sleep Medicine, 2005); e, em 2007, Iber et al. atualizaram as técnicas de registro 

e as definições dos eventos respiratórios do sono na polissonografia (Iber et al., 

2007).  

 

1.1 Definição da SAOS 
 

A SAOS se caracteriza por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total 

da via aérea superior (VAS) durante o sono, ocasionando dessaturação da 

oxihemoglobina e fragmentação do sono (American Academy of Sleep Medicine, 

1999; Bassiri, Guilleminault, 2000; Bittencourt, 2008). A SRVAS se caracteriza pela 
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presença de múltiplos despertares decorrentes do aumento progressivo da 

negatividade da pressão intratoráxica, ou seja, do esforço respiratório, evento esse 

chamado de RERA (�“Respiratory Effort Related Arousal�”), sem a presença de 

apneia, hipopneia ou dessaturação da oxihemoglobina (Guilleminault et al., 1993). O 

ronco primário se caracteriza pela presença de ruído respiratório oriundo da vibração 

de tecidos da faringe, sem a ocorrência de eventos respiratórios - apneia, hipopneia 

e RERA -, dessaturação da oxihemoglobina ou despertares (Hoffstein et al., 1991). 

 

1.2 Prevalência da SAOS 
 

O ronco apresenta alta prevalência populacional, acometendo 44% dos 

homens e 28% das mulheres (Bloom et al., 1988). Em uma pesquisa conduzida em 

150 cidades brasileiras, 29% da população pesquisada queixava-se de ronco 

(Bittencourt et al., 2009). Na cidade de São Paulo �– Brasil - um estudo avaliando a 

distribuição das queixas de sono no decorrer de três décadas (1985, 1997 e 2007) 

revelou um significativo aumento da queixa de ronco (21,5%, 19% e 41,7% 

respectivamente) (Santos-Silva et al., 2010).  

 Nos estudos populacionais disponíveis, a prevalência da SAOS, definida 

como o número de eventos respiratórios anormais durante o sono em associação à 

queixa de SDE, é aproximadamente de 3 a 7% em homens e de 2 a 5% em 

mulheres da população adulta (Young et al., 1993; Bearpark et al., 1995; Bixler et al., 

1998; Bixler et al., 2001; Duran et al., 2001; Ip et al., 2001; Ip et al., 2004; Kim et al., 

2004; Udwadia et al., 2004; Reddy et al., 2009). Em um estudo epidemiológico mais 

recente, realizado na cidade de São Paulo, a prevalência de SAOS, seguindo os 

critérios diagnósticos da CIDS-2 (American Academy of Sleep Medicine, 2005), foi 

de 32,9% na população geral  - 40,6% nos homens e 26,1% nas mulheres - (Tufik et 

al., 2010). 

A SAOS ocorre preferencialmente nos homens, entre a 4a. e 5a. décadas de 

vida e em obesos (Olson et al., 1995; Tufik et al., 2010). 
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1.3 Consequências da SAOS 
 

Entre as principais consequências da SAOS encontram-se as alterações 

cardiovasculares (Somers et al., 2008), a SDE (Bittencourt et al., 2005), alterações 

de humor (Saunamaki, Jehkonen, 2007), alterações neurocognitivas (Quan et al., 

2006) e alterações metabólicas (Garbuio et al., 2009), que comprometem a 

qualidade de vida dos pacientes (Punjabi et al., 2009). 

Dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 

a mais estudada e pode estar presente em 30% dos casos (Schmidt-Nowara et al., 

1990; Lavie et al., 2000; Lattimore et al., 2003). Atualmente já se pode afirmar que a 

SAOS é um fator de risco independente para HAS (Lavie et al., 2000; Somers et al., 

2008).  

Trabalhos mostram que esses pacientes apresentam também maior 

incidência de arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidentes cerebrais vasculares 

(Lugaresi et al., 1980; Lattimore et al., 2003). 

Os múltiplos despertares e a consequente fragmentação do sono levam a 

variáveis graus de SDE, aumentando o risco de acidentes de trânsito (de Mello et 

al., 2009) e de trabalho (Paim et al., 2008), fatores que colaboram para a morbidade 

e mortalidade em função dessa doença. 

Por estas razões, atualmente a SAOS é considerada um problema de saúde 

pública (Phillipson, 1993).  

 

1.4 Fisiopatologia da SAOS 
 

Várias teorias têm sido propostas para explicar a fisiopatologia da doença que 

é multifatorial, decorrente, em parte, de alterações anatômicas da VAS e crânio-

faciais, associadas a alterações neuromusculares da faringe (Badr, 1998; Kuna, 

Remmers, 2000). Não existe um arcabouço rígido envolvendo a faringe e, por isso, 

dependendo das forças que nela atuam, torna-se vulnerável ao colabamento. 

Embora se saiba que indivíduos apneicos apresentam uma faringe mais suscetível 

ao colapso (Schwab et al., 1993), ainda existe uma dificuldade muito grande em 
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avaliar exatamente qual seria o ponto da faringe onde este colapso ocorre durante o 

sono.  

Pacientes com SAOS apresentam a faringe de tamanho reduzido e forma 

alterada, passando de forma elíptica látero-lateral para circular, o que a tornaria mais 

suscetível ao colapso (Schwab et al., 1993). Ocorre, também, uma hiperatividade 

tônica neuromuscular para manter a VAS aberta durante a vigília, sendo essa mais 

alta do que em indivíduos normais. Durante o sono, esse fenômeno compensatório 

neuromuscular diminui, contribuindo para a oclusão transitória da VAS (Mezzanotte 

et al., 1992). 

O desbalanço entre as pressões extraluminal e intraluminal pode 

comprometer a pressão transmural, responsável pela patência da faringe. Deste 

modo, a faringe pode se tornar favorável ao colabamento, que pode ser discreto, 

levando à SRVAS, ou mais intenso, levando a hipopneias e até apneias, 

caracterizando a SAOS. 

A obesidade, por aumentar a pressão extraluminal, é um dos mais 

importantes fatores de risco da SAOS no adulto. Por outro lado, não podemos 

atribuir todos os casos de SAOS à obesidade, nem tão somente a outros fatores 

anatômicos. Há fatores funcionais, como a redução da atividade dos músculos 

dilatadores da VAS, que podem estar envolvidos, o que explicaria como um paciente 

não obeso possa ter SAOS (Hudgel et al., 1987). 

 

1.5 Quadro clínico e diagnóstico da SAOS 
 

Os principais sintomas apresentados pelos pacientes com SAOS são: 

presença de ronco, pausas respiratórias testemunhadas, SDE, alterações cognitivas 

- déficit de concentração e memória -, alterações do humor, nictúria, refluxo 

gastroesofágico, fadiga, cefaleia matinal e diminuição da libido (Bassiri, 

Guilleminault, 2000; Bittencourt, 2008).  

A polissonografia de noite inteira, sob supervisão, constitui o método padrão 

ouro para realizar o diagnóstico dos DRRS e inclui o registro do eletroencefalograma 

(EEG), do eletrooculograma (EOG), da eletromiografia (EMG) não invasiva do mento 
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e membros, das medidas do fluxo aéreo oronasal, do movimento tóraco-abdominal, 

do eletrocardiograma (ECG), da oximetria de pulso, da posição corporal e do ronco 

(Kushida et al., 2005; Iber et al., 2007). 

Para o diagnóstico da SAOS no adulto, segundo a CIDS-2 (American 

Academy of Sleep Medicine, 2005), é necessário observar a presença dos itens A, B 

+ D ou C + D, descritos abaixo: 

 
A. No mínimo uma queixa de: 

- Episódios de sono não intencionais durante a vigília, SDE, sono não 

reparador, fadiga ou insônia; 

- Acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixia; 

- Companheiro (a) relata ronco alto e/ou pausas respiratórias durante o 

sono. 

B. Polissonografia basal apresentando: 

- 5 ou mais eventos respiratórios detectáveis - apneia e/ou hipopneias e/ou 

RERA - por hora de sono; 

- Evidências de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. 

C. Polissonografia apresentando: 

- 15 ou mais eventos respiratórios detectáveis - apneia e/ou hipopneias e/ou 

RERA - por hora de sono; 

- Evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. 

D. O distúrbio não pode ser melhor explicado por outro distúrbio do sono, 

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

substâncias. 

 
A classificação da gravidade da SAOS deve ser feita baseada nos índices 

polissonográficos, na intensidade da SDE e na repercussão causada na vida social e 

profissional do paciente (American Academy of Sleep Medicine, 1999). É 

classificada em leve, moderada e grave. A SAOS leve é associada à SDE leve, ou 

seja, durante as atividades que exigem pouca atenção como assistir televisão, ler ou 
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andar de veículo como passageiro e a um baixo IAH, entre 5 e 15 eventos por hora. 

Nesse grau de doença os sintomas produzem discreta alteração da função social ou 

ocupacional. A SAOS moderada está associada com a SDE durante as atividades 

que exigem alguma atenção como em reuniões, apresentações ou concertos 

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

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

com a SDE durante as atividades que exigem maior atenção como comer, caminhar, 

conversar, dirigir e com um IAH superior a 30 eventos/hora. Os sintomas provocam 

marcada alteração na função social ou ocupacional (American Academy of Sleep 

Medicine, 1999). 

Além da idade mais avançada e o sexo masculino, a obesidade tem se 

mostrado um dos principais fatores, correlacionado tanto com a ocorrência como 

com a gravidade da SAOS (Ward Flemons, McNicholas, 1997), embora alguns 

trabalhos mostrem que a correlação entre o grau de obesidade e a gravidade da 

SAOS ainda seja controversa (Ward Flemons, McNicholas, 1997; Fogel et al., 2003; 

Martinho et al., 2008). Além disso, a circunferência cervical (CC) é um dos principais 

preditores da SAOS, sendo os valores de nomalidade de 38 cm para as mulheres e 

43 cm para os homens (Bittencourt, 2008).  

Várias alterações anatômicas da VAS têm sido descritas em pacientes com 

SAOS e estas podem ser avaliadas através da rinoscopia anterior, oroscopia e 

exame nasofibrolaringoscópico. As principais alterações da VAS, correlacionadas a 

SAOS, descritas em literatura, são as faríngeas, como palato mole espesso e/ou 

posteriorizado e/ou �“web�” - membrana formada pela inserção baixa do pilar posterior 

na úvula -, pilares tonsilares medianizados, hipertrofia obstrutiva da tonsila palatina, 

úvula longa e/ou espessa e língua volumosa (Friedman et al., 1999; Zonato et al., 

2003; Zonato et al., 2005; Martinho et al., 2008). 

Não se sabe ao certo qual é o papel da obstrução nasal na fisiopatologia da 

doença. Zonato et al (2005) mostraram que pacientes com SAOS apresentam maior 

frequência de sintomas e alterações nasais quando comparados com controles. 

Vários são os trabalhos que utilizaram a rinomanometria ou a rinometria acústica 

para avaliar a cavidade nasal de pacientes com SAOS, e muitos deles 

demonstraram que pacientes com SAOS apresentam maior resistência nasal e 
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valores inferiores de área e volume das fossas nasais quando comparados com 

controles  (Lofaso et al., 2000; Houser et al., 2002; Virkkula et al., 2003). 

As alterações anatômicas crânio-faciais, em especial a retroprojeção do 

mento (retrognatia), estão relacionadas à fisiopatologia da SAOS, e estas podem ser 

avaliadas através de inspeção facial e oroscopia ou por cefalometria. Na inspeção 

facial e oroscopia, a presença de palato duro ogival, oclusão dentária classe II 

(sugestiva de retroposição mandibular), desproporções entre a maxila e mandíbula e 

alterações das distâncias obtidas entre o osso hióide, a tireóide, a cricóide e o mento 

são os parâmetros mais correlacionados à doença (Friedman et al., 1999; Teculescu 

et al., 2001; Tsai et al., 2003; Zonato et al., 2003; Zonato et al., 2005). 

 

1.6 Tratamentos da SAOS 
 

Por se tratar de uma doença de fisiopatologia multifatorial, várias são as 

formas de tratamento propostas para o controle da SAOS, porém o uso de aparelhos 

de pressão aérea positiva em VAS (PAPs), em especial o CPAP (�“continuous 

positive airway pressure�”), é considerado tratamento de escolha para os pacientes 

com SAOS moderada a grave (Kushida et al., 2006). 

Medidas comportamentais como controle de peso, evitar dormir em decúbito 

dorsal, evitar consumo de álcool e medicações sedativas, dentre outras devem ser 

sempre orientadas. O uso de aparelhos intraorais, retentores de língua ou de avanço 

mandibular; e tratamentos cirúrgicos também são opções de tratamento em casos 

selecionados (Bittencourt, 2008). 

 

1.6.1 Tratamento com aparelhos de pressão aérea positiva (PAPs) 
 

Os PAPs incluem os de pressão contínua (CPAP), os de dois níveis de 

pressão e os de pressão auto-ajustáveis. O CPAP normalmente é capaz de tratar a 

maior parte dos pacientes com SAOS, porém, em casos seletos como em pacientes 

com hipoventilação, pacientes que se queixam de desconforto e que necessitem 

pressões elevadas, podem necessitar de tratamento com o aparelho de dois níveis 
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de pressão. Os aparelhos auto-ajustáveis não apresentam vantagens ao CPAP no 

tratamento domiciliar da SAOS e são contraindicados para pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva e com hipoventilação, dentre outras (Bittencourt, 

2008).  

O CPAP consiste de um gerador de fluxo aéreo contínuo que, por meio de um 

tubo flexível, conecta-se a uma máscara nasal ou oronasal, ajustada firmemente à 

face. A pressão gerada na máscara é transmitida à VAS do paciente criando-se no 

seu interior um coxim pneumático que aumenta seu diâmetro látero-lateral e que 

desloca o palato mole em direção à base da língua, aumentando a área de secção 

da faringe (Nery, Bittencourt, 2006). 

O uso do CPAP elimina os eventos respiratórios obstrutivos, melhora a 

saturação da oxihemoglobina e restaura o padrão de sono normal (Chervin, 

Guilleminault, 1996). Muitas vezes é capaz de melhorar a SDE, porém a melhora na 

qualidade de vida, no desempenho ao dirigir e na redução da pressão arterial 

necessitam ser mais bem avaliados (Heitman, Flemons, 2001; Kushida et al., 2006). 

O tempo ideal de uso do CPAP durante a noite é assunto ainda controverso. 

Karrer et al. (2000) e Popescu et al. (2001) consideram, como sendo bons usuários, 

os pacientes que utilizam CPAP pelo menos 4 horas por noite em 70% das noites, 

Entretanto, estudos mais recentes propõem o uso do CPAP por 7 horas por noite, 

em todas as noites (Weaver, Sawyer, 2010). 

A baixa adesão dos pacientes ao uso do CPAP tem sido o principal fator de 

insucesso desse tipo de terapia, sendo variáveis os resultados encontrados na 

literatura. Quando avaliada subjetivamente, a adesão ao CPAP varia de 60% a 90% 

(Pepin et al., 1999), entretanto, quando medida de forma objetiva, por medidor de 

horas de uso com pressão na máscara (horímetro de pressão), essa taxa alcança 

30% - 60% (Krieger et al., 1996; Weaver, Sawyer, 2010). Estudos referem que a 

avaliação da adesão nas duas primeiras semanas de uso é bom preditor do uso em 

longo prazo (Weaver et al., 1997; McArdle et al., 2000).  

Popescu et al. (2001) mostraram que, de 209 pacientes com indicação para 

uso do CPAP, apenas 73,2% iniciaram seu uso e, destes, apenas 68,5% 

continuavam utilizando-o após 1 ano. Esses autores mostraram também que o 
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principal fator relacionado ao uso do CPAP nestes pacientes foi a gravidade da 

doença, ou seja, pacientes com IAH mais elevado tendem a usar mais o CPAP.   

Bizieux-Thaminy et al. (2005) demonstraram, em um estudo com 137 

pacientes em uso de CPAP, que 82% dos pacientes continuavam utilizando o 

aparelho após 5 anos, 77% após 10 anos e apenas 61% após 15 anos, relatando 

também que o principal fator relacionado ao maior uso do CPAP foi o IAH mais 

elevado. Outros estudos confirmam a correlação existente entre a gravidade da 

doença e o maior tempo de uso do CPAP (Krieger, 1992; Engleman et al., 1997; 

McArdle et al., 2000). Apesar desses estudos, ainda não se pode afirmar que a 

adesão do CPAP é dose dependente da gravidade (Kushida et al., 2006). 

Além da gravidade da doença, outros fatores têm sido correlacionados à 

adesão ao CPAP. O uso de pressão subterapêutica, onde o paciente continua a 

apresentar os sinais e sintomas da doença, foi relacionado à má adesão em alguns 

trabalhos (Jenkinson et al., 1999; Stradling, Davies, 2000), mas não apresentou 

correlação em outros (Reeves-Hoche et al., 1994; Weaver et al., 1997), 

necessitando, pois, de melhor avaliação. 

Existem vários tipos e modelos de máscaras a serem utilizadas, podendo ser 

nasais e oronasais. Porém, os trabalhos são controversos quando relacionam 

diferentes tipos de máscaras e adesão ao tratamento. Mortimore et al. (1998) 

mostraram que as máscaras nasais são mais confortáveis e facilitam a adesão, 

quando comparadas às máscaras oronasais. Anderson et al. (2003) sugerem não 

haver diferença quanto à adesão entre o uso de máscaras nasais e oronasais. As 

máscaras oronasais parecem ter boa aplicação em pacientes que apresentem 

sintomas nasais obstrutivos e, portanto, dificuldade em utilizar máscaras nasais 

(Prosise, Berry, 1994). Não há até o momento estudos conclusivos sobre tipos de 

máscaras e adesão ao CPAP. 

 O uso de umidificadores parece ter também relação com uma melhor adesão 

ao CPAP (Massie et al., 1999; Neill et al., 2003), devendo ser, sempre que possível, 

recomendado o seu uso (Kushida et al., 2006). Os programas de educação têm sido 

muito valorizados. Estudos mostram que pacientes submetidos a programas 

educacionais mais detalhados, muitas vezes com auxílio telefônico e visitas 
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domiciliares, apresentam melhor adesão à terapia, quando comparados a pacientes 

não orientados (Chervin et al., 1997; Hoy et al., 1999; DeMolles et al., 2004; Kushida 

et al., 2006; Rueda et al., 2009). 

Deste modo, parece claro que o CPAP constitui a principal modalidade de 

tratamento para os pacientes com SAOS moderada a grave, sendo capaz de 

reverter muitas das consequências inerentes à doença. Outro fato é que, apesar de 

eficácia comprovada no tratamento da SAOS moderada e grave, a adesão tem se 

mostrado um dos principais fatores limitantes desse tipo de terapia, e vários fatores 

parecem exercer influência nesse fato.  

 

1.7 O papel da função e anatomia nasal na adesão à terapia com PAPs 
 

Como a interface entre os PAPs e o paciente se faz através de máscaras 

nasais e oronasais, a presença de alterações funcionais ou anatômicas nasais 

poderiam dificultar o uso do CPAP, baseado em alguns fatores: é possível que 

propiciem um aumento da resistência à passagem do ar do CPAP, fazendo com que 

esses pacientes necessitem pressões terapêuticas mais elevadas e, portanto, mais 

desconfortáveis; é possível que o paciente necessite respirar predominantemente 

pela boca e apresente altos vazamentos, ocasionando a retirada do aparelho; e é 

possível que, durante os episódios recorrentes de obstrução nasal, a pressão se 

torne subterapêutica, mantendo sintomas residuais e desestimulando seu uso 

(Tarrega et al., 2003; Morris et al., 2006; Sugiura et al., 2007; So et al., 2009).  

Com base nessas hipóteses, surgiram alguns trabalhos na literatura tentando 

correlacionar a presença de alterações nesse sítio e a adesão à terapia com PAPs, 

porém os resultados são conflitantes (Tarrega et al., 2003; Morris et al., 2006; 

Sugiura et al., 2007; So et al., 2009). 

Serão descritos a seguir os principais métodos de avaliação das cavidades 

nasais, bem como as avaliações que têm sido realizadas em pacientes com 

indicação de tratamento com CPAP. 
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1.7.1 Métodos de avaliação nasal 
 

Vários são os métodos de avaliação da cavidade nasal descritos na literatura, 

porém nenhum é reconhecido como padrão ouro. Podem ser classificados em 

medidas subjetivas (percepção relatada pelo paciente), anatômicas (estruturais) e 

fisiológicas (funcionais).  

As avaliações subjetivas são inúmeras na literatura e podem incluir desde 

simples perguntas como a presença de sintomas nasais - obstrução nasal, 

respiração oral, queixas sugestivas de rinopatia, dentre outras -, escores de 

frequência e intensidade dos sintomas; e escalas analógicas (Powell et al., 2001; 

Zonato et al., 2005). Na tentativa de agrupar os sintomas nasais, Stewart et al. 

(2004) propuseram uma escala, denominada �“NOSE�”,  com vários sintomas nasais, 

para os quais o indivíduo dá uma nota de incômodo para cada situação.   

As avaliações anatômicas podem ser realizadas por rinoscopia anterior - 

visão direta com auxílio de espéculos nasais -, nasofibroscopia - visão direta com 

auxílio de óticas - e por exames de imagem, em especial a tomografia. As alterações 

mais encontradas nesse tipo de avaliação são os desvios do septo nasal e 

hipertrofia das conchas nasais. Quadros sinusais, pólipos e tumores, dentre outros, 

também podem ser identificados (Zonato et al., 2003; Zonato et al., 2005; Martinho 

et al., 2008). 

A rinometria acústica também é uma medida anatômica e que permite, 

através da reflexão de ondas sonoras pelas estruturas nasais, avaliar a geometria 

nasal - medida tridimensional de área e volume -. Pode ser realizada no paciente 

sentado e em posição supina; com ou sem vasoconstritor. As principais medidas 

levadas em consideração, apesar de existirem controvérsias na correlação do nível 

dos principais estreitamentos com a anatomia nasal, são a área da secção 

transversal mínima - MCA (�“Minimal Cross Sectional Área�”) encontrada entre a 

distância de 0 a 22 mm da entrada da cavidade nasal, que possivelmente 

corresponde à válvula nasal (MCA 1) e a MCA encontrada entre a distância de 22 a 

54 mm da entrada da cavidade nasal, que possivelmente corresponde à cabeça da 

concha nasal inferior (MCA 2). É também calculado, o volume (Vol) dessas regiões, 
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sendo denominados Vol 1 e 2 respectivamente (Lofaso et al., 2000; Houser et al., 

2002; Virkkula et al., 2003; Morris et al., 2006; So et al., 2009). 

A rinomanometria é uma medida de resistência nasal calculada pela relação 

existente entre o fluxo inspiratório e a pressão inspiratória sendo, portanto, uma 

medida predominantemente funcional (Guimarães, Silva, 1993; Tarrega et al., 2003; 

Sugiura et al., 2007).  

A avaliação funcional também pode ser realizada através da medida do �“peak 

flow�” nasal inspiratório (PFNI) que reproduz medidas fisiológicas da taxa do fluxo 

aéreo nasal durante a inspiração. É considerado o valor do pico inspiratório máximo 

e essa medida é dada em litros/minuto ou litros/segundo (Fairley et al., 1993; Lam et 

al., 2006).  

Vários trabalhos tentaram correlacionar os achados da avaliação subjetiva, da 

rinometria acústica e do PFNI, alguns com resultados positivos (Fairley et al., 1993; 

Nathan et al., 2005; Kjaergaard et al., 2008) e outros negativos  (Roithmann et al., 

1994; Lam et al., 2006), porém nenhum deles em um grupo de pacientes com 

SAOS. 

Fairley et al. (1993) compararam medidas do PFNI e dados subjetivos da 

obstrução nasal e estabeleceram boa correlação entre elas. Na mesma linha de 

raciocínio, Roithmann et al. (1994), usando medidas de rinometria acústica, 

rinomanometria e sensação de permeabilidade nasal, não verificaram adequada 

correlação entre as mesmas.  

Lam et al. (2006) em estudo com 290 indivíduos, com faixa etária média de 47 

anos, utilizaram 3 métodos de avaliação nasal - questionários, PFNI e rinometria 

acústica -, o que possibilitou correlacionar medidas anatômicas, funcionais e 

subjetivas. Esse estudo estabeleceu pouca associação entre as medidas da 

anatomia nasal, da fisiologia e da percepção de obstrução nasal relatada pelo 

paciente, não encontrando relação entre os métodos de avaliação utilizados. Em 

contrapartida, outros estudos (Nathan et al., 2005; Kjaergaard et al., 2008) 

mostraram associações altamente significantes ao correlacionar questionários, 

medidas de rinometria acústica e do PFNI. 
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Deste modo, pode-se ver que várias são as possíveis formas de avaliação da 

cavidade nasal, mas nenhuma delas mostrou-se soberana. 

 

1.7.2 Avaliação nasal e a adesão ao CPAP 
 

Até o presente momento, foram mencionados tipos de avaliações nasais 

existentes na literatura sem, no entanto, correlacioná-las com a adesão ao CPAP.  

Com esse enfoque, existem duas linhas de trabalhos na literatura que correlacionam 

avaliações nasais com a adesão ao CPAP, sendo alguns clínicos (Tarrega et al., 

2003; Morris et al., 2006; Sugiura et al., 2007; So et al., 2009) e outros cirúrgicos 

(Nowak et al., 2003; Nakata et al., 2005; Zonato et al., 2006; Chandrashekariah et 

al., 2008).  

Os trabalhos cirúrgicos vêm mostrando que a correção de alterações 

anatômicas nasais é capaz de reduzir os níveis pressóricos terapêuticos do CPAP, o 

que poderia tornar seu uso mais confortável e talvez melhorar sua adesão (Nowak et 

al., 2003; Nakata et al., 2005; Zonato et al., 2006; Chandrashekariah et al., 2008), 

principalmente nos pacientes que necessitam pressões mais elevadas (Zonato et al., 

2006). Porém, apenas um estudo, com 11 pacientes, avaliou de forma objetiva a 

adesão ao CPAP após a cirurgia, mostrando um aumento médio de 48,6 minutos no 

uso do CPAP após a cirurgia (Chandrashekariah et al., 2008). 

Já os trabalhos clínicos que avaliam o impacto dos achados nasais na adesão 

ao CPAP são poucos e controversos, contudo, por serem o foco principal desta 

pesquisa, serão mais detalhados a seguir.  

Tarrega et al. (2003) em estudo retrospectivo, avaliaram prontuários de 

pacientes que receberam indicação de tratamento com CPAP. Foram incluídos 

apenas os pacientes que haviam sido submetidos à rinomanometria antes da 

polissonografia para titulação do CPAP e que haviam sido monitorizados com 

horímetro de pressão por pelo menos um ano. Dos 125 pacientes avaliados, 70,4% 

estavam utilizando o CPAP mais de 4 horas por noite e foram considerados como 

tendo boa adesão. Os autores não encontraram correlação entre a resistência nasal 

e a adesão ao uso do CPAP. 
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Morris et al. (2006) avaliaram, por rinometria acústica, 34 pacientes na noite 

da polissonografia para titulação do CPAP e observaram a adesão ao CPAP dos 

pacientes que continuaram utilizando o aparelho após 18 meses (25 pacientes). 

Destes, 13 pacientes foram considerados como tendo boa adesão e apresentaram 

uma maior MCA na região correspondente à cabeça da concha nasal inferior (MCA 

2), quando comparados com o grupo de má adesão (p=0,03), sugerindo que o nariz 

poderia exercer influência sobre a adesão ao CPAP. Referem ainda que valores 

inferiores a 0,6 cm2 da MCA 2, apresentam sensibilidade de 75% e especificidade de 

77% de predizer a má adesão ao CPAP. 

Confirmando os dados encontrados por Morris et al. (2006), Sugiura  et al. 

(2007) avaliaram a resistência nasal de 77 pacientes por rinomanometria, que 

seriam submetidos à polissonografia para titulação da pressão do CPAP, e 

verificaram que a resistência nasal foi menor nos pacientes que aceitaram o uso do 

CPAP (56 pacientes), ressaltando a importância da permeabilidade nasal na 

adaptação inicial ao CPAP, mas não avaliaram a adesão a longo prazo.  

Esses dados foram novamente confirmados em um estudo realizado por So et 

al. (2009), que avaliaram por rinometria acústica 36 pacientes na noite da 

polissonografia para titulação do CPAP. Os pacientes foram acompanhados por 3 

meses e os que continuaram utilizando o aparelho foram considerados como tendo 

boa adesão (23 pacientes). Quando avaliado o grupo todo, não encontraram 

significância nos achados da rinometria acústica entre os grupos de boa e má 

adesão, porém, quando avaliados apenas os pacientes com IAH inferior a 60/hora, a 

soma das médias das MCAs foi maior no grupo de boa adesão, sugerindo que o 

nariz poderia exercer alguma influência na adesão ao CPAP de pacientes com IAH 

menos elevado.  

Desta forma, pode-se verificar que poucos, e ainda controversos, são os 

trabalhos que correlacionam a presença de alterações nasais e a adesão ao CPAP. 
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1.8 Justificativa 
 

Como se vê, a terapia com PAPs é a principal modalidade de tratamento da 

SAOS, em especial nos casos mais graves da doença; e o seu benefício é um 

consenso na literatura (Kushida et al., 2006). Porém a dificuldade apresentada pelos 

pacientes em aderir a esse tipo de terapia tem sido um fator limitante de grande 

importância (Kushida et al., 2006).   

Fazer com que os pacientes com SAOS usem os PAPs de forma adequada é 

fundamental na prevenção das consequências relacionadas à doença, em especial 

as cardiovasculares e as cognitivas. Para tal, embora não haja um consenso na 

literatura sobre quantas horas de uso dos PAPs seriam ideais, o fato é que, quanto 

mais tempo o paciente utilizá-lo dormindo melhor será.  

Como exposto anteriormente, vários fatores já foram correlacionados com 

uma boa ou má adesão, e a maior parte dos trabalhos leva em consideração o uso 

do CPAP por pelo menos 4 horas por noite. Alguns desses fatores já estão bem 

estabelecidos na literatura, como os programas de educação e o uso dos 

umidificadores. Outros, como a gravidade da SAOS e o tipo de máscara, ainda 

necessitam ser melhor avaliados (Kushida et al., 2006).  

Trabalhos vêm mostrando uma maior ocorrência de alterações nasais em 

pacientes com SAOS, quando comparados a controles (Lofaso et al., 2000; Houser 

et al., 2002; Virkkula et al., 2003; Zonato et al., 2005), porém a correlação existente 

entre a permeabilidade nasal e a adesão ao CPAP é assunto ainda controverso na 

literatura. Além disso, não existe um consenso sobre qual ou quais seriam os 

melhores métodos de avaliação da função nasal. Deste modo, esses foram os 

principais motivos que estimularam a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  
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1. Avaliar a influência das alterações nasais na adesão ao CPAP em pacientes 

com SAOS; 

2. Correlacionar os diferentes métodos de avaliação nasal entre si;  

3. Avaliar a influência dos parâmetros clínicos e polissonográficos na adesão ao 

CPAP em pacientes com SAOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  M É T O D O S  
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Foram incluídos consecutivamente pacientes adultos provenientes do Instituto 

do Sono da Universidade Federal de São Paulo, no período de dezembro de 2006 a 

março de 2009, com SAOS moderada a grave, segundo os critérios da CIDS-2 

(American Academy of Sleep Medicine, 2005), com indicação de polissonografia 

para titulação de pressão do CPAP. O protocolo foi aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa do Hospital São Paulo (CEP 0706/06 �– Anexo 1). Os pacientes assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). 

 

3.1 Critérios de inclusão 
 

- Pacientes entre 25 e 65 anos; 

- Ambos os sexos; 

- Pacientes com SAOS moderada a grave, confirmada através de avaliação 

clínica e polissonográfica (IAH > 15). 

 

3.2 Critérios de exclusão 
 

- Pacientes não colaborativos ou com baixo nível de escolaridade - analfabetos 

ou com primário incompleto - que impossibilitem a aplicação dos 

questionários e a compreensão das orientações feitas; 

- Pacientes com outros distúrbios do sono, que não SAOS moderada a grave; 

- Pacientes com tratamentos prévios para SAOS: CPAP, aparelho intraoral ou 

cirurgias para SAOS; 

- Pacientes com doenças clínicas ou psiquiátricas graves ou descompensadas; 

- Pacientes usuários de álcool, estimulantes ou sedativos; 

- Pacientes com claustrofobia. 
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3.3 Protocolo de avaliação 
 

Todos os pacientes foram submetidos a um protocolo de avaliação (Figura 1) 

que consistiu na aplicação de questionários de sono e queixas nasais (Anexos 3 e 

4), rinoscopia anterior (Anexo 4), nasofibolaringoscopia (Anexo 4), rinometria 

acústica (Anexo 4), �“peak flow�” nasal inspiratório (PFNI) (Anexo 4) e polissonografia 

para titulação do CPAP. 

Após a realização da polissonografia para titulação do CPAP, os pacientes 

receberam o CPAP para uso domiciliar (REMstar® Plus, Respironics Inc., Murrysville, 

PA), com máscara nasal, sem umidificador e com horímetro de pressão acoplado. 

Os pacientes receberam também um diário de uso do CPAP, onde marcaram os 

dias em que usaram o CPAP.  

Retornos periódicos em 7, 14, 30, 90 e 180 dias foram realizados para que 

fossem dadas orientações, segundo o protocolo educacional realizado na �“clinica de 

CPAP�” desta instituição. Nestes retornos foram feitas as entregas dos diários de uso 

e a leitura do horímetro de pressão.  

Ao término de 6 meses, os pacientes que utilizaram o CPAP 4 horas ou mais 

por noite, em pelo menos 70% das noites, foram considerados como tendo boa 

adesão.  

O número de horas de uso do CPAP por dia foi calculado através do número 

de horas de uso obtido pelo horímetro de pressão dividido pelo número de dias 

utilizados (diário de uso). 
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Figura 1. Fluxograma do protocolo de avaliação 

 

3.4 Descrição dos procedimentos 
 

3.4.1 Escala de Sonolência de Epworth 
 

Essa escala avalia oito situações do cotidiano dos pacientes. É dada uma 

nota para a chance de adormecer ou cochilar em cada uma dessas situações, 

variando de zero - nenhuma chance - a três - grande chance -. A soma do escore 

total varia de 0 (zero) a 24, e valores acima de 9 sugerem sonolência diurna 

excessiva (Johns, 1991) (Anexo 3).  

 

3.4.2 Questionários de sintomas nasais  
 

Os pacientes foram questionados quanto à presença de obstrução nasal no 

último mês (Anexo 4). Foram considerados como tendo obstrução nasal freqüente 

os pacientes que responderam apresentá-la com uma frequência de todos os dias 

ou quase todos os dias. O mesmo foi feito quanto às queixas sugestivas de rinopatia 

- coriza e/ou espirros e/ou prurido -, sendo considerados como tendo rinopatia 

frequente os pacientes que responderam apresentá-la com uma frequência de todos 

os dias ou quase todos os dias. 
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Quatro sintomas nasais - obstrução nasal, respiração bucal, queixas 

sugestivas de rinopatia e dificuldade de respirar pelo nariz durante atividade física - 

foram agrupados em um quadro - quadro de sintomas nasais - (Quadro 1 - Anexo 4), 

onde o paciente referia o grau de incômodo que determinado sintoma nasal lhe 

causara no último mês. O grau de incômodo poderia ser nenhum (nota 0), pequeno 

(nota 1), moderado (nota 2) ou intenso (nota 3), de modo que a somatória dessas 

notas variou de zero a 12, sendo que quanto mais alta a nota, maior o número de 

sintomas e/ou maior o desconforto que os sintomas nasais causavam ao paciente.  

 

Quadro 1. Quadro de sintomas nasais 

No último mês Não 
apresenta 

Pequeno 
incômodo 

Moderado 
incômodo 

Intenso 
incômodo 

Obstrução nasal 0 1 2 3 

Respiração bucal 0 1 2 3 

Sintomas sugestivos de rinopatia 0 1 2 3 

Dificuldade para respirar pelo nariz 
durante atividade física 0 1 2 3 

 

 

3.4.3 Exame físico antropométrico  
 

No exame físico antropométrico, foi calculado o índice de massa corpórea 

(IMC) dos pacientes, através da fórmula peso (Kg) / altura2 (m2), e a medida da 

circunferência cervical (cm) (Anexo 4). 
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3.4.4 Rinoscopia anterior  
 

Através da rinoscopia anterior avaliou-se a presença de possíveis desvios do 

septo nasal e hipertrofia das conchas nasais inferiores (Anexo 4). Os desvios septais 

foram classificados em grau I - desvio não toca a concha nasal inferior -, grau II - 

desvio toca a concha nasal inferior - e grau III - desvio toca a parede lateral, 

comprimindo a concha nasal inferior -. A hipertrofia das conchas nasais foi 

classificada em presente ou ausente (Zonato et al., 2005).  

Os achados de rinoscopia foram agrupados aos sintomas nasais. Foram 

considerados como tendo alteração nasal evidente os pacientes que apresentaram 

desvios septais grau II ou III e os pacientes com desvio septal grau I, associado à 

queixa de obstrução nasal frequente e/ou rinopatia frequente.  

 

3.4.5 Nasofibrolaringoscopia   
 

A nasofibrolaringoscopia foi realizada com o nasofibroscópio Xion de 3.4 mm, 

após aplicação de anestésico tópico (neotutocaína 2%) nas fossas nasais, com o 

paciente sentado (Anexo 4). Foi avaliada a presença de desvio septal e sua 

graduação, como exposto anteriormente, e o tamanho das conchas nasais 

inferiores, para confirmação dos achados obtidos no exame físico. Além disso, esse 

exame permitiu uma adequada avaliação da rinofaringe. 

 

3.4.6 Rinometria acústica  
 

A rinometria acústica foi realizada com o rinomanômetro Rhinometrics, versão 

SRE 2000 (Anexo 4). Este procedimento consiste na mensuração da área seccional 

(centímetros quadrados �– cm2) e do volume (centímetros cúbicos �– cm3) das fossas 

nasais. O aparelho é composto de um hardware de plataforma digital (SRE 2000) 

que é adaptado a um computador, de um software próprio e de �”probes�” e 

adaptadores nasais. O �“probe�” nasal com o adaptador é colocado e vedado em 

ambas as fossas nasais, separadamente, por onde é emitida uma onda sonora de 
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faixa branca (0,1 a 10 KHz). Ondas de reflexão são emitidas ao contato dessa onda 

sonora com os tecidos da cavidade nasal, sendo captadas por um microfone e 

digitalizadas pelo software. A partir de então é emitida uma curva, que corresponde 

à média obtida de 5 medidas consecutivas das áreas seccionais ao longo da fossa 

nasal para cada lado. Essa curva descreve a patência da via aérea nasal, dando a 

impressão do grau de obstrução nasal.  

Foi considerada para avaliação a menor medida de pelo menos duas curvas 

reproduzíveis. A área seccional (cm2) foi obtida ao longo da fossa nasal (cm), 

mostrando as principais áreas de estreitamentos, sendo considerada para a 

avaliação em questão a menor medida da área de secção transversal mínima ou 

Minimal Cross Sectional Area (MCA) encontrada na distância entre 0 e 22 mm da 

narina que parece corresponder à válvula nasal (MCA 1) e na distância entre 22 e 54 

mm que parece corresponder à concha nasal inferior (MCA 2). Para a medida do 

volume (cm3) foram considerados os mesmos parâmetros, sendo o volume 1 (Vol. 1) 

entre 0 e 22 mm e volume 2 (Vol. 2) entre 22 e 54 mm. Essas medidas foram 

realizadas com o paciente acordado sentado e após 10 minutos na posição supina, 

sendo que não foram utilizadas medicações nasais.  

O teste foi realizado em ambiente acusticamente tratado, observando-se 

todos os fatores que visam a garantir a acurácia do teste, segundo a padronização 

do Comitê Internacional para rinometria acústica (Hilberg, Pedersen, 2000): 

 Paciente permanceu 30 minutos em sala com ar condicionado à temperatura 

de 21°C antes da aferição; 

 Temperatura do ar mantida em 21°C;  

 Estabilização da cabeça do paciente; 

 Posicionamento do tubo de ondas; 

 Uso de vaselina para evitar vazamentos; 

 Controle da respiração. 

Os pacientes foram previamente questionados se os sintomas nasais do dia 

do exame correspondiam ao quadro habitual apresentado pelo mesmo. Em caso 

contrário, o exame era remarcado. 
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Os parâmetros levados em consideração foram: a média da MCA 1 e da MCA 

2 das duas fossas nasais na posição sentada e supina; e a média do volume 1 e do 

volume 2 das duas fossas nasais na posição sentada e supina. Para facilitar a 

correlação entre os diferentes métodos de avaliação nasal, considerou-se a média 

entre a MCA1 e MCA2, a qual passou a ter a denominação MCA nas posições 

sentada e supina; e a soma das médias dos volumes 1 e 2, que passou a ter 

denominação de Vol. nas posições sentada e supina.  

 

3.4.7 �“Peak flow�” nasal inspiratório (PFNI) 
 

O pico máximo do fluxo inspiratório nasal foi medido em litros por segundo 

(l/seg) e obtido através de uma máscara nasal, bem vedada à face, adaptada no 

espirômetro Sensormedics Vmáx 229 séries. Com o paciente sentado, após uma 

expiração total, é solicitado ao paciente que faça uma inspiração nasal profunda e 

abrupta com a boca e os lábios fechados. É então obtida uma curva com o pico 

inspiratório máximo (l/seg). Foram realizadas pelo menos três medidas, sendo que a 

melhor delas deveria ser reproduzida, e levada em consideração para esta 

avaliação. Os pacientes foram previamente questionados se os sintomas nasais do 

dia do exame correspondem ao quadro habitual apresentado pelo mesmo, caso 

contrário o exame era remarcado (Figura 2). 

 

   
A) Espirômetro Sensormedics Vmáx 229 séries; B) Máscara nasal adaptada no espirômetro; 
C) Curva obtida do fluxo inspiratório máximo, após expiração máxima. 

 
Figura 2. �“Peak flow�” nasal inspiratório (PFNI) 

A B C 
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3.4.8 Polissonografia para titulação de pressão do CPAP  
 

O políssonígrafo utilizado foi um sistema computadorizado �“EMBLA�” (EMBLA®  

S7000, EMBLA systems, Inc, Broomfield, CO, USA), e o  CPAP utilizado para 

titulação foi o aparelho manual da Sulivan (ViPAP 2 - modo CPAP), com ajuste à 

distância do quarto de dormir, e a  máscara usada foi nasal. 

Foi realizado um registro de noite inteira, em quarto escuro e silencioso, 

especialmente designado para este procedimento, com monitorização de EEG, 

EOG, EMG tibial e submentoniano, ECG, fluxo aéreo por cânula nasal associado a 

transdutor de pressão e termístor oral, movimentos respiratórios por cintas tóraco- 

abdominais de pletismografia de indutância, saturação da oxihemoglobina (SpO2) 

por oximetria, registro do ronco por microfone e sensor de posição corporal. 

O estagiamento do sono seguiu os critérios propostos por Rechtschaffen e 

Kales (1968); e os despertares seguiram os critérios da Associação Americana de 

Distúrbios do Sono (ASDA - "American Sleep Disorders Association") (American 

Sleep Disorders Association, 1992). O estagiamento dos eventos respiratórios 

seguiu os critérios propostos pela AASM (American Academy of Sleep Medicine, 

1999).  

Os parâmetros polissonográficos avaliados foram: 

- Eficiência do sono (ES): refere-se à porcentagem do tempo total de sono 

(TTS) em relação ao tempo total de registro (TTR). O TTR corresponde ao 

período entre o inicio e término do registro, ou seja, a partir do momento que 

o aparelho é ligado até ser desligado. O TTS corresponde ao TTR subtraído 

do período de vigília (PV), ou seja, exclui-se a latência do sono (tempo para o 

início do sono) e o tempo de vigília após iniciado o sono. Deste modo 

representa a porcentagem de tempo que o paciente esteve dormindo durante 

o registro.  

- Porcentagem dos estágios do sono: refere-se à porcentagem que cada fase 

do sono ocupou no TTS. O sono é dividido em duas fases, o sono NREM 

(�“nonrapid eye moviment�”) e o sono REM (�“rapid eye moviment�”). O sono 

NREM é subdividido em estágio 1 (S1), 2 (S2) e sono de ondas lentas (S3+4). 
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- Eventos respiratórios: O IAH representa o número de eventos respiratórios 

(apneia e hipopneia), dividido pelo número de horas de sono.  

- Índice de despertares (ID): representa o número de despertares, com duração 

de 3 a 15 segundos, dividido pelo número de horas de sono. 

- SpO2: através do registro do oxímetro, são obtidas as medidas de SpO2 basal, 

média e mínima. 

- Ronco: obtido através do registro por microfone associado à observação do 

técnico durante a noite do exame. 

- Pressão ideal de uso do CPAP: foi aquela capaz de abolir os eventos 

respiratórios, melhorar a SpO2, normalizar o ID e abolir o ronco. 

 

3.5 Análise estatística 
 

Foi aplicado teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnof para todas as 

variáveis, sendo que essas foram expressas em média e desvio padrão ou mediana 

e intervalos semi-interquartis (Q1 e Q3), segundo a forma de distribuição dessas. 

Para comparação entre os grupos foi utilizado teste de Mann Whitney, para as 

variáveis quantitativas; e teste de Igualdade de duas proporções, para as variáveis 

qualitativas. O teste de correlação de Spearman foi utilizado para correlacionar as 

variáveis quantitativas com o número de horas de uso do CPAP. Foi também 

realizada regressão linear das variáveis quantitativas em relação ao número de 

horas de uso do CPAP.  

Foi realizado o cálculo do poder das duas amostras (45 e 34 pacientes) na 

identificação das diferenças (Minitab - power and sample size).  

O valor de significância estabelecido foi de 0,05, e os softwares utilizados 

foram: SPSS V16, Minitab 15 e Excel Office 2007. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  R E S U L T A D O S  
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Foram incluídos, consecutivamente, 45 pacientes, que foram submetidos aos 

protocolos de avaliações clínicas e nasais. Após estas avaliações, as diferentes 

formas de avaliação nasal foram correlacionadas entre si.  

Dos 45 pacientes, apenas 34 (75,6%) retornaram para realizar a 

polissonografia para titulação do CPAP. Por não terem tido sequer contato com esse 

tipo de tratamento, 11 (24,4%) pacientes foram considerados como abandono. Foi 

feita então a comparação dos parâmetros clínicos e polissonográficos 

(polissonografia basal), entre os grupos pesquisa (34 pacientes) e abandono (11 

pacientes).  

Ao final do protocolo, os 34 pacientes foram divididos nos grupos de boa 

adesão (16 pacientes) e má adesão (18 pacientes), seguindo os critérios adotados; 

e os parâmetros clínicos, polissonográficos (basal e CPAP) e nasais foram 

comparados entre os grupos. Foi realizada também correlação e regressão linear 

entre o número de horas de uso diário do CPAP com os parâmetros clínicos, 

polissonográficos (basal e CPAP) e nasais.  

 

4.1 Correlação entre os diferentes métodos de avaliação nasal 
 

Para a correlação entre os diferentes métodos de avaliação nasal, foram 

levados em consideração o quadro de sintomas nasais, o PFNI e a rinometria 

acústica, nos 45 pacientes.  

O PFNI se correlacionou com todas as medidas da rinometria acústica de 

forma positiva, ou seja, quanto maior o valor do PFNI, maiores os valores de área e 

volume da rinometria acústica (Tabela 1).  

As medidas da rinometria acústica correlacionaram-se entre si de forma 

positiva (Tabela 1).  

Não houve correlações entre a nota do quadro de sintomas nasais nem com a 

rinometria, nem com o PFNI (Tabela 1).  
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Tabela 1. Correlação entre os diferentes métodos de avaliação nasal 

 Nota quadro de 
sintomas PFNI MCA 

sentado 
MCA 

supino 
Volume 
sentado 

PFNI 
Correlação -0,170 - - - - 

p 0,265 - - - - 

MCA  
sentado 

Correlação -0,129 0,344 - - - 

p 0,398 0,021 - - - 

MCA supino 
Correlação 0,036 0,411 62,0% - - 

p 0,815 0,005 <0,001 - - 

Vol. sentado 
Correlação -0,091 0,333 0,723 0,542 - 

p 0,551 0,025 <0,001 <0,001 - 

Vol. supino 
Correlação -0,028 0,349 0,482 0,711 0,656 

p 0,856 0,019 0,001 <0,001 <0,001 
 
Legenda: 
PFNI: �“peak flow�” inspiratório nasal, MCA: média das médias entre as áreas da secção transversal mínima 
referente à distância de 0 a 22 mm e área da secção transversal mínima referente à distância de 22 a 54 
mm, Vol: Volume referente à distância de 0 a 54 mm, p: valor estatístico �– teste correlação de Spearmann. 

 

4.2 Cálculo do poder das amostras 
 

Foi realizado o cálculo do poder das duas amostras (45 e 34 pacientes) na 

identificação das diferenças (Minitab - power and sample size). Encontrou-se um alto 

poder em ambas as amostras de pacientes, sendo 83,7% na amostra de 45 

pacientes (Figura 3) e 83,6% na amostra de 34 pacientes (Figura 4). Esses valores 

denotam que a perda amostral não foi significante. 

 

 
Figura 3. Gráfico da Curva do Poder da Amostra de 45 pacientes 
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Figura 4. Gráfico da Curva do Poder da Amostra de 34 pacientes 

 

4.3 Resultados comparativos entre os grupos pesquisa e abandono  
 

Na amostra de 45 pacientes, 14 (31,1%) pacientes eram do sexo feminino e 

31 (68,9%) do sexo masculino, com idade média de 53,5 ± 9,2 anos, CC de 38,2 ± 

4,2 cm e IMC de 28,4 ± 4,4 Kg/m2. Destes, 11 (24,4%) pacientes compuseram o 

grupo de abandono e 34 (75,6%) completaram o protocolo.  

Os parâmetros clínicos e polissonográficos (polissonografia basal) foram 

comparados entre o grupo de pacientes que permaneceu no estudo - grupo 

pesquisa - e o grupo de pacientes que abandonou o estudo - grupo abandono -.  

Não houve diferença estatisticamente significante em nenhum dos parâmetros 

clínicos avaliados (Tabelas 2 e 3).  

Em relação aos parâmetros polissonográficos, apenas a porcentagem do S1 

foi significantemente maior no grupo abandono (p=0,004) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Comparação dos parâmetros clínicos e polissonográficos entre os grupos pesquisa 
e abandono: variáveis quantitativas 

Grupos Média Mediana Desvio Padrão Q1 Q3 N IC p 

Idade 
(anos) 

Abondono 54,5 55 9,9 46 61 11 5,8 
0,895 

Pesquisa 53,1 55 9,1 47 60 34 3,0 

IMC 
(Kg/m2) 

Abondono 30,0 29,9 3,5 27,7 32,2 11 2,1 
0,420 

Pesquisa 28,6 8,3 4,6 26,1 32,1 34 1,6 

CC 
(cm) 

Abondono 39,8 40,3 5,1 36,5 43,5 11 3,0 
0,157 

Pesquisa 37,7 38,2 3,9 35,1 41,1 34 1,3 

ESE 
Abondono 13,5 13 5,4 10 17 11 3,2 

0,098 
Pesquisa 10,1 8 6,3 6 16 34 2,1 

IAH 
(eventos/hora) 

Abondono 34,9 33 18,0 21 43 11 10,6
0,229 

Pesquisa 45,0 37 24,5 24 59 34 8,2 

ID 
(eventos/hora) 

Abondono 34,6 36 19,0 21 45 11 11,2
0,712 

Pesquisa 33,9 29 20,2 19 42 34 6,8 

ES  
(%) 

Abondono 84,2 85 7,9 80 90 11 4,7 
0,570 

Pesquisa 81,7 83 11,4 78 89 34 3,8 

S1 
(%) 

Abondono 8,4 8 5,1 5 9 11 3,0 
0,004 

Pesquisa 4,6 3 3,8 2 6 34 1,3 

S2 
(%) 

Abondono 59,2 55 11,9 53 66 11 7,0 
0,616 

Pesquisa 61,8 61 11,7 52 73 34 3,9 

S3+4 
(%) 

Abondono 12,2 11 7,3 8 17 11 4,3 
0,187 

Pesquisa 16,2 16 9,1 9 23 34 3,1 

REM 
(%) 

Abondono 20,3 20 7,6 15 23 11 4,5 
0,413 

Pesquisa 17,4 18 5,5 14 22 34 1,8 

SpO2 mín 
(%) 

Abondono 81,5 84 10,0 79 89 11 5,9 
0,405 

Pesquisa 79,3 82 9,7 73 86 34 3,3 

 
Legenda: 
Q1 e Q3: intervalos semi-interquartis, N: número de pacientes, IC: Intervalo de confiança, IMC: Índice 
de massa corpórea, CC: circunferência cervical, ESE: Escala de Sonolência de Epworth, IAH: Índice 
de apneia e hipopneia por hora de sono, ES: eficiência do sono, S1: porcentagem do sono 1, S2: 
porcentagem do sono 2, S3 + 4: porcentagem do sono de ondas lentas, REM: porcentagem do sono 
REM (�“rapid eyes moviment�”), SpO2 mín: Saturação mínima da oxihemoglobina, ID: índice de 
despertares por hora de sono. p: valor estatístico �– teste Mann-Whitney. 
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Tabela 3. Distribuição quanto ao gênero: comparação entre os grupos pesquisa e abandono 

Sexo 
Abandono Pesquisa 

P 
N % N % 

Feminino 3 27,3% 11 32,4% 
0,752 

Masculino 8 72,7% 23 67,6% 

 
Legenda: 
N: número de pacientes, p: valor estatístico �– teste de igualdade de duas proporções. 
 

 

4.4 Comparação entre os grupos boa e má adesão 
 

Nessa amostra de 34 pacientes, 11 (33,4%) eram do sexo feminino e 23 

(67,6%) do sexo masculino, com idade média de 53,1 ± 9,1 anos, CC de 37,7 ± 3,9 

cm e IMC de 28,6 ± 4,6 Kg/m2. Dezesseis (47,1%) pacientes apresentaram boa 

adesão e 18 (52,9%) má adesão. 

A média de horas de uso do CPAP foi estatisticamente maior no grupo que 

apresentou boa adesão (p<0,001) (Figura 5), sendo 1,6 ± 1,3 horas no grupo de má 

adesão e 5,7 ± 1,5 horas no grupo de boa adesão. 
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Figura 5. Comparação do número de horas de uso do CPAP entre 
os grupos de boa e má adesão 
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Quanto aos parâmetros clínicos avaliados, o IMC e a CC foram 

estatisticamente maiores no grupo que apresentou boa adesão (p=0,030 e p=0,006, 

respectivamente), o que não foi observado para a idade, ESE e gênero (Tabelas 4 e 

5). 

 

Tabela 4. Comparação dos parâmetros clínicos entre os grupos boa e má adesão: variáveis 
quantitativas 

Adesão Média Mediana Desvio Padrão Q1 Q3 N IC p 

Idade 

(anos) 

Má adesão 54,6 58 7,6 50 60 18 3,5 
0,350 

Boa adesão 51,6 49 10,5 45 60 16 5,1 

IMC 

(Kg/m2) 

 

Má adesão 27,0 27,1 4,0 24,5 29,0 18 1,8 

0,030 
Boa adesão 30,4 30,9 4,8 27,2 34,4 16 2,4 

CC 

(cm) 

Má adesão 36,1 36,0 3,1 33,5 38,3 18 1,4 
0,006 

Boa adesão 39,5 39,5 3,9 37,9 42,3 16 1,9 

ESE 
Má adesão 9,9 8 4,2 7 13 18 2,0 

0,945 
Boa adesão 10,3 10 8,1 3 17 16 4,0 

 

Legenda: 
Q1 e Q3: intervalos semi-interquartis, N: número de pacientes, IC: Intervalo de confiança, IMC: Índice 
de massa corpórea, CC: circunferência cervical, ESE: Escala de Sonolência de Epworth, p: valor 
estatístico �– teste Mann-Whitney. 

 

 

Tabela 5. Distribuição quanto ao gênero: comparação entre os grupos boa e má adesão 

Sexo 

Má adesão 

N=18 

Boa adesão 

N=16 p 

N % N % 

Feminino 8 44,4% 3 18,8% 
0,110 

Masculino 10 55,6% 13 81,3% 

 
Legenda: 
N: número de pacientes, p: valor estatístico �– teste de igualdade de duas proporções. 
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Quanto aos parâmetros da polissonografia basal, o IAH foi estatisticamente 

maior e a SpO2 mín estatisticamente menor, no grupo que apresentou boa adesão 

(p=0,032 e p=0,041, respectivamente) (Tabela 6). 

Quanto aos parâmetros da polissonografia para titulação do CPAP, o IAH e a 

pressão terapêutica do CPAP foram estatisticamente maiores e a SpO2 mín 

estatisticamente menor, no grupo que apresentou boa adesão (p=0,001, p=0,048 e 

p= 0,022 respectivamente) (Tabela 6). 

 
 
Tabela 6. Comparação dos parâmetros polissonográficos (basal e CPAP) entre os grupos boa 
e má adesão 

(Continua) 

Adesão Média Mediana Desvio Padrão Q1 Q3 N IC p 

IAH basal 

(eventos/hora) 

Má adesão 37,8 27 22,3 23 46 18 10,3 
0,032 

Boa adesão 53,0 50 25,0 35 69 16 12,3 

ID basal 

(eventos/hora) 

Má adesão 28,4 28 14,6 15 41 18 6,8 
0,162 

Boa adesão 40,1 35 24,1 27 46 16 11,8 

ES basal 

(%) 

Má adesão 81,3 83 11,1 76 89 18 5,1 
0,501 

Boa adesão 82,1 84 12,1 80 91 16 6,0 

S1 basal 

(%) 

Má adesão 4,9 4 3,4 2 7 18 1,6 
0,437 

Boa adesão 4,3 3 4,2 2 4 16 2,1 

S2 basal 

(%) 

Má adesão 59,6 59 11,2 49 65 18 5,2 
0,293 

Boa adesão 64,2 62 12,1 52 74 16 5,9 

S3+4 basal 

(%) 

Má adesão 17,3 17 8,4 11 23 18 3,9 
0,398 

Boa adesão 15,0 14 10,0 5 22 16 4,9 

REM basal 

(%) 

Má adesão 18,2 19 6,1 14 23 18 2,8 
0,255 

Boa adesão 16,5 16 4,7 14 19 16 2,3 

SpO2 mín basal 

(%) 

Má adesão 82,8 84 6,9 76 88 18 3,2 
0,041 

Boa adesão 75,4 76 11,0 71 84 16 5,4 
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Tabela 6. Comparação dos parâmetros polissonográficos (basal e CPAP) entre os grupos boa 
e má adesão 

(Conclusão) 

Adesão Média Mediana Desvio Padrão Q1 Q3 N IC p 

IAH CPAP 

(eventos/hora) 

Má adesão 5,2 4 6,9 2 6 18 3,2 
0,001 

Boa adesão 10,7 9 6,2 7 14 16 3,0 

ID CPAP 

(eventos/hora) 

Má adesão 15,6 9 22,6 5 16 18 10,4 
0,704 

Boa adesão 12,5 13 7,9 7 17 16 3,9 

ES CPAP 

(%) 

Má adesão 75,6 79 15,6 71 87 18 7,2 
0,972 

Boa adesão 76,8 80 13,0 72 87 16 6,4 

S1 CPAP 

(%) 

Má adesão 7,2 4 9,7 3 8 18 4,5 
0,654 

Boa adesão 4,9 4 3,2 2 8 16 1,6 

S2 CPAP 

(%) 

Má adesão 52,9 55 16,2 45 64 18 7,5 
0,972 

Boa adesão 54,0 54 10,6 51 58 16 5,2 

S3+4 CPAP 

(%) 

Má adesão 18,1 17 9,4 11 23 18 4,3 
0,523 

Boa adesão 19,1 20 9,2 13 23 16 4,5 

REM CPAP 

(%) 

Má adesão 20,4 21 6,7 15 24 18 3,1 
0,809 

Boa adesão 19,7 22 8,2 18 23 16 4,0 

SpO2 mín CPAP 

(%) 

Má adesão 91,1 92 3,6 91 93 18 1,6 
0,022 

Boa adesão 87,6 90 5,9 85 91 16 2,9 

Pressão CPAP 

(cmH2O) 

Má adesão 8,8 9 1,5 8 10 18 0,7 
0,048 

Boa adesão 10,3 11 2,3 9 12 16 1,1 

 
Legenda: 
Q1 e Q3: intervalos semi-interquartis, N: número de pacientes, IC: Intervalo de confiança, IAH: Índice 
de apneia e hipopneia por hora de sono, ES: eficiência do sono, S1: porcentagem do sono 1, S2: 
porcentagem do sono 2, S3 + 4: porcentagem do sono de ondas lentas, REM: porcentagem do sono 
REM (�“rapid eyes moviment�”), SpO2 mín: Saturação mínima da oxihemoglobina, ID: Índice de 
despertares por hora de sono, basal: dados referentes à polissonografia basal, CPAP: dados 
referentes à polissonografia para titulação do CPAP. p: valor estatístico �– teste Mann-Whitney. 
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Os parâmetros das avaliações nasais - subjetivas, anatômicas e funcional - 

não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos de boa e 

má adesão (Tabelas 7 e 8). 

Os achados da rinoscopia anterior e da nasofibroscopia que estiveram 

presentes em mais de 50% dos pacientes foram: queixa de obstrução nasal; soma 

dos pacientes com desvio septal graus I, II e III; e hipertrofia das conchas nasais 

inferiores (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Comparação dos parâmetros das avaliações nasais entre os grupos boa e má 
adesão: variáveis qualitativas 

Adesão  

Má adesão 

N=18 

Boa adesão 

N=16 P 

N % N % 

Obstrução nasal frequente 9 50,0% 8 50,0% 1,000 

Rinopatia frequente  6 33,3% 4 25,0% 0,595 

Desvio septal GI 7 38,9% 4 25,0% 0,388 

Desvio septal GII 3 16,7% 3 18,8% 0,874 

Desvio septal GIII 1 5,6% 2 12,5% 0,476 

Desvio septal GII / III 4 22,2% 5 31,3% 0,551 

Hipertrofia dos Cornetos inferiores 13 72,2% 10 62,5% 0,545 

Alteração nasal evidente 7 38,9% 8 50,0% 0,515 

 
Legenda: 
G: grau, N: número de pacientes, p: valor estatístico �– teste de igualdade de duas proporções. 
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Tabela 8. Comparação entre os parâmetros das avaliações nasais entre os grupos boa e má 
adesão: variáveis quantitativas 

Adesão Média Mediana Desvio 
Padrão Q1 Q3 N IC p 

Nota do quadro 
de sintomas 

Má adesão 4,8 5 3,4 2 7 18 1,6 
0,741 

Boa adesão 4,3 5 2,7 2 6 16 1,3 

PFNI (L/seg) 
Má adesão 1,73 1,7 0,43 1,4 2,0 18 0,20 

0,121 
Boa adesão 1,50 1,5 0,44 1,2 1,8 16 0,22 

MCA 1 Sentado 
(cm2) 

Má adesão 0,50 0,5 0,23 0,4 0,6 18 0,11 
0,592 

Boa adesão 0,47 0,5 0,17 0,3 0,5 16 0,08 

MCA 2 Sentado 
(cm2) 

Má adesão 0,56 0,5 0,25 0,5 0,6 18 0,11 
0,342 

Boa adesão 0,49 0,5 0,13 0,4 0,6 16 0,06 

MCA 1 

Supino (cm2) 

Má adesão 0,49 0,5 0,17 0,4 0,6 18 0,08 
0,292 

Boa adesão 0,43 0,4 0,19 0,3 0,5 16 0,09 

MCA 2 

Supino (cm2) 

Má adesão 0,51 0,5 0,19 0,4 0,6 18 0,09 
0,128 

Boa adesão 0,41 0,4 0,14 0,3 0,5 16 0,07 

Vol. 1 

Sentado (cm3) 

Má adesão 3,83 3,7 0,72 3,3 4,3 18 0,33 
0,691 

Boa adesão 3,90 4,0 0,73 3,4 4,3 16 0,36 

Vol. 2  

Sentado (cm3) 

Má adesão 7,49 6,6 2,87 5,9 8,4 18 1,32 
0,438 

Boa adesão 6,52 6,4 1,80 5,2 7,5 16 0,88 

Vol. 1  

Supino (cm3) 

Má adesão 3,95 3,8 0,62 3,6 4,1 18 0,29 
0,427 

Boa adesão 3,98 4,2 1,10 3,5 4,6 16 0,54 

Vol. 2  

Supino (cm3) 

Má adesão 6,48 6,3 1,46 5,6 7,2 18 0,67 
0,070 

Boa adesão 5,39 5,3 1,54 4,1 6,8 16 0,75 

 
Legenda: 
Q1 e Q3: intervalos semi-interquartis, N: número de pacientes, IC: Intervalo de confiança, PFNI: 
média do �“peak flow�” inspiratório nasal, MCA 1: área da secção transversal mínima referente à 
distância de 0 a 22 mm, MCA 2: área da secção transversal mínima referente à distância de 22 a 54 
mm, Vol. 1: volume referente à distância de 0 a 22 mm, Vol.2: volume referente à distância de 22 a 54 
mm, l/min: litros por minuto, cm: centímetros, p: valor estatístico �– teste Mann-Whitney 
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4.5 Correlação de Spearman e modelo de regressão linear entre os parâmetros 
clínicos, polissonográficos e nasais com o número de horas de uso do 
CPAP  

 

As correlações significantes entre os parâmetros clínicos, polissonográficos e 

nasais com o maior número de horas de uso do CPAP em 6 meses foram: maior 

IMC (p=0,043), maior CC (p=0,007), maior IAH referentes às polissonografias basal 

(p=0,043) e com CPAP (p<0,001), maior pressão terapêutica do CPAP (p=0,012), 

menor SpO2 mín referente à polissonografia com CPAP (p=0,041) e menor MCA na 

posição supino (p=0,029) (Tabela 9 e Figura 6).  

 

Tabela 9. Correlação entre horas de uso do CPAP em 6 meses com as variáveis clinicas, 
polissonográficas e nasais 

 
N=34 

Correlação p 

Idade -0,004 0,983 

IMC 0,349 0,043 

CC 0,454 0,007 

Nota do quadro de sintomas -0,300 0,085 

ESE -0,076 0,669 

PFNI -0,213 0,226 

MCA sentado -0,261 0,129 

MCA supino -0,375 0,029 

Vol.  sentado -0,183 0,301 

Vol. supino -0,271 0,121 

IAH basal 0,349 0,043 

ID basal 0,246 0,161 

SpO2 mín basal -0,231 0,189 

IAH CPAP 0,566 <0,001 

ID CPAP 0,087 0,623 

SpO2 mín CPAP -0,353 0,041 

Pressão CPAP 0,425 0,012 
 

Legenda: 
IMC: Índice de massa corpórea, CC: circunferência cervical, ESE: Escala de Sonolência de Epworth, PFNI: 
média do �“peak flow�” inspiratório nasal, MCA: média das médias entre as áreas da secção transversal 
mínima referente à distância de 0 a 22 mm e  área da secção transversal mínima referente à distância de 
22 a 54 mm,, Vol: Volume referente à distância de 0 a 54 mm, IAH: Índice de apneia e hipopneia por hora 
de sono, SpO2 mín: Saturação mínima da oxihemoglobina, ID: Índice de despertares por hora de sono, 
basal: dados referentes a polissonografia basal, CPAP: dados referentes a polissonografia para titulação 
do CPAP, p: valor estatístico �– Correlação de Spearman. 
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Figura 6. Diagramas de dispersão das variáveis que apresentaram significância com o número 
de uso de horas do CPAP na correlação de Spearmann  

 

 

Quando aplicado o modelo de regressão linear, as variáveis que se 

mostraram preditoras do maior uso de horas do CPAP foram: maior CC (p=0,015), 

maior IAH da polissonografia basal (p=0,034) e com CPAP (p=0,038), menor nota do 

quadro de sintomas nasais (p=0,007) e menor Vol. na posição supina (p=0,001).  
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Tabela 10. Modelo linear dos preditores das horas de uso do CPAP 

 B EP p IC Tolerância 

CC 0,348 2,601 0,015 0,048 0,406 0,757 

IAH basal 0,273 2,229 0,034 0,002 0,054 0,905 

IAH cpap 0,270 2,181 0,038 0,006 0,187 0,883 

Nota do quadro de sintomas -0,345 -2,9 0,007 -0,486 -0,084 0,96 

Vol. supino -0,450 -3,578 0,001 -0,859 -0,233 0,858 

 
Legenda: 
B: erro beta, EP: erro padrão, IC: intervalo de confiança, CC: circunferência cervical, IAH: Índice de 
apneia e hipopneia por hora de sono, basal: dados referentes à polissonografia basal, CPAP: dados 
referentes à polissonografia para titulação do CPAP, Vol: Volume referente à distância de 0 a 54 mm, 
p: valor estatístico �– Regressão linear. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  D I S C U S S Ã O  
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Os parâmetros nasais avaliados neste grupo de pacientes com SAOS não 

foram capazes de diferenciar os pacientes que apresentaram boa e má adesão ao 

CPAP. Os achados da correlação e do modelo de regressão apontaram que 

pacientes mais obesos e mais graves são os que usam um maior número de horas o 

CPAP, porém os parâmetros nasais avaliados mostraram-se conflitantes. Deste 

modo, pode-se dizer que apesar da opção por realizar várias formas de avaliações 

nasais, na maior parte dos resultados, a função e a anatomia nasal não se 

mostraram relevantes na adesão ao CPAP.  

A princípio, na literatura, é consenso afirmar que o tratamento de escolha 

para os pacientes com SAOS moderada a grave é o CPAP. Deste modo optou-se 

por incluir apenas os pacientes com IAH superior a 15 eventos obstrutivos por hora 

de sono, que por si só, segundo a CIDS-2, já classifica os pacientes como tendo 

SAOS (American Academy of Sleep Medicine, 2005).  

Um possível �“viés�” de seleção é que os pacientes eram oriundos de 

ambulatórios específicos para DRRS e, desta forma, foram eles que procuraram 

tratamento para seus sintomas, o que os difere de uma amostra populacional. Esse 

fato, porém não minimiza os resultados encontrados, mesmo porque é um estudo 

que inclui tratamento, e isto só é possível aos pacientes que procuram atendimento, 

refletindo a realidade da prática médica encontrada no dia a dia.  

Além disso, um dos tópicos discutidos na literatura, mas ainda controverso, é 

que a gravidade da SAOS poderia influenciar a adesão do CPAP (Popescu et al., 

2001; Bizieux-Thaminy et al., 2005; Kushida et al., 2006; Kohler et al., 2010). Deste 

modo, como existe a possibilidade da gravidade da SAOS influenciar a adesão ao 

CPAP e de faltarem estudos que comprovem a efetividade deste tipo de tratamento 

em pacientes com SAOS leve (Kushida et al., 2006), é de supor que a seleção dos 

pacientes com IAH acima de 15 por hora de sono foi a mais recomendada. 

Outro fato a ser discutido é que todo o protocolo de avaliação foi feito antes 

da realização da polissonografia para titulação do CPAP e, só ao término dos 6 

meses, é que foi possível avaliar quais pacientes haviam tido boa ou má adesão ao 

CPAP, tendo sido, neste sentido, um estudo �“cego�” para o examinador, excluindo a 

possibilidade de ocorrer um �“viés�” na avaliação.  
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Tem-se conhecimento de que vários são os métodos de avaliação nasal 

existentes na literatura - subjetivos, anatômicos e funcionais - e alguns trabalhos 

mostram existir correlação entre as informações obtidas por esses métodos (Fairley 

et al., 1993; Nathan et al., 2005; Kjaergaard et al., 2008), enquanto outros não 

compartilham da mesma opnião (Roithmann et al., 1994; Lam et al., 2006). Além 

disso, não existe evidência na literatura de que algum método de avaliação nasal 

seja superior a outro (Lam et al., 2006). Deste modo, pode-se inferir que não existe 

um método de avaliação nasal único que seja soberano, daí a opção por realizar 

várias formas desta avaliação.  

A primeira avaliação realizada teve a finalidade de verificar se havia 

correlação entre os diferentes métodos de avaliação nasal efetuados, uma vez que 

os estudos que comparam essas medidas, anteriormente citados, mostram-se 

controversos. No presente trabalho foi observado que as medidas objetivas de 

avaliação - rinometria acústica e PFNI - apresentaram uma correlação positiva, ou 

seja, quanto maior o fluxo obtido no PFNI maiores os valores da área e volume nasal 

obtidos pela rinometria acústica, fato este não observado para a avaliação subjetiva. 

Isso sugere que a percepção subjetiva dos pacientes em relação à anatomia ou à 

função nasal seja discrepante, ou então que nem todos os achados anatômicos e 

funcionais acarretem a mesma intensidade e frequência dos sintomas nasais. Tal 

constatação ratifica a importância de se realizar a avaliação nasal por várias formas.  

Supõe-se, pois, que esse talvez seja um dos pontos mais relevantes do atual 

estudo, pois não existem trabalhos na literatura que tenham realizado avaliação 

nasal de pacientes candidatos a uso ou usuários de CPAP por todos esses métodos. 

Os trabalhos que avaliaram a adesão ao CPAP existentes até então utilizaram 

empiricamente um ou outro método de avaliação, na sua maioria avaliações 

subjetivas, rinomanometria e/ou rinometria acústica (Tarrega et al., 2003; Morris et 

al., 2006; Sugiura et al., 2007; So et al., 2009).  

Outro ponto a ser discutido na metodologia adotada foi o cuidado no 

acompanhamento dos pacientes em uso do CPAP. Sabe-se que, além da gravidade 

da SAOS, vários são os fatores que parecem interferir no uso do CPAP, e os 

programas de educação têm sido um dos pontos relevantes (Chervin et al., 1997; 

Hoy et al., 1999; DeMolles et al., 2004; Kushida et al., 2006). Deste modo, todos os 
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pacientes foram submetidos ao mesmo programa de educação, incluindo suporte 

telefônico, apoio psicológico, material didático e retornos periódicos para orientação 

e leitura do horímetro de pressão.  

Outros fatores citados na literatura e relacionados à adesão ao CPAP seriam 

o tipo de máscara e o uso de umidificadores (Kushida et al., 2006). Para controlar tal 

fato, optou-se por usar máscara nasal em todos os pacientes.  Apesar de haver 

fortes evidências de que o uso de umidificadores melhora a adesão dos pacientes 

ao CPAP (Kushida et al., 2006), por limitações financeiras e técnicas, que refletem 

as condições sócio-culturais do país, a decisão foi não os utilizar. 

O tempo de uso de horas do CPAP é um assunto controverso na literatura. 

Como foi dito, a maior parte dos trabalhos utiliza como critério de boa adesão os 

pacientes que utilizam o aparelho mais de 4 horas por noite em 70% das noites 

(Karrer et al., 2000; Popescu et al., 2001). Estudo mais recente sugere 7 horas por 

noite (Weaver, Sawyer, 2010). Foi escolhido o primeiro critério, para facilitar a 

comparação dos resultados obtidos, mas decidiu-se também realizar correlação com 

o número de horas de uso do CPAP para atenuar o possível �“viés�” do corte utilizado 

entre os grupos.  

Outro fator a ser levado em consideração é que em centros urbanos, como a 

cidade de São Paulo, a privação do sono por compromissos sociais ou de trabalho é 

uma realidade. Um estudo epidemiológico realizado na cidade de São Paulo 

mostrou que a média de horas de sono dos indivíduos é de 7:30 ± 1:49 horas, 

apontando que, apesar da média, o desvio padrão mostra que muitos pacientes não 

chegam a dormir 7 horas por noite (Santos-Silva et al., 2010). Além disso ao 

observar a média de uso de horas do CPAP no grupo de boa adesão no atual 

trabalho (5,7 ± 1,5 horas), verifica-se serem poucos os pacientes que conseguem 

chegar a usar 7 horas por noite.  

O fato de ter sido escolhido um protocolo extenso de avaliações, com 

seguimento de 6 meses, propiciou perda de pacientes, que constituíram o grupo 

abandono (11 pacientes). Foram considerados como abandono os pacientes que 

não retornaram para realizar a polissonografia para titulação do CPAP, pois estes 

não chegaram a ter um primeiro contato com a terapia em questão. Todos os 



D i s c u s s ã o  | 47 

 
 

 

pacientes que abandonaram o grupo após a realização da polissonografia para 

titulação do CPAP foram incluídos no grupo pesquisa e considerados como tendo 

má adesão, em conjunto com aqueles que utilizaram o aparelho por um período 

inferior a 4 horas por noite.   

Apesar de ter ocorrido uma perda amostral, foi possível verificar que, ao 

avaliar o poder da amostra, essa perda não foi significante e que ambas as amostras 

- com e sem o abandono - tiveram um alto �“poder�” (83,7% e 83,6%, 

respectivamente).  

Além disso, ao comparar os parâmetros clínicos e polissonográficos em 

ambos os grupos (abandono e pesquisa), não foram encontrados diferenças 

estatisticamente significantes e relevantes. O único parâmetro que mostrou 

diferença entre os grupos foi uma maior média da porcentagem do S1 da 

polissonografia basal no grupo abandono, podendo sugerir que esse grupo tivesse 

um sono mais superficial, porém sem relevância clínica, por não ter sido 

acompanhado pelo incremento dos estágios do sono considerados reparadores 

(S3+4 e REM). Deste modo, pode-se dizer que os grupos abandono e pesquisa são 

semelhantes quanto aos parâmetros clínicos e polissonográficos.   

Aqui vale ressaltar que os dados gerais tanto da amostra de 45 pacientes 

como de 34 deles, coincidem com a epidemiologia da SAOS, onde se observa 

predomínio do sexo masculino e média de idade após a 4ª e 5ª décadas de vida 

(Tufik et al., 2010). Além disso, a média do IMC mostra sobrepeso (IMC entre 25 e 

30 Kg/m2), considerado um dos preditores da SAOS (Bittencourt, 2008; Tufik et al., 

2010).  

A taxa de adesão foi de 47,1%, coincidindo com os achados em literatura que 

demonstram taxas de adesão variando de 30 a 60% (Krieger et al., 1996; Weaver, 

Sawyer, 2010), fato indicativo de que, apesar de todos os cuidados tomados no 

acompanhamento desses pacientes, mais de 50% não aderem à terapia. Isso vem 

reforçar a real importância dos estudos, como o atual, que procuram avaliar os 

possíveis fatores que influenciam na adesão ao CPAP e que assim possibilitam criar 

manobras para que seja possível fazer com que os pacientes consigam um 
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tratamento eficaz para uma doença tão prevalente e que leva a tantas complicações, 

como já foram citadas.  

Apesar do objetivo principal deste trabalho ter sido avaliar a influência das 

alterações nasais na adesão ao CPAP, é notório que vários são os fatores, já 

citados na literatura, e que podem estar associados. A gravidade da SAOS é um 

desses fatores, embora com resultados ainda controversos (Popescu et al., 2001; 

Bizieux-Thaminy et al., 2005; Kushida et al., 2006).  

Na presente amostra, mesmo tendo incluído somente pacientes com IAH 

superior a 15/hora, observou-se que os pacientes com boa adesão apresentaram 

valores significantemente maiores do IMC e da CC, que são considerados preditores 

da presença e gravidade da SAOS (Bittencourt, 2008; Tufik et al., 2010). Esses 

achados, em associação com os achados da polissonografia basal que 

demonstraram um maior IAH e menores valores da SpO2 mín no grupo de boa 

adesão, reforçam a idéia de que pacientes mais graves tendem a ter uma melhor 

adesão ao CPAP  (Popescu et al., 2001; Bizieux-Thaminy et al., 2005; Kushida et al., 

2006; Kohler et al., 2010).   

Corroborando essa idéia, a correlação entre alguns desses parâmetros (CC, 

IMC e IAH basal), o número de horas de uso do CPAP e os achados do modelo de 

regressão linear (CC e IAH basal) mostraram-se novamente significantes, sugerindo 

que exista uma relação dose-dependente entre o IAH e o número de horas de uso 

do CPAP. Apesar da literatura ainda ser controversa em afirmar uma relação dose-

dependente entre o IAH e o número de horas de uso do CPAP (Kushida et al., 

2006), os resultados deste estudo são semelhantes aos vários trabalhos que 

encontraram essa correlação (Krieger, 1992; Engleman et al., 1997; McArdle et al., 

2000).  

Deste modo, o que se pode inferir em relação aos parâmetros clínicos e da 

polissonografia basal nesse grupo é que os pacientes que apresentam uma boa 

adesão ao CPAP são mais graves do que os que apresentam uma má adesão; e 

que parece existir uma relação dose-dependente entre o IAH e o número de horas 

de uso do CPAP. 
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Em relação à polissonografia com CPAP, valores maiores do IAH e da 

pressão terapêutica do CPAP, bem como valores menores da SpO2 mín foram 

encontrados no grupo de boa adesão. Esses achados foram confirmados na análise 

de correlação de (IAH, SpO2 mín e pressão terapêutica do CPAP) e na regressão 

linear (IAH). Os resultados referentes ao IAH e SpO2 mín podem ser interpretados 

por uma maior demora na obtenção da pressão terapêutica de uso do CPAP, já que 

esses pacientes necessitaram pressões estatisticamente mais elevadas do que o 

grupo de má adesão, sem maior relevância clínica. 

Um achado interessante foi em relação aos maiores valores de pressão 

terapêutica do CPAP no grupo de boa adesão, achado esse replicado na correlação 

com o número de horas de uso do CPAP. Vários trabalhos sugerem que pressões 

mais elevadas seriam mais desconfortáveis e, portanto, poderiam influenciar 

negativamente na adesão ao CPAP. Essa idéia é reforçada pelos trabalhos 

cirúrgicos que visam diminuir a pressão terapêutica do CPAP para melhorar a 

adesão (Nowak et al., 2003; Nakata et al., 2005; Zonato et al., 2006; 

Chandrashekariah et al., 2008). Porém, os trabalhos cirúrgicos fazem menção a 

pacientes que sabidamente apresentavam alteração nasal e que, previamente à 

avaliação, já não tinham aderido satisfatoriamente ao CPAP, podendo ser um viés 

de seleção.  

Uma possível interpretação para esse achado é que o fato dos pacientes com 

boa adesão serem mais graves tornaria necessário o uso de pressões terapêuticas 

mais elevadas (Oksenberg et al., 2006) e, neste caso, a gravidade da SAOS seria 

um fator preponderante na adesão em relação ao nível de pressão terapêutica do 

CPAP. 

Os presentes resultados das avaliações nasais mostram uma ocorrência 

elevada de alterações nasais neste grupo de pacientes com SAOS, em especial a 

obstrução nasal, os desvios septais e a hipertrofia das conchas nasais inferiores, em 

concordância com os achados da literatura (Lofaso et al., 2000; Houser et al., 2002; 

Virkkula et al., 2003; Zonato et al., 2005), o que reforça a necessidade deste tipo de 

avaliação em pacientes com SAOS. 
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Apesar da realização de diferentes formas de avaliação nasal, nenhum dos 

parâmetros mostrou diferença entre os grupos de boa e má adesão, sugerindo que 

as alterações nasais não influenciam na adesão ao CPAP.  

Quando realizadas as correlações entre os parâmetros nasais e o número de 

horas de uso do CPAP, foram verificadas correlações invertidas e paradoxais - 

menores medidas de área na posição supino se correlacionando com um maior 

número de horas de uso do CPAP -, fato este que encoraja ainda mais a dizer que 

os resultados da pesquisa são negativos e semelhantes aos encontrados por 

Tarrega et al. (2003) e contraditórios aos achados positivos de Morris et al. (2006) e 

Sugiura et al. (2007).  

No modelo de regressão linear, os parâmetros nasais se mostram 

conflitantes: menores valores do volume nasal na posição supina e menores notas 

no quadro de sintomas nasais foram capazes de predizer os pacientes que 

utilizaram um maior número de uso de horas do CPAP. Esses achados conflitantes, 

- um parâmetro nasal favorável e outro desfavorável -, novamente reforça a idéia de 

que talvez o nariz não seja um fator preponderante na adesão ao CPAP. 

O modelo de regressão linear mostrou que pacientes que apresentam menos 

sintomas nasais (menor nota do quadro de sintomas) usaram por mais horas o 

CPAP. Devido ao fato de ter sido um achado isolado dentre todas as avaliações 

estatísticas feitas, houve uma limitação em considerá-lo como sendo um dado com 

relevância clínica. Porém, esse achado favorece a hipótese de que a impressão do 

paciente é mais importante do que achados de exames complementares na 

determinação da adesão a um tratamento. 

Diante dessa situação, o que se pode afirmar é que todas as avaliações 

nasais realizadas não apresentaram significância entre pacientes que aderem ou 

não ao CPAP, bem como que as análises feitas em relação ao número de horas de 

uso do CPAP não foram significantes ou se mostraram conflitantes. Esse fato sugere 

que muito provavelmente o papel da função e anatomia nasal não deve ser um fator 

preponderante na adesão ao CPAP. 

De fato, como se pode constatar, muitos são os fatores que influenciam na 

adesão ao CPAP, alguns já consensuais e outros em investigação. Talvez esse seja 
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um dos motivos que dificultem a avaliação individualizada de cada um dos fatores 

que poderia exercer influência no uso do CPAP, funcionando como elementos 

confundidores. De qualquer forma, acredita-se que o que faz com que o paciente 

utilize adequadamente o CPAP deve ser a somatória desses pequenos fatores e, 

sem dúvida, eles não devem ser negligenciados.  

Se realmente o objetivo final for fazer com que os pacientes utilizem o CPAP 

pelo menos 7 horas por noite, deverá haver um esforço cada vez maior para 

identificar e atenuar esses fatores, além de conscientizar e ensinar a população, 

privada de sono, que dormir bem é tão ou mais importante do que se alimentar e 

trabalhar.  

Desta forma, os achados encontrados nesse trabalho levam a crença de que 

os parâmetros clínicos e polissonográficos da presença e da gravidade da SAOS 

são fatores relevantes na adesão ao CPAP e de que, talvez as alterações nasais 

sejam apenas um fator menor na maior parte desses pacientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N C L U S Õ E S  
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1. Os parâmetros nasais avaliados neste grupo de pacientes com SAOS não 

foram capazes de diferenciar os pacientes que apresentaram boa e má 

adesão ao CPAP; e foram contraditórios em predizer o maior número de 

horas de uso do CPAP.  

2. Os parâmetros nasais obtidos pelas avaliações objetivas da rinometria 

acústica e do PFNI apresentaram correlações positivas entre si, o que não 

ocorreu entre as avaliações objetivas e subjetivas (quadro de sintomas 

nasais). 

3. Os parâmetros clínicos e polissonográficos relacionados à gravidade da 

SAOS foram capazes de diferenciar os pacientes que apresentaram boa e má 

adesão ao CPAP; e também foram capazes de predizer o maior número de 

horas de uso do CPAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  A N E X O S  
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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 

 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DAS ALTERAÇÕES NASAIS NO USO DO APARELHO DE PRESSÃO 

AÉREA POSITIVA EM PACIENTES COM A SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 

 

1. Eu, abaixo assinado, concordo voluntariamente em participar do estudo acima 
2. Fui informado que serei submetido a questionários e a exame físico não invasivo das fossas 

nasais (nariz) e orofaringe (garganta), o qual será realizado no dia da realização da 
polissonografia (exame do sono). 

3. Estou ciente de que não terei nenhum benefício direto com o estudo 
4. Concordo em ser cooperativo com o estudo e em caso de qualquer dúvida estou orientado a 

procurar a Dra. Fernanda Louise Martinho, que pode ser encontrada no Hospital São Paulo 
na rua Pedro de Toledo 750 �– prédio dos ambulatórios, 3º andar, balcão 13 e se tiver 
qualquer dúvida  sobre a ética da pesquisa, entrar em contato com a Comissão de Ética 
Médica, localizada na Rua Botucatu, 572 CJ 14, telefone 5571-1062,fax 5539-7162, E-mail: 
cepunifesp@epm.com.br. 

5. Tenho conhecimento de que sou livre para desistir do estudo a qualquer momento sem a 
necessidade de justificar minha decisão 

6. Tenho conhecimento de que minha participação é sigilosa, isto é, que meu nome não será 
divulgado em qualquer publicação, relatório ou comunicação científica referente aos dados da 
pesquisa, e que posso ter acesso aos resultados parciais da pesquisa, mas não tenho o 
direito de restringir o uso dos resultados obtidos 

7. Estou ciente de que não terei despesas nem compensação financeira para a participação do 
estudo. 

8. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos efetuados nesse 
estudo, desde que comprovado, estou ciente de que tenho direito a tratamento médico na 
instituição, bem como indenizações legalmente estabelecidas. 

9. Estou ciente de que o pesquisador só poderá utilizar esses dados para esta pesquisa 
 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo como serei abordado neste estudo, através de questionário e exame 

físico. Foi discutida com a Dra Fernanda Louise Martinho minha decisão de participar deste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos dos procedimentos a serem realizados (examinar a 

cavidade nasal e oral) e seus desconfortos (mínimos), 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 ao meu atendimento neste serviço. 

 

____________________________________ DATA: __/__/__ 

Assinatura do paciente ou representante legal 

 

_____________________________________ DATA: __/__/__ 

Assinatura da testemunha       
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento livre e Esclarecido desse 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________________  DATA: __/__/__ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Dra. Fernanda Louise Martinho 
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ANEXO 3 - Escala de sonolência de Epworth 

  
Qual é a �“chance�” de você "cochilar" ou adormecer nas situações apresentadas a seguir: 

Procure separar da condição de sentir-se simplesmente cansado. 

Responda pensando no seu modo de vida nas últimas semanas.  

Mesmo que você não tenha passado por alguma destas situações recentemente, tente avaliar 
como você se comportaria frente a elas. Utilize a escala apresentada a seguir: 

 0 �– Nenhuma chance de cochilar 
 1 �– Pequena chance de cochilar 
 2 �– Moderada chance de cochilar 
 3 �– Alta chance de cochilar 
 

 0 1 2 3 

Sentado e lendo     

Vendo televisão     

Sentado em lugar público sem atividade (sala de espera, cinema, 
teatro, reunião) 

    

Como passageiro de trem, carro ou ônibus andando 1 hora sem 
parar 

    

Deitado para descansar, à tarde, quando as circunstâncias 
permitem     

Sentado e conversando com alguém     

Sentado calmamente, após um almoço sem álcool     

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

TOTAL     
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ANEXO 4 - Exame físico / Nasofibrolaringoscopia / PFNI / Rinometria acústica 

 

Nome:__________________________________________________ Idade:_________ 

Nascimento: ____/____/____ Sexo: F (  ) M (  )  

Peso: ______     Altura: _______ C. cervical:______ Data: ____/____/____ 

 

Medicações utilizadas: _________________________________________________ 

Cirurgias prévias em CCP: _________________________________________________ 

 

Durante este último mês:  

No último mês 
Não 

apresenta 

pequeno 

incômodo 

moderado 

incômodo 

Intenso 

incômodo 

Obstrução nasal 0 1 2 3 

Respiração bucal 0 1 2 3 

Sintomas sugestivos 

de rinopatia 
0 1 2 3 

Dificuldade para 

respirar pelo nariz 

durante atividade 

física 

0 1 2 3 

 
Nota final:_____ 
 
Obstrução nasal (  )  Diurna (  )  Noturna (  ) Ambas (  ) 
Todos os dias (  )  Direita (  )  Esquerda (  ) Ambas (  ) 
Quase todos os dias (  ) 
Eventualmente (  ) 
Raramente (  ) 
Nunca (  ) 
 
Respiração oral (  )  Diurna (  ) Noturna (  ) Ambas (  ) 
 
Ressecamento nasal (  ) Ressecamento orofaríngeo (  ) 
 
Queixas de rinopatia (  )  Alérgica (  )  Vasomotora (  ) Outras (  ) 
Todos os dias (  )   
Quase todos os dias (  ) 
Eventualmente (  ) 
Raramente (  ) 
Nunca (  ) 
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Tratamento nasal no momento S (  ) N (  ) 
Anti-histamínico( )________________________________________________ 
Spray nasal ( )___________________________________________________ 
Outros __________________________________________________________________ 
 
 
Se em tratamento: 
Melhora total dos sintomas (  ) 
Melhora parcial dos sintomas (  ) 
Sem melhora dos sintomas (  ) 
 
PFNI: __________________________________________________________________________ 

 
Exame físico: 
Rinoscopia anterior 
Desvio septal S (  ) N (  ) 
Área I (  ) II (  ) III (  ) IV (  )  
Grau I (  ) II (  ) III (  ) 
 
Hipertrofia das conchas nasais inferiores 
Direita (  ) Esquerda (  )  Ambas (  ) 
 
Nasofibrolaringoscopia: 
Outros achados:____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Rinometria acústica:  

Data: __/__/___ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Média MAS 1 sentado  

Média  MAS  1 supino  

Média  MAS  2 sentado  

Média  MAS 2 supino  

Média Vol. 1 sentado  

Média Vol. 1 supino  

Média Vol. 2 sentado  

Média Vol. 2 supino  
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Abstract 
 

Introduction: Researches showed a higher incidence of nasal disorders in patients 

with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) compared to controls, but the 

correlation between the nasal permeability and positive airway pressure device 

(CPAP) compliance is controversy in the literature. Furthermore there is no 

consensus on what would or would be the best methods of assessment of nasal 

function. Thus, the aim of this study was to evaluate the contribution of nasal 

alterations in CPAP compliance in patients with OSAS. Method: We included 

patients of both genders, between 25 to 65 years, with moderate to severe OSAS. 

The protocol consisted of questionnaires, rhinoscopy, nasofibroscopy, nasal 

inspiratory peak flow, acoustic rhinometry and polysomnography. The patients 

received CPAP for home use for 6 months and were followed in an educational 

program. At the end of 6 months, patients who used CPAP 4 hours or more per night, 

at least 70% of nights were considered as having good compliance, and the others 

as having poor compliance.Results: Of 45 patients enrolled, 34 finished the study. 

Eleven (33.4%) patients were female and 23 (67.6%) males, mean age 53.1 ± 9.1 

years. Sixteen (47.1%) patients had good compliance (use  4 hours per night). 

Clinical parameters were significant: body mass index (BMI), neck circumference 

(NC) and apnea-hypopnea index (AHI) higher (p = 0.030, p = 0.006, p = 0.032), and 

oxyhemoglobin saturation minimum minor (p = 0.041) in the group with good 

compliance. Nasal parameters showed no differences between groups. The 

correlations with the largest number of hours of CPAP use were: higher BMI (p = 

0.043), higher NC (P = 0.007), higher AHI (p = 0.043), higher CPAP pressure (p = 

0.012), lower average of minimal sectional areas in the supine position (p = 0.029). In 

the linear regression model, the findings related to the greater number of hours of 

CPAP use were: higher CC (p = 0.015), higher AHI (p = 0.034), lower notes of nasal 

symptoms (p = 0.007) and lower volume of nasal cavity in the supine position (p = 

0.001). Conclusions: Most nasal parameters evaluated were contradictory or did not 

influence adherence to CPAP. The parameters that were significantly correlated with 

adherence to CPAP in this group of OSA patients were clinical and 

polysomnographic predictors of the presence and severity of OSA. 
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