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Resumo 

 

Danzi NJ. Validação de sistema portátil de monitorização respiratória para o 

diagnóstico de apneia obstrutiva do sono em pacientes com doença arterial 

coronarian [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2010. 123p. 

 

Introdução: A apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada por 

episódios repetidos de colapso parcial ou completo das vias aéreas 

superiores durante o sono, resultando em eventos respiratórios 

caracterizados por hipopneias ou apneias, respectivamente. Os eventos 

respiratórios podem resultar em fragmentação do sono, hipoxemia 

recorrente e geração de pressão intratorácica negativa. Todos esses 

mecanismos são potencialmente deletérios ao sistema cardiovascular. A 

AOS é comum entre pacientes com doença cardiovascular, porém ainda é 

pouco reconhecida. O padrão ouro para o diagnóstico da AOS é a 

Polissonografia (PSG) completa. O acesso a PSG completa é limitado, 

contribuindo para o subdiagnóstico da AOS. A poligrafia noturna de variáveis 

respiratórias (PGR) é um método simplificado, sendo uma alternativa 

promissora para o diagnóstico da AOS. No entanto, estudos de validação de 

PGR incluíram somente populações pré-selecionadas ou referidas para 

laboratórios de sono e excluíram pacientes com comorbidades significativas. 

Atualmente a Academia Americana de Medicina do sono reconhece o uso da 

PGR para o diagnóstico da AOS em pacientes com alta probabilidade pré-

teste de AOS moderada a grave e em pacientes sem comorbidades 

significativas. Objetivo: Validar a PGR para o diagnóstico de AOS entre 

pacientes consecutivos avaliados para cirurgia de revascularização 

miocárdica, portanto, com Doença Arterial Coronariana (DAC). Avaliar a 

prevalência da AOS e  a utilidade dos sintomas clínicos para o diagnóstico 

da AOS entre os pacientes com DAC. Métodos: Pacientes com indicação de 

revascularização do miocárdio foram avaliados através de exames clínicos e 

laboratoriais de rotina, escala de sonolência diurna (Epworth) e risco clínico 

de apneia do sono (questionário de Berlin), ecocardiograma, PSG e PGR. A 

PGR utilizada é classificada como tipo 3, com os seguintes canais: fluxo de 

ar, esforço respiratório, oximetria de pulso, frequência de pulso, ronco e 

sensor de posição, (Stardust II ®). Resultados: Foram estudados 70 

pacientes consecutivos (76% do sexo masculino); idade (média  DP) = 58 ± 

7 anos, índice de massa corpórea (IMC) [mediana (25-75%)] = 27,6 (25,8-

31,1) kg/m2
.
 Vinte pacientes (29%) apresentaram fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE)  45%. A PSG da população revelou índice de 

apneia e hipopneia (IAH)= 2320 eventos/h. A prevalência de AOS com um 



IAH  5, 15 e 30 eventos/h foi de 87%, 54% e 27%, respectivamente.  A 

sonolência diurna medida pela escala de Epworth e o risco clínico de AOS 

verificado pelo questionário de Berlin foram pobres preditores de AOS. A 

sensibilidade / especificidade da PGR para detectar AOS (IAH  5 eventos/h) 

e AOS grave (IAH ≥ 30 eventos/h) foram 0,92/0,67% e 0,42/0,92%, 

respectivamente. A média da diferença do IAH entre os dois métodos 

diagnósticos apresentada no Bland-Altman foi de + 5,3, indicando que os 

valores do IAH da PGR foram em média inferiores aos da PSG. O desvio 

padrão da diferença foi de 14,6 eventos/hora, apresentando uma 

considerável concordância entre o IAH da PSG e da PGR. Conclusão: Este 

estudo valida o uso da PGR para o diagnóstico da AOS em uma população 

de pacientes consecutivos, avaliados para revascularização do miocárdio, 

em quem a doença cardíaca é significativa. A prevalência de AOS entre 

pacientes com DAC é alta atingindo mais de 50% dessa população. No 

entanto, os sintomas clínicos, nessa população, não são preditores 

adequados de AOS. Em função da alta prevalência de AOS e baixa 

especificidade de sintomas clínicos, nossos dados sugerem que a PGR é um 

instrumento promissor para a avaliação de pacientes com DAC avaliados 

para cirurgia de revascularização do micárdio. 

 

Descritores: 1.Apneia do sono tipo obstrutiva  2.Monitorização portátil  

3.Sistema diagnóstico tipo 3  4.Sensibilidade e especificidade  5.Doença da 

artéria coronariana 

 

 
 
 



Summary 

 

Danzi NJ. Validation of portable respiratory monitoring system for the 

diagnosis of obstructive sleep apnea in patients with coronary artery disease 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2010. 123p. 

  

Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by repeated 

episodes of partial or complete collapse of the upper airway during sleep, 
resulting in respiratory events characterized by hypopnea or apnea, 
respectively. Respiratory events may result in sleep fragmentation, 
hypoxemia and recurrent generation of negative intrathoracic pressure. All 
these mechanisms are potentially harmful to the cardiovascular system. OSA 
is common among patients with cardiovascular disease, but is still poorly 
recognized. The gold standard for diagnosis of OSA is polysomnography 
(PSG). Access to full PSG is limited, contributing to the under diagnosis of 
OSA. The polygraph nocturnal of respiratory variables (PGR) is a simplified 
method, being a promising alternative for the diagnosis of OSA. However, 
validation studies of PGR only included populations pre-selected or referred 
to sleep laboratories and excluded patients with significant comorbidities. 
Currently the American Academy of Sleep Medicine recognizes the use of  
PGR for the diagnosis of OSA in patients with high pretest probability of 
moderate to severe OSA and in patients without significant comorbidities. 
Objective: Validate the PGR for the diagnosis of OSA among consecutive 

patients evaluated for coronary artery bypass grafting (CABG), therefore with 
Coronary Artery Disease (CAD). To assess the prevalence of OSA and to 
evaluate the usefulness of clinical symptoms for diagnosis of OSA among 
patients with CAD. Methods: Patients with indication of CABG were 

evaluated by clinical examination and routine laboratory, the scale of daytime 
sleepiness (Epworth) and clinical risk of sleep apnea (Berlin questionnaire), 
echocardiogram, PSG and PGR. The PGR use is classified as type 3, with 
the following channels: airflow, respiratory effort, pulse oximetry, pulse rate, 
snoring and position sensor, (Stardust II ®). Results: We studied 70 

consecutive patients (76% male); age (mean SD) = 58 ± 7 years; body 

mass index (BMI), [median (25-75%)] = 27,6 (25,8 to 31,1) kg/m2. Twenty 
patients (29%) had left ventricular ejection fraction (LVEF)  45%.  The PSG 

of population showed apnea-hypopnea index (AHI) = 23  20 events / h. The 

prevalence of OSA with an AHI   5, 15 and  30 events / h was 87%, 54% 

and 27%, respectively. Daytime sleepiness measured by Epworth Sleepiness 
Scale and the clinical risk of OSA verified by the Berlin questionnaire were 
poor predictors of OSA. The sensitivity and specificity to detect OSA (AHI  5 

events / h) and severe OSA (AHI ≥ 30 / events) of the PGR were 0,92/0,67% 
and 0,42/0,92%, respectively. The average difference in AHI between the two 
diagnostic methods presented in Bland-Altman was + 5,3, indicating that the 
values of the AHI of the PGR were on average lower than the PSG. The 



standard deviation of the difference was 14,6 events / hour, presenting a 
considerable agreement between the AHI of PSG and the PGR. 
Conclusion: This study validates the use of PGR for the diagnosis of OSA in 

a population of consecutive patients evaluated for CABG, in whom heart 
disease is significant. The prevalence of OSA among patients with CAD is 
high reaching over 50% of this population. However, the clinical symptoms 
are not adequate predictors of OSA in this population. Due to the high 
prevalence of OSA and low specificity of clinical symptoms, our data suggest 
that the PGR is a promising tool for the assessment of CAD patients 
evaluated for surgery for the CABG. 
 

Descriptors: 1.Obstructive sleep apnea  2.Portable monitoring  3.Diagnostic 

system type 3  4.Sensitivity and specificity  5.Coronary artery disease 
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1.0  Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é a validação de um sistema simplificado 

para detecção de AOS em pacientes com DAC avaliados para cirurgia 

cardíaca. Neste contexto, a seguir, faremos uma revisão direcionada aos 

principais conceitos abordados neste estudo. 

 

 

1.1  Conceitos Gerais 

 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada por episódios 

recorrentes de obstrução parcial (hipopneia) ou completa (apneia) das vias 

aéreas superiores durante o sono, resultando em hipoxemia intermitente e 

microdespertares1,2. A fragmentação do sono decorrente da AOS pode 

levar a sono não reparador e sonolência excessiva diurna. A AOS, quando 

associada à sonolência excessiva diurna é denominada de síndrome da 

apneia obstrutiva do sono.1,2,3 Os eventos respiratórios (apneia ou 

hipopneia), uma vez estabelecidos, terminam na maior parte das vezes 

com um microdespertar. Nesse momento, o tônus da musculatura volta aos 

níveis presentes durante a vigília, a patência da via aérea se restabelece e 

o indivíduo volta a respirar. Os microdespertares não são tipicamente 
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percebidos conscientemente pelo indivíduo acometido pela AOS. A figura1 

resume os principais eventos nos pacientes com AOS que ocorrem de 

forma cíclica.3 

 

SONO   TÔNUS e OBSTRUÇÃO APNEIA/HIPOPNEIA
Vias Aéreas Superiores (VAS)

 

VENTILAÇÃO MICRO-DESPERTAR

 

DESOBSTRUÇÃO      TÔNUS MUSCULAR
VAS VAS

 

Figura 1: Representação esquemática dos eventos respiratórios cíclicos presentes 

na AOS 

 

 

As características clínicas da AOS incluem ronco alto, pausas 

respiratórias observadas, sonolência excessiva diurna e cansaço. Outras 

manifestações clínicas incluem redução da função neurocognitiva (déficit de 

memória e prejuízo de concentração), cefaléia matinal com consequente 

queda da qualidade de vida.1,4  

A causa da AOS é multifatorial. Os mecanismos associados a obstrução 

da via aérea superior incluem: anormalidades craniofaciais, hipertrofia de 

tonsilas palatinas e faríngeas, alterações do controle da musculatura da via 

aérea superior e a obesidade.3,5,6 Dentre os fatores de risco para a AOS estão o 
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sexo masculino, a obesidade e a idade avançada.3,5,6 Conforme será discutido 

mais adiante, a AOS tem sido cada vez mais reconhecida como um fator de 

risco para complicações cardiovasculares.5,7 

 

 

1.2  Diagnóstico da AOS 

 

O método considerado “padrão-ouro” para o diagnóstico da apneia do 

sono é a polissonografia (PSG)1,8,9. A PSG - (do grego polis = "muitos"; 

somnus = "sono"; e graphos = "escrita") é um exame utilizado para análise 

do sono e de suas variáveis fisiológicas e registra o eletroencefalograma 

(EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiografia (EMG) do mento e 

membros, medidas do fluxo oronasal, movimento tóraco-abdominal, 

eletrocardiograma (ECG), oximetria de pulso e posição.8 

Devido ao avanço da tecnologia, juntamente com pesquisas nas 

áreas de neurologia, pneumologia, entre outras, a PSG foi se tornando a 

combinação de registros fisiológicos de variáveis respiratórias e cerebrais 

para identificar condições patológicas durante o sono. Isso ocorreu 

principalmente em meados do século XX10. 
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Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP. 

Figura 2a: Montagem dos acessórios da PSG no paciente e realização do exame 

de polissonografia. 

 

 

Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP. 

Figura 2b: Exemplo de um exame de PSG em tela de 30 segundos. Eletrooculograma 

(EOG), eletroencefalograma (EEG), eletromiografia do mento e membros (EMG), 

eletrocardiograma (ECG) e saturação periférica da oxihemoglobina (Spo2) 
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A PSG tem um papel fundamental no diagnóstico e na classificação 

da gravidade da AOS. Para o diagnóstico da AOS, segundo a Task Force, 

1999 são necessários os seguintes critérios: A ou B mais o C.1 

 

Tabela 1a: Critérios para o diagnóstico de AOS segundo Task Force de 19991 

         O indivíduo deve preencher os critérios A ou B, mais critério C. 

A. Sonolência diurna excessiva não relacionada a outras causas. 

B. Dois ou mais dos seguintes sintomas (que também não sejam explicados 

por outras causas), como asfixia ou engasgo durante o sono, despertares 

frequentes durante o sono, sono não reparador, fadiga diurna e prejuízo 

de concentração. 

C. Cinco (5) ou mais eventos respiratórios obstrutivos por hora, monitorados 

durante o sono, que devem incluir qualquer combinação de: apneia 

obstrutiva / hipopneia ou esforço respiratório associado a microdespertar. 

 

 

A Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono de 2005 (ICSD 2) 

publicada pela Academia Americana de Medicina do sono (AASM), expandiu 

os critérios para o diagnóstico de AOS. Dentre eles incluiu que para o 

diagnóstico de AOS basta um IAH  15 eventos/h, não sendo necessária a 

presença de sintomas clínicos. Vide tabela abaixo. 
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Tabela 1b: Critérios para o diagnóstico de AOS segundo ICSD-2 de 200511 

               

          O indivíduo deve cumprir o critério A, B e D ou C e D  

 

A.  Deve cumprir ao menos uma das seguintes situações: 

 

i. Queixar-se de episódios de sono involuntário durante a vigília, sonolência 

diurna, sono não reparador, fadiga ou insônia. 

 

ii. Referir que acorda com  a respiração presa,  engasgo ou asfixia. 

   

iii. Relato pelo parceiro: de  ronco alto, pausas respiratórias, ou ambos durante 

o sono do indivíduo. 

 

B.  Polissonografias mostrando os seguintes resultados 

i. Cinco ou mais eventos respiratórios  observados (ou seja, apneias, 

hipopneias ou esforço respiratório relacionado a microdespertar (RERA)) por 

hora de sono. 

 

ii.  Evidência de esforço respiratório durante a totalidade ou uma parte de  cada 

evento respiratório (No caso de um RERA , este é melhor visualizado com o 

uso de manometria esofágica). 

            

OU 

C.  Polissonografia mostrando os seguintes resultados: 

i. Quinze ou mais eventos respiratórios observados (ou seja, apneias,  

hipopneias ou RERAs) por hora de sono. 

   

ii. Evidência de esforço respiratório durante a totalidade ou uma parte de cada 

evento respiratório (No caso de um RERA, este é melhor visualizado com o  

uso de manometria esofágica). 

 

D.  Esse distúrbio não é melhor explicado por outro distúrbio do sono atual, 

transtorno médico ou neurológico, uso de medicamentos, ou transtorno 

provocado pelo uso de substância. 
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A frequência de apneias e hipopneias por hora de sono registrada na 

PSG é expressa como o índice de apneia-hipopneia ou o IAH (número de 

apneias mais hipopneias por hora de sono)9. O IAH obtido na PSG permite a 

classificação da gravidade da AOS1, conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Classificação da AOS - IAH: Índice de apneia e hipopneia por hora de 

sono 

GRAU IAH (eventos/h) 

leve  5 a <15 

moderada  15 e < 30 

grave  30 

 
 

Os eventos respiratórios têm duração de no mínimo 10 segundos em 

adultos e podem ser classificados em apneia obstrutiva, apneia central, apneia 

mista e hipopneia. A apneia é definida pela ausência do fluxo aéreo ou redução 

 90% da linha de base sendo classificada em central, quando existe ausência 

de esforço abdominal e torácico. A apneia é classificada como obstrutiva, 

quando existe esforço toracoabdominal durante a pausa respiratória. A apneia 

mista se caracteriza pela ausência de esforço toracoabdominal no início do 

evento respiratório que é seguida de esforço respiratório na parte final do 

evento respiratório. A hipopneia é definida por uma diminuição do fluxo aéreo 

 30%  da linha de base acompanhada de queda da saturação  4% do basal 

ou uma redução do fluxo aéreo  50% com queda da saturação  3% do basal 

ou o evento estar associado com microdespertar1,10. Abaixo representação de 

padrão respiratório estável (Figura 3) e dos tipos de apneia do sono (Figuras 4, 
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5 e 6) e hipopneia (Figura7), provindos de exames durante o sono. Um outro 

evento respiratório descrito é o esforço respiratório relacionado ao micro-

despertar (RERA). O RERA é caracterizado pelo aumento do esforço 

respiratório com achatamento da onda de pressão nasal com duração  ≥ 10 

segundos associado a  um microdespertar e que não haja critérios para apneia 

e hipopneia1,10. O RERA, portanto, seria um evento de obstrução nas vias 

aéreas superiores menor do que o necessário para gerar uma hipopneia, mas 

que, no entanto, também contribuiria para gerar fragmentação de sono1,11. Não 

existe um consenso de como laudar um evento de RERA e seu real significado 

é ainda controverso1,10,11. No presente trabalho, seguindo a rotina do 

laboratório, optamos por não incluir esse evento – RERA – na análise dos 

estudos de sono. 

 

 
Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP. 

Figura 3: Representação das variáveis respiratórias de um paciente com respiração 

estável em  tela de 120 segundos ou 4 épocas. Com as seguintes variáveis: Fluxo : 

sinal derivado da cânula e termistor. Cânula: derivada do transdutor de pressão nasal 

para detecção de fluxo  de ar e identificação de apneias/hipopneias. Termistor: sinal 

provindo do sensor  térmico oronasal para identificação de apneias /hipopneias. Cintas 

abdominal e torácia: sinal para detecção de esforço respiratório. Spo2:  sinal provindo 

da oximetria de pulso para detecção de dessaturação da oxihemoglobina. 
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Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP.

 

Figura 4: Representação das variáveis respiratórias de um paciente com apneias 

Centrais recorrentes, em  tela de 120 segundos ou 4 épocas. Com as seguintes 

variáveis: Fluxo : sinal derivado da cânula. Cânula: derivada do transdutor de 

pressão nasal para detecção de fluxo  de ar e identificação de apneias/hipopneias. 

Cintas torácia e abdominal: sinal para detecção de esforço respiratório. X Sum: 

somatória entre os eventos das cintas torácica e abdominal. Spo2:  sinal provindo 

da oximetria de pulso para detecção de dessaturação da oxihemoglobina. 

 

 
Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP.

 

Figura 5: Representação das variáveis respiratórias de um paciente com apneias 

obstrutivas recorrentes, em  tela de 120 segundos ou 4 épocas. Com as seguintes 

variáveis: Fluxo : sinal derivado do termistor. Termistor: sinal provindo do sensor  

térmico oronasal para identificação de apneias/hipopneias. Cintas torácia e 

abdominal: sinal para detecção de esforço respiratório. X Sum: somatória entre os 

eventos das cintas torácica e abdominal. Spo2:  sinal provindo da oximetria de 

pulso para detecção de dessaturação da oxihemoglobina. 
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Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP. 

Figura 6: Representação das variáveis respiratórias de um paciente com  evento 

respiratório  misto – Apneia Mista em tela de 60 segundos ou 2 épocas. Com as 

seguintes variáveis: Fluxo : sinal derivado do termistor. Termistor: sinal provindo 

do sensor  térmico oronasal para identificação de apneias/hipopneias. Cintas 

torácia e abdominal: sinal para detecção de esforço respiratório. X Sum: 

somatória entre os eventos da cintas torácica e abdominal. Spo2:  sinal provindo da 

oximetria de pulso para detecção de dessaturação da oxihemoglobina. 

 

 
Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP. 

Figura 7: Representação das variáveis respiratórias de um paciente com 

hipopneias recorrentes,  em  tela de 120 segundos ou 4 épocas. Com as seguintes 

variáveis: Cânula: derivada do transdutor de pressão nasal para detecção de fluxo  

de ar e identificação de apneias/hipopneias. Termistor: sinal provindo do sensor  

térmico oronasal para identificação de apneias/hipopneias. Fluxo : sinal derivado 

da cânula e termistor. Cintas abdominal e torácia: sinal para detecção de esforço 

respiratório. Spo2:  sinal provindo da oximetria de pulso para detecção de 

dessaturação da oxihemoglobina. 
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1.3  Epidemiologia da AOS 

 

Estudos epidemiológicos revelam a alta prevalência populacional 

da  AOS, como descrita na tabela abaixo elaborada por Punjabi, 2008, 

A Epidemiologia da Apneia Obstrutiva do Sono em Adulto.6 

 

Tabela 3: Estudos de Prevalência de Apneia Obstrutiva do Sono 

 

País 
Primeiro 

Autor N Etnia 
Método 

Diagnóstico Homem Mulher 

Estados Unidos Young 602 Branco Polissonografia 4.0% 2.0% 

 Bixler 1.741 Branco Polissonografia 3.9% 1.2% 

Austrália Bearpark 485 Branco Mesan IV* 3.1% - 

Índia Udwadia 250 Indiano Polissonografia 7.5% 4.5% 

China Ip 258 Chinesa Polissonografia 4.1% - 

 Ip  Chinesa Polissonografia - 2.1% 

Korea Kim 457 Koreana Polissonografia 4.5% 2.3% 

Mesan IV (Madaus, Marburg, Germany) é um sistema portátil de monitorização do sono
 

Fonte: Adaptado de: Punjab NM, 2008. Proc Am Thorac Soc. 2008; Vol 5:136-143.
6 

 

 

Dos estudos citados acima destacamos o de Young: um estudo 

longitudinal realizado em Winsconsin, onde foram avaliados 602 sujeitos 

entre 30 e 60 anos de idade. Esse estudo ilustra bem como a prevalência da 

AOS depende muito dos critérios diagnósticos. Considerando um IAH  5 

eventos/h, a prevalência de AOS estimada na população desse estudo foi de 

24% em homens e 9% em mulheres. Utilizando IAH  15 eventos/h, a 
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prevalência estimada foi de 9% em homens e 4% em mulheres. Quando o 

critério para o diagnóstico da AOS foi um IAH  5 eventos/h associado a 

sonolência (portanto SAOS) foi estimada uma prevalência de 4% em 

homens e 2% em mulheres, conforme apresentado na tabela acima.12 

Outro estudo populacional a ser destacado é o que foi realizado, 

recentemente, na cidade de São Paulo, com o objetivo de estimar a prevalência 

de AOS na população geral. Contou com 1.042 representantes, submetidos à 

polissonografia, cuja idade variou entre 20-80 anos, identificando uma 

prevalência de AOS de 32,8% nessa população. Nesse estudo foram utilizados 

critérios mais recentes para o diagnóstiico da AOS (IAH  5 eventos/h mais 

sintomas ou IAH  15 eventos/h independente de sintomas)13 

Portanto, os dados indicam que, independente do critério 

diagnóstico, a AOS é um problema de saúde pública por sua alta 

prevalência na população geral. Além disso, a AOS está associada a 

várias consequências, não só a sonolência durante o dia com queda da 

qualidade de vida, mas também ao aumento de morbidade e mortalidade 

cardiovascular, 5,7,12  a ser discutido a seguir. 

 

 

1.4  AOS e Doença Cardiovascular 

 

A AOS está estreitamente ligada à doença cardiovascular.7,14 

A prevalência de AOS é muito maior entre os pacientes com doença 

cardiovascular estabelecida, como hipertensão (35%)15,16 fibrilação 
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atrial (50%)17 miocardiopatia hipertrófica (40%)18 e doença arterial 

coronariana (DAC). Na população específica de pacientes com DAC, 

ponto de convergência deste trabalho, a prevalência varia entre 

40-50%.19,20,21 ,22 

Existem evidências crescentes de que a AOS não está somente 

associada, mas também contribui para a progressão da doença 

cardiovascular5,7,14. Os mecanismos primários da AOS são asfixia 

intermitente (isto é: queda de O2
 e elevações de CO2), microdespertares com 

consequente sono fragmentado e geração de pressão intratorácica negativa 

durante os episódios de tentativa de respirar contra a via aérea superior 

fechada. Esses mecanismos desencadeiam uma cascata de reações e 

disfunções que podem ser deletérias ao sistema cardiovascular5,7 e incluem: 

hipoxemia noturna recorrente23, ativação simpática24,25, disfunção 

endotelial26, sensibilidade reduzida de barorreflexo27, agregabilidade 

plaquetária aumentada28, aumento de sensibilidade ao efeito vasoconstrictor 

da angiotensina II 29 e  aterosclerose30. Na figura 2, abaixo, está a 

representação esquemática de alguns dos mecanismos deletérios da AOS 

sobre o sistema cardiovascular, conforme apresentado no artigo de Bradley 

e colaborador.31 
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Fonte: Adaptado de: Bradley TD, Floras JS. Circulation 2003;107:1671-8.
31 

 

Figura 8: Representação esquemática dos efeitos da SAOS na fisiopatologia do 

sistema cardiovascular  

 

 

Cabe ressaltar que existe também um número crescente de 

evidências demonstrando que a AOS está envolvida no desenvolvimento e 

na progressão da Insuficiência Cardíaca (IC)31. A IC é definida como a 

incapacidade do coração em manter adequado débito cardíaco para suprir 

as necessidades orgânicas32. O colapso da via aérea superior durante o 

sono está associada ao esforço respiratório, com concomitante hipóxia e 

hipercapnia31. Durante a apneia obstrutiva, a inspiração forçada contra a via 

aérea ocluída, gera uma pressão negativa no espaço pleural e quando 

continuada, acentua a hipoxemia e a hipercapnia, gerando vasoconstrição 
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pulmonar e hipertensão pulmonar transitória31,33. A hipóxia recorrente pode 

dificultar a contratilidade miocárdica esquerda, resultando em disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo. A AOS pode então levar ao aparecimento 

da IC.31,33 

 A insuficiência cardíaca (IC) é considerada uma doença de variadas 

causas e diferentes manifestações. Considera-se que a IC represente a via 

final comum de evolução das diferentes lesões cardíacas. Dentre as causas 

mais frequentes de IC com disfunção sistólica estão a doença arterial 

coronariana (em até 2/3 dos casos) 33. Os pacientes com IC apresentam alta 

prevalência de AOS inclusive indivíduos não obesos31,34. A origem da AOS 

nesses pacientes foi menos investigada até o momento. Evidências recentes 

mostram que doenças associadas à retenção de líquidos tais como 

insuficiência renal e a IC podem contribuir com o edema cervical em 

indivíduos não obesos, que por sua vez contribui para a obstrução das vias 

aéreas34. Pacientes com IC podem apresentar um padrão de respiração 

periódica onde as apneias e hipopneias alternam-se com períodos de 

ventilação com um padrão crescente e posteriormente decrescente de 

volume corrente associados aos despertares coincidentes com o pico de 

ventilação conhecida como Respiração de Cheyne-Stokes - Apneia Central 

do Sono (RCS-ACS).35,36,37 Esse tipo de respiração leva a um sono 

fragmentado,38 oscilações da pressão arterial e do ritmo cardíaco39,40. 

Além disso, pode causar sintomas semelhantes a apneia obstrutiva do sono, 

como sono de má qualidade, de arquitetura alterada e não restaurador, 

associados à hipersonolência e à fadiga diurna.41,42 Tanto a AOS, quanto a 
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RCS-ACS apresentam alta prevalência nos pacientes com IC. A prevalência 

de distúrbios respiratórios do sono em pacientes com IC se encontra em 

torno de 50-70%35,36. 

 

 
Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP.

 

 

Figura 9: Representação das variáveis respiratórias de um paciente com  evento 

respiratório central – Respiração de Cheyne-Stokes em  tela de 10 minutos. Com as 

seguintes variáveis: Cânula: derivada do transdutor de pressão nasal para 

detecção de fluxo  de ar e identificação de apneias/hipopneias. Fluxo : sinal 

derivado da cânula e termistor. Termistor: sinal provindo do sensor  térmico 

oronasal para identificação de apneias/hipopneias. Cinta abdominal: sinal para 

detecção de esforço respiratório. X-Sum: sinal derivado da cinta abdominal. Spo2:  

sinal provindo da oximetria de pulso para detecção de dessaturação da 

oxihemoglobina. 

 

1.4.1  AOS e DAC 

 

A DAC é uma condição caracterizada por anormalidades funcionais ou 

estruturais das artérias coronárias, resultando em diminuição da oferta de 

oxigênio para o miocárdio43. Os pacientes com AOS estão sujeitos a hipoxemia 

intermitente, acidose, aumento da pressão arterial e vasoconstrição simpática, 

Fluxo 

Termistor 

Cinta 
abdominal   

SpO2 

Cânula 

X-Sum 
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em conjunto com simultânea mudança nas pressões intratorácicas e transmural 

cardíaca31. Todos esses eventos argumentam convincentemente para apneias 

obstrutivas como desencadeador de isquemia cardíaca31,35. A longo prazo, o 

mecanismo da doença cardíaca e vascular descrito anteriormente, incluindo 

disfunção endotelial e inflamação sistêmica, podem promover danos estruturais 

às artérias coronárias7. 

Em estudo caso-controle randomizado com 142 pacientes do sexo 

masculino com DAC sintomática, foi encontrada alta ocorrência de apneia com 

hipoxemia noturna, durante o sono. Desses pacientes 39% apresentaram 

hipoxemia noturna, quando utilizado um índice de dessaturação de oxigênio 

 5% e 37% desses pacientes apresentaram AOS, quando utilizado um corte 

de IAH  10 eventos/h. Esse estudo confirmou a associação da AOS à DAC de 

forma significativa19. Andréas et al encontraram prevalência de 50% de AOS 

em pacientes com DAC21. Peker e colaboradores, em estudo prospectivo com 

seguimento de 5 anos, avaliaram a mortalidade cardiovascular em pacientes 

com DAC e AOS em comparação com um grupo sem AOS. Demonstraram que 

a AOS não tratada em pacientes com DAC está associada a risco aumentado 

de mortalidade cardiovascular, como se constata na tabela abaixo22.  

 

Tabela 4: Desfechos durante um período de 5 anos de acompanhamento 

      OSA (+) OSA (-) p  

      (n=16) (n=43)   

Infarto do miocárdio, n(%) 5 (31.3) 8(18.6) NS 

Acidente Vascular Encefálico,(%) 1(6.3) 5(11.6) NS 

Mortalidade, n(%) 6(37.5) 4(9.3) 0.018 

Definição de abreviatura: NS=não significante 
 

     

Fonte: Adaptado de: Peker et al, Am J Respir Crit Care Med. 2000;162(1):81-6.
22 
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Milleron e colaboradores em estudo prospectivo com 54 pacientes e 

seguimento médio de 86 meses, avaliaram o benefício do tratamento da 

AOS em pacientes com DAC. Encontraram diferença significativa a favor do 

grupo tratado em relação à morbidade e mortalidade cardiovascular. 

Nesse estudo, pacientes com DAC e AOS tratada tiveram uma diminuição 

da ocorrência de novos eventos cardiovasculares. Isto sugere que os 

pacientes com DAC e AOS se beneficiariam do tratamento desse distúrbio 

respiratório do sono44. 

Conforme discutido acima, é alta a prevalência de AOS em pacientes 

com DAC e isto sugere a necessidade da investigação da presença de AOS 

nesta população.  

 

 

1.5  AOS e complicações pós-operatórias 

 

A AOS pode também estar associada às complicações pós-

operatórias. Em um estudo de revisão Kaw et al, destacam que o processo 

anestésico diminui o tônus muscular da orofaringe, favorecendo o 

aparecimento de eventos obstrutivos e esses eventos são potencializados 

nos pacientes com AOS45. Além disso, no período pós-operatório pode 

haver um rebote de sono REM e em pacientes com AOS grave esse rebote 

pode, em conjunto com opióides e ou tempo prolongado em posição supina, 

agravar os distúrbios respiratórios do sono, podendo contribuir para 

confusão mental ou rebaixamento do nível de consciência, delirium pós 



Introdução    20 

  

operatório, infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico dentre outras 

complicações45. Assim a identificação da AOS e o uso de terapia com 

pressão positiva contínua na via aérea antes da cirurgia e após extubação 

podem ser benéficas aos pacientes45.  

O estudo de Liao, et al46, corrobora as evidências de que AOS está 

associada às complicações pós-cirúrgicas. Avaliou dois grupos de 240 

pacientes pós cirurgia eletiva, com e sem o diagnóstico estabelecido de 

AOS. Seus achados sugerem que pacientes com AOS têm uma incidência 

aumentada de complicações pós-operatórias (a dessaturação de oxigênio foi 

a mais frequente). Vale ressaltar que os pacientes com AOS apresentavam 

mais comorbidades associadas em relação ao grupo controle. A tabela 

abaixo ilustra os achados desse estudo. 

 

Tabela 5: Fatores de Risco de complicações pós-operatórias 

Fatores de 
Risco 

Parâmeto 
estimado 

Erro      
Padrão 

Hazard Ratio       
(IC 95%) P 

AOS 0.69 0.24 2.00 (1.25-3.19) 0.003 

ASA 0.46 0.28 1.58 (0.92-2.72) 0.100 

Asma 0.81 0.49 2.26 (0.87-5.85) 0.094 

AVE* 1.38 0.65 3.98 (1.12-14.17) 0.033 

AVE: Acidente Vascular Encefálico 

Fonte: Adaptado de:Liao P, et al. Can J Anaesth. 2009 Nov; 56(11):819-28.
46 

 

Estudo com 172 pacientes (idade média de 55 anos) em pós-

operatório de cirurgia eletiva, que apresentavam hipoxemia intermitente 

(avaliada pela dessaturação de oxigênio no pré-operatório) e com 
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características clínicas de AOS (sonolência diurna excessiva, apneias 

presenciadas e ronco) apresentaram elevados índices de complicações pós-

operatórias. As complicações pós-operatórias mais frequentes foram: 

respiratórias, cardiovasculares, gastrintestinal e sangramento47. 

A literatura aponta a necessidade de estratificação da AOS entre 

pacientes pré-cirúrgicos para assim otimizar o tratamento da AOS nesses 

pacientes e reduzir complicações no pós-operatório. No entanto, a maior 

limitação está no acesso ao diagnóstico da AOS. Como visto anteriormente, 

a PSG é um exame de razoável complexidade, requer estrutura e espaço 

para a realização do mesmo, é um exame caro e isso dificulta o seu uso em 

grande escala1,4,9,12. 

 

 

1.6  Alternativas Diagnósticas para AOS 

 

Apesar de todas as evidências, a AOS é subdiagnosticada na 

população geral4,12 e, em particular, em pacientes com doença cardiovascular 

estabelecida.16 

Entre as principais causas do subdiagnóstico da AOS está a dificuldade 

para a realização da polissonografia, que envolve a monitorização com 

aparelhos de razoável complexidade, durante uma noite completa, sempre 

supervisionada por um técnico especializado. Isso acarreta um alto custo, 

além de dificuldades espaciais e estruturais o que impossibilitam o uso da PSG 

em dimensões de saúde pública.1,12,16 
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Métodos diagnósticos simplificados, como a monitorização contínua 

noturna de variáveis respiratórias,48 (neste trabalho descrita como poligrafia 

respiratória - PGR), são perspectivas promissoras, visto que o exame de 

polissonografia é de alto custo e pouco acessível a uma doença muito 

prevalente.12,13 Esses sistemas simplificados possibilitam um diagnóstico 

mais rápido dos distúrbios respiratórios relacionados ao sono com redução 

de custo associado48,49.  

Há mais ou menos três décadas surgiram questionamentos e 

estudos sobre o uso da PSG completa, como necessária ou não para a 

avaliação de alterações e detecção de distúrbios respiratórios 

relacionados ao sono. Em 1984, Haponik publicou trabalho sob o título: 

Avaliação de Distúrbios Respiratórios do Sono – “A Polissonografia é 

Necessária?” Avaliou 37 pacientes com suspeita clínica de AOS pela 

análise objetiva – a PSG completa – em comparação com avaliação 

médica beira leito. Os parâmetros observados foram: duração dos 

episódios de apneia, gravidade do ronco aumentada, ronco ressuscitador 

e movimento paradoxal toracoabdominal. Apesar de 20 dos pacientes 

com AOS terem sido diagnosticados corretamente, 11 deles com 

diagnóstico positivo para AOS não foram detectados pela observação 

clínica. A sensibilidade e a especificidade da observação clínica foram 

baixas 64.5 % e 70.3%, respectivamente. Concluiu-se, por esse desenho 

de estudo, que os resultados obtidos por uma única e breve observação 

clínica, sozinha, é um ineficaz screening para detectar apneia obstrutiva 

do sono.50 
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Um marco na evolução para o uso de monitorização simplificada, 

para o diagnóstico de distúrbios respiratórios relacionados ao sono é o 

trabalho de Douglas e colaboradores de 1992, quando acompanharam 

prospectivamente 200 adultos consecutivos. Analisaram o valor dos 

registros eletrofisiológicos e da monitorização respiratória através de 

oximetria isolada. Sugeriram que se pode definir o IAH por tempo de 

cama (período de tempo que um indivíduo fica na cama desde o momento 

em que se deita até o momento em que se levanta) e não só por tempo 

de sono. Encontraram 66% dos pacientes com AOS diagnosticados 

somente pela oximetria, porém, muitos pacientes não diagnosticados 

tinham AOS moderada e grave e se beneficiariam do tratamento. 

Concluíram que a gravação eletrofisiológica do sono é desnecessária e a 

oximetria sozinha é de valor limitado na investigação de pacientes com 

suspeita de AOS. 51 

Ao longo do tempo, foram criados vários tipos de sistemas 

simplificados de variáveis cardiorespiratórias para detecção de 

distúrbios respiratórios durante o sono.48 A primeira revisão para 

identificar a confiabilidade desses sistemas simplificados de 

monitorização para o diagnóstico da AOS foi em 1994, pela American 

Sleep Disorders Association atual AASM, quando se concluiu não ser 

possível o uso regular desses monitores devido a falta de evidências 

suficientes em ambientes não assistidos.48,52,53 De acordo com suas 

características esses sistemas foram classificados, em 4 tipos, conforme 

tabela abaixo. 
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Tabela 6: Classificação dos tipos de monitores e suas características 

Número de canais Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

7 7 4 1-2 

Tipos de canais EEG,EOG,EMG,ECG, 

fluxo de 

ar,esforço,oximetria 

EEG,EOG,EMG,ECG, 

fluxo de ar, 

esforço,oximetria 

fluxo de ar,esforço, 

oximetria,ECG 

oximetria + outro 

(normalmente 

fluxo de ar) 

Ambiente assistido usualmente em 

um centro de sono 

não assistido não assistido não assitido 

Abreviações: EEG, eletroencefalograma; EMG, eletromiograma; EOG, eletro-oculograma. 

Dados de Ferber R, Millman R, Coppola M, et al. Registro portátil na avaliação da apneia obstrutiva do sono. Sleep 
1994;17:378 

Fonte: Adaptado de Collop NA. Curr Opin Pulm Med. 14; 525-529.
52 

 

Em 2003, Flemons et al e Chesson et al revisaram artigos sobre 

validação dos monitores portáteis e recomendaram quanto ao uso do monitor 

tipo 3  na prática clínica: não devem ser usados se não forem assistidos e 

também não devem ser usados na presença de comorbidades significativas 

como DPOC, insuficiência cardíaca congestiva dentre outras 52,53,54  

A AASM, em 2007, após revisão da literatura sobre o uso de 

monitores portáteis, publica diretrizes recomendando o uso da monitorização 

portátil em pacientes com alta probabilidade pré-teste para AOS de 

moderada a grave, sem comorbidades significantes e ou suspeita de outros 

distúrbios relacionados ao sono. Orienta sobre a necessidade e a 

importância de uma completa avaliação clínica por um especialista em 

medicina do sono. A monitorização portátil pode ser indicada também para 

o diagnóstico da AOS em pacientes nos quais a PSG é inviável em virtude 

de imobilidade, segurança ou doença grave. A monitorização portátil 

também fica indicada para monitorar a resposta aos tratamentos que não 
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se utiliza o CPAP.55,56 Pacientes sintomáticos não diagnosticados com o 

monitor portátil tipo 3 deverão ser submetidos a PSG para determinar a 

causa dos sintomas.52,55,57  

Esses estudos, determinam que a PGR, no mínimo, deva registrar o 

fluxo nasal, o esforço respiratório e a oxigenação do sangue. O tipo de 

biossensor usado para monitorar esses parâmetros na PSG, em laboratório, 

é recomendado para o uso nas PGRs e incluem um sensor térmico oronasal 

para detectar apneias, um transdutor de pressão nasal para medir 

hipopneias, oximetria e, idealmente, calibrada ou não calibrada 

pletismografia por indutância para o esforço respiratório.52,55,57 Um técnico 

experiente em instalação e acompanhamento de exames do sono,  ou 

profissional de saúde  devidamente treinado deve realizar a aplicação dos 

sensores do monitor portátil ou educar diretamente o paciente na correta 

aplicação dos sensores.52,57 

O diagnóstico e gravidade da AOS são confirmados e determinados 

usando-se os mesmos critérios utilizados para a PSG. O critério de 

pontuação para determinação de apneias e hipopneias deve ser consistente 

com a determinação e normas publicadas pela AASM.52,57 

Os monitores portáteis não analisam o EEG, não detectando os 

despertares, um dos critérios para pontuar hipopneias. Isso pode influenciar 

o resultado final do IAH, subestimando assim o IAH. O fato de o IAH pela 

PSG ser calculado pelo tempo de sono e o IAH pelo monitor portátil ser 

calculado por tempo total de registro faz com que o IAH obtido por um 

monitor portátil passe a ser potencialmente inferior ao obtido pela PSG 52 
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Alguns autores destacam que as diferenças de equipamentos, o 

estagiamento, o ambiente onde é utilizado o monitor e a conhecida 

variabilidade noite a noite dificultam diretamente a comparação entre os 

monitores.56,58 Como resultado, as PGRs são susceptíveis a subestimar a 

gravidade dos eventos em relação ao IAH pela PSG.52,57  

Existem inúmeros trabalhos que utilizaram vários métodos 

diagnósticos simplificados para a detecção da AOS e outros eventos 

respiratórios durante o sono58-74. Toda a literatura, desde 1994 (incluindo 

as últimas diretrizes de 2007), verificou a possibilidade de permitir o uso 

das PGRs de forma generalizada por meio de estudos de validação pré 

existentes.  Destacamos na tabela 7 (Anexo A), um levantamento de 

estudos que datam de 1995 até os mais recentes, como os de 201058-74. 

Ressaltamos que esses estudos mostram uma boa performance dos 

monitores para a detecção de AOS. Porém, a maioria dos estudos exclue 

pacientes com comorbidades e avalia pacientes referidos para 

laboratórios de sono, por isso já com suspeita clínica de AOS e não 

destacam a importância dos sintomas clínicos. Entretanto, destacamos 

aqui o estudo de Quintana-Gallego67 por ter sido realizado em pacientes 

com comorbidades. Um estudo prospectivo, em pacientes consecutivos 

com Insuficiência Cardíaca estável e com fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE)  45%, com achados positivos de boa avaliação de 

desempenho para o monitor de poligrafia. Realizou PSG no laboratório e 

PGR domiciliar não assistida e sugere com seus achados a possibilidade 

do uso da PGR em pacientes com co-morbidades, no caso, pacientes 
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com insuficiência cardíaca estável67. Destacamos também o estudo de 

Ballester73 por ter sido realizado com pacientes não selecionados e da 

população geral. Esse estudo foi realizado somente com monitorização 

simultânea e em laboratório, não tendo como avaliar os resultados da 

monitorização em caráter não assistido, que é objetivo principal da PGR. 

Vide tabela 7 (Anexo A).  

A ausência de consenso e as controvérsias na literatura (tanto em 

relação aos aspectos técnicos, quanto à população estudada) sugerem 

ampliação dos estudos para a obtenção de mais evidências da acurácia 

diagnóstica desses monitores simplificados em pacientes não referidos para 

laboratórios de sono e com comorbidades.  

Assim, nosso estudo tem como objetivo: validar um sistema de 

monitorização respiratória noturna, para diagnóstico de AOS, com monitor 

portátil tipo 3, em uma população de pacientes com DAC, avaliados para 

revascularização do miocárdio. 

Em contraste com pacientes encaminhados para laboratórios de 

sono, os pacientes com AOS e doença cardiovascular, frequentemente, 

não referem sonolência excessiva diurna16,75,76,77 A ausência de sintomas 

típicos podem contribuir para o baixo reconhecimento da AOS em 

pacientes com doença cardiovascular, por isso neste estudo procuramos 

também avaliar a probabilidade preditora dos sintomas clínicos para 

detectar AOS em pacientes com DAC que aguardam revascularização 

do miocárdio. 



Introdução    28 

  

Neste estudo, nós utilizamos o monitor portátil tipo 3 Stardust 

Respironics, com os seguintes canais: fluxo de ar, cinta para detecção de 

esforço respiratório, oximetria de pulso, frequência de pulso, ronco e sensor 

de posição. 

 

 

 Fonte: Lab Sono Incor – HCFMUSP. 

 

Figura 10: Paciente em uso da PGR (Stardust II ®),durante o sono 

 

 



 

 

2  OBJETIVO 
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Os objetivos do presente estudo são: 

 

1. Validar o sistema de poligrafia respiratória noturna para o  

    diagnóstico de AOS em pacientes com DAC, indicados para  

    cirurgia de revascularização do miocárdio. 

 

2.  Avaliar a prevalência de AOS em pacientes com DAC. 

 

3.  Avaliar a importância dos sintomas clínicos para o diagnóstico de 

AOS em pacientes com DAC. 

 



 

 

3  MÉTODOS 
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3.1  Desenho do Estudo 

 

Este estudo intitulado “Validação de sistema portátil de monitorização 

respiratória para o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono em pacientes 

com doença arterial coronariana” foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPpesq), do HCFMUSP, com o 

n168/06. Trata-se de um estudo transversal, prospectivo. Os pacientes 

foram recrutados, consecutivamente, no Ambulatório da Unidade 

Coronariana e nas enfermarias do Incor do HCFMUSP onde estes ficam 

aguardando cirurgia de revascularização do miocárdio. Foi obtido de 

cada  paciente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 

O período de recrutamento foi de março de 2006 a abril de 2009.  

Todos os pacientes foram submetidos a Polissonografia e a 

monitorização de poligrafia respiratória, (aparelho Stardust®), em noites 

distintas. A Polissonografia foi realizada no período pré-operatório, no 

laboratório do sono do Instituto do Coração e a poligrafia respiratória foi 

realizada na enfermaria, também no período pré-operatório. Todos os 

pacientes responderam ao questionário clínico (ANEXO C), Escala de 

Sonolência Diurna de Epworth (ANEXO D), ao questionário de risco de AOS 

(Berlim) – (Anexo E) e foram submetidos ao exame de ecocardiograma. 
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3.2  Local de estudo 

 

 Laboratório do Sono da Disciplina de Pneumologia do Instituto do 

Coração (InCor)  

 Ambulatório da Coronária do Incor do HCFMUSP 

 Enfermarias – do Incor do HCFMUSP - local de internação dos 

pacientes antes do procedimento cirúrgico. 

 

 

3.3  Tamanho Amostral 

 

Com base em estudos que avaliaram a ocorrência de AOS em 

pacientes com doença arterial coronariana e estudos que realizaram 

validação de PGR, o tamanho da amostra foi determinado19,21,58,61,78. 

Assumindo um desvio padrão de 9 de IAH e uma diferença mínima 

importante no IAH, de 5, a fim de obter um poder de 80% e um α de 0,05, 

sessenta e nove participantes foram exigidos. 

 

 

3.4  Seleção de Pacientes 

 

 Pacientes consecutivos do ambulatório da Coronária do Instituto 

do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo;  
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 Pacientes já internados nas enfermarias, no aguardo cirúrgico e 

que preencheram  os critérios de inclusão. 

 

3.4.1  Critérios de inclusão 

 

 Idade entre 40 a 75 anos 

 Indicação de cirurgia de revascularização miocárdica eletiva  

 Em condições clínicas de serem submetidos a Polissonografia no 

Laboratório do sono; 

 Em condições clínicas de serem submetidos a monitorização 

portátil na enfermaria. 

 

3.4.2  Critérios de exclusão 

 

 Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea ≥ 40), 

 Sequela de acidente vascular cerebral, 

 Insuficiência renal dialítica, 

 Doenças neoplásicas - neoplasia maligna diagnosticada a menos 

de 5 anos ou quimioterapia e/ou radioterapia há menos de cinco 

anos, exceto câncer de pele não melanoma, 

 Pneumopatias restritivas e obstrutivas – diagnóstico de 

pneumopatias prévias ou sintomas crônicos respiratórios de 

etiologia não cardíaca, 

 Doenças neuromusculares, 

 Hepatopatia crônica, 
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 Dependência química (álcool, narcóticos, alucinógenos), 

 Hipotireoidismo não controlado. 

 Revascularização miocárdica associada a outros procedimentos 

cardiovasculares, em mesmo tempo cirúrgico. 

 Diagnóstico prévio de distúrbios respiratórios relacionados ao sono. 

 
Os pacientes que obedeceram aos critérios de inclusão foram 

considerados para participar do estudo. Os pacientes foram incluídos na 

pesquisa após concordarem e assinarem o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido.  

 

 

3.5  Avaliações 

 

3.5.1  Avaliação Clínica 

 

Todos os participantes foram submetidos a uma anamnese detalhada 

e exame físico (Anexo C). Foram realizadas as mensurações de peso e 

altura de todos os pacientes para cálculo do índice de massa corpórea. 

Os dados da circunferência do pescoço foram adquiridos através da medida 

em nível do bordo superior da membrana cricotireóidea e foi considerada 

aumentada quando  43,2cm em homens e  40,6cm em mulheres.57 

A circunferência abdominal foi medida e foi considerada 102,00 cm para 

homens e 88 cm para mulheres.79 A mensuração da pressão arterial foi 

obtida a partir do braço direito dos pacientes em posição sentada. 
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3.5.2  Questionários 

 

3.5.2.1  Escala de sonolência Diurna Epworth (ESE) 

A ESE foi utilizada para avaliar a sonolência diurna excessiva, 

subjetiva, (Anexo D). Os pacientes foram interrogados em relação à 

possibilidade de cochilar em 8 situações diferentes, com pontuação variando 

entre zero e 24. O valor da pontuação para caracterizar sonolência 

excessiva diurna é maior que 10.80 Este questionário foi traduzido e validado 

para a Língua Portuguesa81. 

 

3.5.2.2  Questionário Clínico de Berlin 

Os pacientes responderam o Questionário clínico de Berlin (Anexo E). 

Este Questionário classifica os pacientes em alto e baixo risco para AOS 

baseado em respostas em três categorias de sintomas. Categoria 1 é 

definida como positiva se o paciente apresenta sintomas persistentes (> 3 a 

4 vezes / semana) em duas ou mais perguntas sobre o ronco. Categoria 2 é 

definida como positivo pela presença persistente (> 3 a 4 vezes / semana) 

de cansaço na hora de acordar. Categoria 3 é definida como positiva se há 

presença de hipertensão ou índice de massa corporal ≥ 30 kg/m2. Para ser 

considerado de alto risco para AOS o paciente deve apresentar duas ou 

mais categorias positivas.82 
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3.5.3  Avaliação Laboratorial 

 

Os pacientes avaliados para cirurgia de revascularização do 

miocárdio têm uma rigorosa avaliação e acompanhamento pré-operatório e 

dentre os exames exigidos para avaliação estão os exames laboratoriais. 

Os dados da glicose sérica, colesterol total, lipoproteína de baixa densidade 

(LDL), lipoproteína de alta densidade (HDL), triglicérides (TG) e creatinina 

foram obtidos da rotina pré-operatória desses pacientes. 

 

3.5.4  Ecocardiograma 

 

Ecocardiograma bidimensional transtorácico foi realizado. A disfunção 

sistólica foi definida por uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE)  45%83. 

 

3.5.5  Cineangiocoronariografia 

 

Os pacientes foram submetidos ao exame de cineangiocoronariografia, 

anteriormente à indicação de revascularização do miocárdio. Estes exames 

foram analisados para obtenção do número de vasos coronarianos acometidos.  

 

3.5.6  Polissonografia 

 

A polissonografia noturna convencional de noite inteira foi 

realizada no Laboratório do Sono do Instituto do Coração da Faculdade 
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de Medicina da Universidade de São Paulo, com o polígrafo, EMBLA 

Medical Devices, Broomfield, CO, USA, com os seguintes canais: 

4 canais de eletroencefalograma: (C3/A2,C4/A1,O1/A2,O2/A1), 2 canais de 

eletrooculograma, 4 canais de eletromiograma: (2 canais de localização 

submentoniana, 2 canais  de localização nos músculos tibiais anteriores), 

eletrocardiograma (com derivação precordial), 1 sensor de ronco. O fluxo 

aéreo foi detectado através de 2 canais: termistor oro-nasal e transdutor de 

pressão nasal;  cintas piezo elétricas registraram esforço torácico e 

abdominal. A monitorização da saturação da oxi-hemoglobina foi obtida pela 

oximetria de pulso8. O índice de apneia-hipopneia (IAH) foi calculado como o 

total do número de eventos respiratórios por hora de sono9. A montagem da 

PSG foi realizada e monitorada durante toda a noite, no Laboratório do sono, 

por um técnico especializado. 

 

3.5.7  PGR – Poligrafia Respiratória Noturna tipo 3 

 

A PGR noturna para aquisição de dados de variáveis respiratórias 

utilizada neste estudo foi o Stardust II (Respironics, Inc, Murrysville,PA) que 

possui os seguintes canais: oximetria de pulso, cinta piezo elétrica torácica 

para detecção de esforço respiratório, fluxo aéreo através de cânula nasal 

de pressão que possibilita também a  detecção de ronco, sensor de posição, 

captura de parâmetros de frequência cardíaca provindo da oximetria de 

pulso55. O tempo total de registro foi utilizado como denominador para 

calcular o índice de apneia-hipopneia9. A montagem da PGR foi realizada 

por um técnico especializado,  no Laboratório do sono. O paciente, após 
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montagem, foi encaminhado para a enfermaria onde  ali foi realizado o 

exame de noite inteira, sem a supervisão do técnico.  

 

 

Figura 11: Representação da colocação da cânula nasal em um paciente que 

realizará o exame de PGR 

 

 

Figura 12: Representação da colocação do oxímetro de pulso em um paciente que 

realizará o exame de PGR 
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Figura 13: Representação da colocação da cinta de esforço em um paciente que 

realizará o exame de PGR 

 

 

Figura 14: Representação da colocação da cinta de esforço em um paciente que 

realizará o exame de PGR 
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Figura 15: Realização do exame de PGR em um paciente na enfermaria 

 

 

3.5.8  Critérios para o estagiamento do sono e parâmetros respiratórios 

 

1.  O estagiamento do sono foi realizado manualmente de acordo com os 

critérios padronizados. Para o estagiamento do sono foi utilizado os 

critérios propostos por Rechtschtaffen e Kales.84 Os eventos  

relacionados a alteração respiratória foram realizados 

automaticamente e com criteriosa revisão manual de acordo com os 

critérios padronizados pela AASM.1,10 Os microdespertares foram 

determinados durante análise de acordo com os critérios propostos 

pela American Sleep Disorders Association85. Para a avaliação da 

eficiência e arquitetura do sono usamos os parâmetros de referência 

segundo Kryger86. 
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2.  Os eventos respiratórios foram  definidos da seguinte forma: 1,10 

 Apneias centrais: definidas pela ausência de fluxo aéreo por pelo 

menos 10 segundos ou redução ≥ 90% da linha de base, 

associadas a  ausência de esforço abdominal e torácico.  

 Apneias obstrutivas: definidas pela ausência de fluxo aéreo por 

pelo menos 10 segundos ou redução ≥ 90% da linha de base,  na 

presença de esforço toracoabdominal. 

 Apneias mistas: definidas pela ausência de fluxo aéreo, ou 

redução ≥ 90% da linha de base, inicialmente, sem esforço 

toracoabdominal e com presença do mesmo ao final do evento.  

 Hipopneias: definidas por uma diminuição de 30% do fluxo aéreo 

por pelo menos 10 segundos com queda da saturação da 

oxihemoglobina em 4% ou a diminuição de 50% do fluxo aéreo por 

pelo menos 10 segundos, acompanhadas de um despertar e/ou 

queda da saturação de pelo menos 3% do basal. 1,10 

 

Os exames de polissonografia e monitorização portátil, foram 

analisados por dois examinadores distintos, ambos especialistas em 

Medicina do Sono pela instituição onde foi realizado o presente estudo. 

Cada examinador foi responsável pela leitura e análise de apenas um 

tipo de exame durante todo o estudo: PSG ou PGR (sendo cego para o outro 

tipo de exame). Foram seguidos rigidamente, por ambos, os critérios 

diagnósticos acima citados. Os examinadores não tinham acesso a quaisquer 

dados clínicos dos pacientes. 
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3.6  Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados com SPSS 17.0 software estatístico. 

Análise descritiva foi utilizada para definir a população em estudo. 

Após verificação do teste de normalidade dos dados, pelo teste Kolmogorov-

Smirnov, os resultados foram expressos como média ± desvio padrão, 

mediana (intervalo interquartil) ou percentuais, quando necessário. 

Utilizamos o teste de Wilcoxon, t de Student pareado, Mann-Whitney U para 

variáveis de distribuição normal e não normal, entre os grupos. O teste do 

qui-quadrado foi utilizado para avaliação das variáveis de freqüência, quando 

necessário. A sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança 

positiva e negativa e os valores preditivos positivos e negativos foram 

calculados usando o valor do IAH da PSG e PGR, para os seguintes valores 

do IAH: ≥ 5, ≥ 15 e ≥ 30 eventos/h e também  < 5, ≥ 5 a < 15,  ≥1 5 a < 30 e 

≥ 30 eventos/h. A curva ROC foi construída para ilustrar a proporção de 

verdadeiros positivos e falsos positivos com valores de corte do IAH de ≥ 5, 

≥ 15 e ≥ 30 eventos/h. Análise estatistica de concordância Kappa e Bland-

Altman foram geradas para avaliar a concordância e dispersão, 

respectivamente, entre os resultados da PSG e PGR87. Analisamos também 

a concordância diagnóstica entre a PSG e a PGR como descrito em outros 

estudos58,61. Resumidamente: Concordância Diagnóstica foi considerada 

quando encontrado o IAH  30 eventos/h nos dois sistemas ou IAH 

< 30 eventos/h na PSG e na PGR com diferença entre eles de não mais que 

10 eventos/h; Hiperestimado: IAH < 30 eventos/h em ambos os sistemas e 
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na PGR superior a PSG em mais que 10 eventos/h; Subestimado: IAH < 30 

eventos/h em ambos os sistemas e na PGR inferior a PSG em mais que 

10 eventos/h58,61. Regressão logística binária foi utilizada para definir 

a  probabilidade preditiva dos sintomas clínicos para AOS. Um valor de 

p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 



 

 

4  RESULTADOS 
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Os resultados obtidos neste estudo serão descritos abaixo seguindo 

os seguintes tópicos: 

1. Características da população estudada 

2. Prevalência de AOS nessa população e classificação da AOS 

quanto a gravidade determinada na polissonografia.  

3. Características dos pacientes sem e com AOS.  

4.  Comparação entre os parâmetros respiratórias observados na 

polissonografia e na poligrafia nessa população. 

5. Sensibilidade e especificidade, concordância de Kappa, Curva 

ROC e Bland Altman para avaliação de desempenho e acurácia 

da PGR em relação a PSG. 

6.  Avaliação dos preditores e sinais clínicos de AOS em população 

de pacientes com DAC. 

 

 

4.1  Características da população estudada 

 

Foram recrutados consecutivamente 79 pacientes com indicação de 

revascularização do miocárdio durante o período de março de 2006 a abril 

de 2009. Destes 79 pacientes 4 foram excluídos: 1 por ter sido suspenso a 

cirurgia de RM, 1 devido apresentar dispnéia no dia do exame da PSG  e 2 
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por terem recusado participar do estudo após terem assinado o termo de 

consentimento e  5 foram excluídos por: problemas técnicos na PGR (n = 4) 

e PSG  (n = 1). Portanto, 70 pacientes foram incluídos no estudo. O intervalo 

de tempo entre os estudos do sono (PSG e PGR) foi de 4 (2-36) dias 

(mediana-25-75%- intervalo interquartil). Abaixo representação esquemática 

do recrutamento dos pacientes, participantes do estudo. 

 

 

Figura 16: Diagrama de recrutamento dos pacientes 

Total de pacientes recrutados = 79 
 
 

PSG = 1 

Total = 70 pacientes 

Problemas técnicos 

Total = 75 pacientes 

 
1.Suspensão da cirurgia de RM 
1.Suspensão da  PSG por dispnéia 
2.Após assinarem termo de consentimento    
   recusaram participar do estudo 

4 pacientes foram excluídos por: 

5 pacientes foram excluídos por: 

PGR = 4 
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Conforme a tabela 8 abaixo, a população estudada foi composta 

predominantemente de homens, brancos, de meia idade e com sobrepeso. 

A população em geral apresenta circunferência cervical e abdominal com 

tendência ao limite superior do padrão de normalidade. 

 

Tabela 8: Características antropométricas da população estudada 

  Total 

(n=70) 

Masculino (%) 53 (76) 

Brancos (%) 52 (74) 

Idade, anos 58  7 

IMC, kg/m2 27,6 (25,8 – 31,1) 

circunferência cervical, cm  40,0 (37,4 – 42,0) 

circunferência abdômen cm 100,9 ± 12,1 

IMC=índice de massa corpórea; dados apresentados em mediana (25–75% intervalo interquartil);  

média ± desvio padrão (DP); freqüência absoluta e relativa. 

 

 

Na tabela 9 observamos que a maioria dos pacientes (76%) 

apresentaram ESE ≤ 10. Somente 17% dos pacientes apresentaram 

sonolência excessiva diurna. O questionário de Berlin detectou 70% dos 

pacientes com alto risco para AOS. Podemos observar que 81% dos 

pacientes são hipertensos. Em relação a glicose  sérica a mediana dos 

valores foi de 105 (95-139) mg/dl. 
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Tabela 9: Características clínicas da população estudada  

  Total 

(n=70) 

ESE  7 ( 5 – 11) 

ESE >10, n (%) 17 (24) 

Berlin alto risco n % 49 (70) 

FC, bpm 68 (60-76) 

PAS, mmHg 130 (110-150) 

PAD, mmHg 80 (70-84) 

Tabagismo (%) 12 (17) 

HAS (%) 57 (81) 

DM (%) 28 (40) 

AVE (%) 7 (10) 

Glicose, mg/dl 105 (95-139) 

Creatinina, mg/dL 1,1 (0,9-1,2) 

Coolesterol, mg/dl 177 (143 – 211)  

LDL, mg/dl 108 (85 – 127) 

HDL, mg/dl 37 (31-40) 

Triglicerides, mg/dl 143 (99 – 198) 

ESE= Escala de sonolência Epworth; LDL = lipoproteína de baixa densidade; HDL = lipoproteína de 

alta densidade; Acidente Vascular Encefálico; *Dados apresentados em  mediana (25 – 75% intervalo 

interquartil ); freqüência absoluta e percentil. 

 

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo determinada no 

ecocardiograma e número de vasos coronarianos acometidos observados na 

cineangiocoronariografia foram avaliados (Tabela 10). Podemos observar que 

29% dos pacientes da população apresentaram FEVE  45% e a maioria 

dos pacientes (70%) apresentam obstrução de três vasos coronarianos 

caracterizando- os como triarteriais. 
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Tabela 10: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo determinada no Ecocardiograma 

e número de vasos coronarianos acometidos observados na cineangiocoronariografia 

  Total 

(n=70) 

FEVE (%) 56 (44 – 65) 

FEVE 45%, n (%) 20 (29) 

FEVE 45 (%) 40 (35 – 44) 

Lesão Uniarterial n (%) 4 (5.7) 

Lesão Biarterial n (%) 17 (24.3) 

Lesão Triarterial n (%) 49 (70.0) 

FEVE= Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; Dados apresentados em mediana (25 – 75% 

intervalo interquartil );freqüência absoluta e relativa. 

 

 

4.2  Prevalência de AOS nessa população e classificação da 

AOS quanto a gravidade determinada na polissonografia 

 

 

Figura 17: Prevalência de apneia obstrutiva do sono de acordo com diferentes 

pontos de corte de índice de apneia e hipopneia (IAH) na população estudada de 

pacientes com doença arterial coronariana 
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A figura 17 apresenta a prevalência de AOS entre os pacientes com 

Doença Arterial Coronariana avaliados para revascularização do miocárdio. 

A PSG mostrou que a porcentagem da população de pacientes, considerando 

um IAH  5,  15,  30 eventos/hora, foi de 87%, 54%, 27%, respectivamente, 

apontando uma alta prevalência da doença nessa população. 

A figura 18 descreve de forma detalhada a distribuição dos pacientes 

de acordo com a gravidade do IAH determinada pela PSG. Os achados nesse 

estudo apontam uma alta prevalência de AOS com IAH ≥ 15 eventos/h 

nesta população.  

 

Classificação da AOS segundo a gravidade

13%

33%

27%

IAH < 5 eventos/h 

IAH ≥ 5 eventos/h < 15

IAH ≥ 15 eventos/h  < 30

IAH ≥ 30 eventos/h 

27%

 

Figura 18: Classificação da apneia obstrutiva do sono de acordo com a gravidade, 

nos pacientes com doença arterial coronariana 
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4.3  Características dos pacientes sem e com AOS  

 

O critério para o diagnóstico de AOS pela PSG foi IAH  15 eventos/h. 

Por isso classificamos os pacientes em sem AOS = 32 pacientes (46%) e 

AOS= 38 pacientes (54%). Não houve diferença na idade, sexo e IMC entre 

os grupos. A circunferência cervical foi maior no grupo de pacientes com 

AOS  15 eventos/h, resultando em uma diferença estatisticamente 

significante em comparação com o outro grupo. Além disso, A escala de 

sonolência de Epworth foi semelhante 7 (4-11) e 7 (5-10), (mediana-25-75%-

intervalo interquartil), para os grupos sem AOS e AOS, respectivamente 

(p=0,96). Os pacientes não apresentaram sonolência excessiva diurna. 

Os dois grupos não apresentaram diferença em relação a esse sintoma 

clínico típico da AOS, conforme apresentado na tabela 11. 
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Tabela 11: Características antropométricas e clínicas da população estudada entre  

os pacientes sem e com AOS 

  Total 

(n=70) 

Sem AOS (IAH < 15) 

(n = 32)  

AOS ( IAH  15) 

(n = 38)  

p 

Masculino (%) 53 (76) 21 (66) 32 (84) 0,07 

Brancos (%) 52 (74) 21 (66) 31 (82) 0,30 

Idade, anos 58  7 56  7 59  8 0,06 

IMC, kg/m
2
 27,6 (25,8 – 31,1) 27,1 (25,5 – 30,6) 28,0 (25,8 – 31,7) 0,23 

circunferência cervical, cm  40,0 (37,4 – 42,0) 38,8 (35,9 – 40,5) 41,0 (38,9 – 42,6) 0,02* 

circunferência abdomen cm 100,9 ± 12,1 97,8 (90,3 – 106,5)  103,4  11,1 0,08 

ESE  7 ( 5 – 11) 7 (4 – 11) 7 (5 – 10) 0,96 

ESE >10, n (%) 17 (24) 9 (28) 8 (21) 0,44 

Berlin alto risco n % 49 (70) 21 (66) 28 (74) 0,46 

FC, bpm 68 (60-76) 67 (59 – 76) 69 (60 – 76) 0,71 

PAS, mmHg 130 (110-150) 130 (109 – 148) 130 (110 – 150) 0,73 

PAD, mmHg 80 (70-84) 80 (67 – 80) 80 (70 – 87) 0,43 

Tabagismo (%) 12 (17) 5 (16) 7 (18) 0,86 

HAS (%) 57 (81) 26 (81) 31 (82) 0,97 

DM (%) 28 (40) 12 (38) 16 (42) 0,70 

AVE (%) 7 (10) 3 (9) 4 (11) 0,87 

Glicose, mg/dl 105 (95-139) 105 (94 – 150) 104 (96 – 134) 0,95 

Creatinina, mg/dL 1,1 (0,9-1,2) 1,0 (0,9 – 1,2) 1,1 (0,9 – 1,3) 0,19 

Coolesterol, mg/dl 177 (143 – 211)  180 (142 – 213) 176 (143 – 210) 0,71 

LDL, mg/dl 108 (85 – 127) 112 (83 – 129) 104 (85 – 131) 0,55 

HDL, mg/dl 37 (31-40) 36 (30 – 40) 37 (31 – 40) 1,0 

Triglicerides, mg/dl 143 (99 – 198) 148 (96 – 185) 138 (101 – 234) 0,58 

IMC= índice de massa corpórea; ESE= Escala de sonolência Epworth; LDL = lipoproteína de baixa 
densidade; HDL = lipoproteína de alta densidade; Acidente Vascular Encefálico; *Dados apresentados 
como média e desvio padrão; ou mediana (25 – 75% intervalo interquartil ); e percentil; para as 
variáveis com distribuição normal e não normal, respectivamente.* p < 0,05. 

 

Com a avaliação ecocardiográfica 20 pacientes (29%) apresentaram 

FEVE  45%, conforme tabela abaixo. Este não foi um critério de exclusão. 

A presença de DAC grave foi uma característica marcante da população 

estudada o que justificou a necessidade de revascularização do miocárdio. 

Não houve diferença estatística quando comparados os grupos segundo o 

número de vasos acometidos. 
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Tabela 12: Comparação entre os grupos com e sem AOS em relação a Fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo determinada no Ecocardiograma e número de vasos 

coronarianos acometidos observados na cineangiocoronariografia 

  Total 

(n=70) 

Sem AOS (IAH < 15) 

(n = 32)  

AOS ( IAH  15) 

(n = 38)  

p 

FEVE (%) 56 (44 – 65) 60 (45-66) 55 (40 – 65) 0,39 

FEVE 45%, n (%) 20 (29) 9 (28) 11 (29) 0,51 

FEVE 45 (%) 40 (35 – 44) 40 (33 – 45) 40 (35 – 40) 0,54 

Lesão Uniarterial n (%) 4 (5.7) 3 (9.4) 1 ( 2,6) 0,22 

Lesão Biarterial n (%) 17 (24.3) 9 (28.1) 8 (21,0) 0,49 

Lesão Triarterial n (%) 49 (70.0) 20 (62.5) 29 (76.4) 0,21 

FEVE= Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; Dados apresentados em mediana (25 – 75% 
intervalo interquartil );freqüência absoluta e relativa.* p < 0,05. 

 

Conforme apresentado na figura 19, não houve diferença entre os 

grupos em relação a presença de comorbidades. Destacamos aqui a 

hipertensão arterial, esta é reconhecidamente associada a AOS. É alta a 

presença de hipertensão nesses 2 grupos de pacientes, com e sem AOS. 

É recomendado que os pacientes com hipertensão arterial sejam avaliados 

para AOS. 

Comorbidades

0%
10%
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70%
80%
90%

Tabagismo Hipertensão Diabetes Mellitus Acidente

Vascular

Encefálico

P
a
c

ie
n

te
s

 %

Sem AOS

AOS

  
p NS= p não significante 

Figura 19: Distribuição e comparação quanto a presença de comorbidades entre os 

grupos com e sem AOS  

p NS 
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Observa-se na tabela 13 e figura 20 que os pacientes de ambos os 

grupos utilizavam as mesmas medicações não havendo diferença estatística 

significante entre eles. 

 

Tabela 13: Medicamentos dos pacientes avaliados para revascularização do 

miocárdio 

Drogas Total 

(n=70) 

Sem AOS  

(n = 32)  

AOS  

(n = 38)  

p 

Estatinas(%) 62 (89) 31 (97) 31 (82) 0,05 

BB(%) 65 (93) 30 (94) 35 (92) 0,79 

IECA / BRA (%) 53 (76) 23 (72) 30 (79) 0,49 

AAS (%) 46 (66) 20 (63) 26 (68) 0,60 

Diureticos (%) 25(36) 14 (44) 11 (29) 0,20 

Nitratos (%) 35 (50) 18 (56) 17 (45) 0,34 

Bloq de Ca
++

(%)  25 (36) 10 (31) 15 (39) 0,47 

Hipoglicemiante(%) 4 (6) 2 (6) 2 (5) 0,86 

Insulina(%) 9(13) 3 (9) 6 (16) 0,42 

AOS= Apneia Obstrutiva do Sono; AOS: IAH ≥ 15 eventos/h; BB= Beta Bloqueadores; 
IECA/BRA= Inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina/ Bloqueador do Receptor da 
Angiotensina; AAS= Ácido acetil salicílico; Bloq de Ca

++ 
= Bloqueador do Canal de Cálcio. 

Dados apresentados em porcentagem;  p < 0,05. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sem AOS  n = 32 

AOS n = 38 

 
p NS= p não significante. 

Figura 20: Medicamentos usados pelos pacientes com DAC avaliados para 

cirurgia de revascularização do miocárdio 

p NS 
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Na tabela 14 (abaixo) podemos observar que os valores referentes a  

eficiência do sono se apresentam semelhantes quando comparados entre os 

grupos. Porém, houve redução da eficiência do sono da população total 

quando comparada ao padrão de normalidade. Cabe ressaltar que o índice 

de despertar da população total está aumentado em relação ao padrão de 

normalidade e que há uma diferença estatisticamente significante entre os 2 

grupos, sendo o índice do grupo AOS  maior  do que o grupo sem AOS, 

sugerindo que os pacientes com AOS possam  ter o sono fragmentado 

devido a alteração do padrão respiratório durante o sono.  Com relação a 

distribuição do sono, podemos observar alteração somente no estágio 1 em 

que o grupo com AOS apresenta percentagem de S1 maior em relação ao 

grupo sem AOS. Os pacientes com alteração no padrão respiratório durante 

o sono apresentam de forma geral a quantidade de sono superficial maior 

em relação ao sono profundo. 
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Tabela 14: Características do sono da população estudada e comparação entre os 

grupos com e sem AOS 

  Total Sem AOS  

(IAH < 15) 

AOS  

(IAH  15) 

p 

(n=70) (n = 32) (n = 38) 

T T Sono (min) 451,6 ± 40,9 449,3 ± 37,7 453,5 ± 43,8 0,67 

T T Acordado (min) 92,0 ± 62,0 78,2 ± 59,7 103,5 ± 62,3 0,08 

T T Sono (min) 356,0 ± 70,2 367,2 ± 68,7 346,5 ± 71,0 0,22 

Latência Sono (min) 11,3 ± 13,6 13,2 ± 15,2 9,6 ± 12,1 0,29 

Latência REM (min) 134,4 ± 81,8 132,4 ± 77,5 136,2 ± 86,3 0,85 

Eficiência Sono (%) 79,5 ± 13,7 82,4 ± 13,2 77,0 ± 13,8 0,10 

Índice de despertar (h) 31,8 ± 16,2 25,6 ± 13,5 37,1 ± 16,5 0,002* 

S1 (%) 7,6 ± 5,9 6,0 ± 4,1 8,9 ± 6,9 0,04* 

S2 (%) 63,9 ± 11,7 66,1 ± 9,8 62,1 ± 12,9 0,15 

S3 (%) 7,4 ± 6,6 7,3 ± 6,5 7,6 ± 6,8 0,85 

S4(%) 3,6 ± 4,5 3,0 ± 4,2 4,1 ± 4,7 0,30 

REM (%) 17,4 ± 6,4 17,5 ± 6,8 17,3 ± 6,1 0,92 

Dados apresentados como média ± SD, TTS= tempo total de sono, S1-2= estágio de sono 
1 e 2, S3-4= estágio de sono 3-4, REM=sono REM, Rapid eye  movement; *valor de p < 0,05. 

 

  

 

4.4  Comparação entre os parâmetros respiratórias observados 

na polissonografia e na poligrafia nessa população. 

 

Na tabela15 podemos observar que houve várias diferenças 

estatisticamente significantes, quando foram comparados os valores dos 

parâmetros respiratórios derivados de ambos os métodos. No entanto, a 

maioria das diferenças foi, provavelmente, de pouco significado clínico e 
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pode ser pelo menos em parte explicada pela variabilidade do IAH noite a 

noite. O peso dos pacientes antes de realizarem os exames de PSG e PGR 

foi de 77,3  15,7 e 77,4  15,8kg, respectivamente, não apresentando 

diferença estatisticamente significante, p 0,96. 

 

Tabela 15: Comparação dos parâmetros respiratórios observados na PSG e PGR 

 PSG PGR p 

Total de registro tempo/min 451,6  40,9  423,0  60,7 < 0,01* 

Total de tempo de sono/min 356,0  70,3 ------- -------- 

IAH, eventos/h 22,9   20,0 17,5  13,9 <0,01* 

AO, eventos/h 5,0  7,6 7,6  9,6 <0,01* 

AC, eventos/h 2,4  8,1 1,1  3,0 0,35 

AM, eventos/h 0,6  3,7 0,3  1,44 0,59 

IH, eventos/h 14,8  12,0 8,5   6,6 ¸<0,01* 

Sp02 Média % 94,3  2,0 94,0   2,2 0,37 

Sp02 Mínima % 85,0  7,0 81,8  8,3 < 0,01* 

PSG= polissonograpia; PGR= Poligrafia Respiratória; IAH= índice. De apneia e hipopneia; AO, 
Apneia obstrutiva; AC, Apneia Central; AM, Apneia Mista; IH índice de hipopneia. Dados 
apresentados como média e desvio padrão; ou mediana (25 – 75% intervalo interquartil ),  
para as variáveis com distribuição normal e não normal, respectivamente.* p < 0,05. 

 

 

4.5  Sensibilidade e especificidade, concordância de Kappa, 

Curva ROC e Bland Altman para avaliação de desempenho 

e acurácia da PGR em relação a PSG. 

 

A sensibilidade e especificidade, e valor preditivo positivo e negativo 

da PGR para os valores de IAH  5,  15 e  30 eventos/h foram calculados 

(Tabela 16). A sensibilidade diminuiu e a especificidade aumentou em 
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relação direta com o aumento dos valores do IAH. O valor preditivo positivo 

correspondente também diminuiu.  Os melhores valores foram obtidos para 

o IAH  5 e  30 eventos/h, apontando que a PGR é um bom instrumento 

para screening e para o diagnóstico da AOS. 

 

Tabela 16: Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo 

negativo (VPN), likelihood ratio Positivo (LR+) e likelihood ratio Negativo (LR-) para 

diferentes valores de IAH da PSG e PGR 

 Sensibilidade Especificidade VPP VPN LR+ LR- 

AIH 5 0,92 0,67 0,95 0,54 2,75 0,12 

 (0,81 – 0,97) (0,31 – 0,91) (0,85 – 0,99 ) (0,24 – 0,81)  (1,09 – 6,96) (0,05 – 0,32) 

       

AIH 15 0,66 0,78 0,78 0,66 3,01 0,44 

 (0,49 – 0,80) (0,60 – 0,90 ) (0,60 – 0,90 ) (0,49 – 0,80) (1,50 – 6,02) (0,28 – 0,69) 

       

AIH 30 0,42 0,92 0,67 0,81 5,37 0,63 

 (0,21 – 0,66) (0,80 – 0,97 ) (0,35 – 0,89) (0,68 – 0,89) (1,83 -15,78) (0,43 – 0,92) 

PSG= polissonografia; PGR=Poligrafia Respiratória; IAH= índice de apnea-hipopnea. 

 

 

A sensibilidade e especificidade, e valor preditivo positivo e negativo 

da PGR para os valores de IAH < 5,   5 - < 15 e   15 - < 30 eventos/h foram 

calculados (Tabela 17). A sensibilidade também diminui e a especificidade 

aumenta em relação direta com o aumento dos valores do IAH. O valor 

preditivo positivo correspondente também diminuiu. O valor da especificidade 

para o IAH < 5 eventos/h é de 0,92 mostrando o alto desempenho do teste 

em identificar os verdadeiros não doentes. 
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Tabela 17: Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo 

negativo (VPN), likelihood ratio Positivo (LR+) e  likelihood ratio Negativo (LR-) para 

diferentes valores de IAH da PSG e PGR, segundo a classificação da gravidade 

PSG= polissonografia; PGR=Poligrafia Respiratória; IAH= índice de apnea-hipopnea. 

 

 

A concordância diagnóstica comparando IAH da PSG e PGR foi 

calculada pela estatística Kappa e apresentada na tabela 18. Os resultados 

apontam uma concordância de moderada a boa, entre os dois sistemas 

diagnósticos. 

 

Tabela 18: Análise da estatística Kappa para avaliar a concordância entre a PSG e 

a PGR  

PSG= polissonografia; PGR= Poligrafia Respiratória; IAH= índice de apneia e hipopneia. 

 

 

 Sensibilidade Especificidade VPP VPN LR+ LR- 

<5 0,67 

(0,31-0,91) 

0,92 

(0,81-0,97) 

0,55 

(0,25-0,82) 

0,45 

(0,18-0,75) 

8,13 

(3,11-21,21) 

0,36 

(0,14-0,92) 

5 - <15 0,57 

(0,35-0,76) 

0,70 

(0,55-0,82) 

0,48 

(0,29-0,68) 

0,52 

(0,32-0,71) 

1,90 

(1,08-3,34) 

0,62 

(0,38-1,00) 

15- < 30 0,42 

(0,21-0,66) 

0,76 

(0,62-0,87) 

0,40 

(0,20-0,64) 

0,60 

(0,36-0,80) 

1,79 

(0,87-3,69) 

0,76 

(0,51-1,12) 

 30 0,42 0,92 0,67 0,81 5,37 0,63 

 (0,21-0,66) (0,80-0,97) (0,35-0,89) (0,68-0,89) (1,83-5,78) (0,43-0,92) 

IAH Valor do índice Kappa Concordância 

≥5 0,53  0,89 

≥15 0,43  0,71 

≥30 0,40  0,79 
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Na figura 21, 22 e 23 estão apresentadas as curvas ROC onde é 

possível visualizar e avaliar os resultados da PSG e PGR baseados em suas 

performances nos diferentes valores do IAH (≥ 5,≥ 15 e ≥ 30 eventos/h). 

A área sob a curva para cada corte foi de 0,90, 0,79 e 0,80, respectivamente. 

A curva situada acima da reta diagonal que atravessa o gráfico entre os 

pontos [0,0] e [100,100] pode ser considerada como boa, ela corresponde 

aos testes em que há igualdade entre sensibilidade e especificidade. 

Na figura 21 podemos observar a AUC de 0,90 e o melhor ponto de 

corte encontrado onde há o equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade 

ao considerar IAH ≥ 5 eventos por hora na PSG foi de 6,65 para PGR, com 

uma sensibilidade de 84% e especificidade de 78%. 

 

 
Figura 21: Curva ROC para o valor do IAH  ≥ 5 eventos/h para PSG e PGR 
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Na figura 22 podemos observar a AUC de 0,79 e o melhor ponto de 

corte encontrado onde há o equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade 

ao considerar IAH ≥ 15 eventos por hora na PSG foi de 12,75 para PGR, 

com uma sensibilidade de 74% e especificidade de 72%. 

 

 

Figura 22: Curva ROC para o valor do IAH  ≥ 15 eventos/h para PSG e PGR 

 

 

Na figura 23 podemos observar a AUC de 0,80 e o melhor ponto de 

corte encontrado onde há o equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade 

ao considerar IAH ≥ 30 eventos foi de 24,75 para PGR, com uma sensibilidade 

de 63% e especificidade de 90%. 
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Figura 23: Curva ROC para o valor do IAH  ≥ 30 eventos/h para PSG e PGR 

 

 

O resultado da análise de concordância entre o IAH da PSG e o IAH 

da PGR está representado no gráfico do Bland-Altman (Figura 24). No eixo x 

está apresentada a média dos valores do IAH entre a PSG e a PGR. 

A média da diferença do IAH entre os dois métodos de diagnóstico foi de 

+ 5,3, apresentada no eixo y, indicando que os valores do IAH da PGR 

foram em média inferiores aos da PSG. O desvio padrão da diferença foi de 

14,6 eventos/h, apresentando uma considerável concordância entre o 

IAH da PSG e  da PGR.  
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Figura 24: Bland Altman plot - análise entre o IAH da PSG e PGR 

 

 

4.6  Avaliação dos preditores e sinais clínicos de AOS em 

população de pacientes com DAC. 

 

Conforme apresentado na tabela 19, a seguir, os preditores para o 

reconhecimento e diagnóstico da AOS não são adequados, nessa população 

de pacientes com DAC avaliados para revascularização do miocárdio. 

Esses pacientes não referem sintomas e em especial sonolência excessiva 

diurna.  
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Tabela 19: Preditores de Apneia Obstrutiva do Sono (IAH  5,  15 e  30 eventos/h) - 

Odds Ratio (95% IC) 

OSA: Apneia Obstrutiva do sono, OR:Odds Ratio, IMC: Indice de Massa Corpórea, ESE: 
Escala de sonolência excessiva- Epworth , HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica.   

 

 

Conforme a tabela 20 (abaixo), podemos observar que a PGR tem 

maior sensibilidade para IAH ≥ 5 eventos/h e maior especificidade para IAH 

≥ 30 eventos/h mostrando que é bom instrumento para screening e 

diagnóstico. Em relação a circunferência cervical podemos observar que em 

todos os cortes de IAH ela tem alta especificidade assim como a ESE tem alta 

especificidade no corte de IAH ≥ 5 eventos/h. A HAS tem uma sensibilidade 

aumentada em todos os cortes de IAH. 

 

 IAH  5  

OR  

p 

IAH  15 

OR 

 p 

IAH  30 

OR 

 p 

IMC 30 

 

1,84 (0,35-9,64) 

0,47 

1,49 (0,54-4,11) 

0,44 

1,75 (0,59-5,20) 

 0,32 

 

Circunferência Cervical 
(homens > 43 cm, 
mulheres > 41  cm) 

 

7x10
8 
(0,00-*) 

0,99 

 

5,36 (1,08-26,62) 

0,04 

 

5,37 (1,45-19,93) 

 0,01 

 

Circunferência 
Abdominal(homens > 102 

cm, mulheres  > 88 cm) 

 

0,36 (0,07-1,87) 

 0,23 

 

0,94 (0,36-2,45) 

0,90 

 

2,49 (0,78-7,94)  

0,12 

 

 Berlin, Alto Risco  

 

 

2,07 (0,50-8,64)  

0,32 

 

1,47 (0,53-4,09) 

0,47 

 

1,28 (0,39-4,17)  

0,68 

ESE 
2,91 (0,34-25,13) 

 0,33 

                                
0,65(0,22-1,96 ) 

0,45 

                                
0,76(0,21-2,71)  

0,67 

HAS 
1,30 (0,24-7,12)  

0,76 

1,02 (0,31-3,42) 

0,97 

1,30 (0,32-5,35) 

 0,72 
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Tabela 20: Sensibilidade e Especificidade dos Preditores de AOS para os diferentes 

valores de IAH da PSG e PGR 

  PGR IMC>30 Circ.Cervic
al 

  Circ. 
Abdom 

Berlin ESE HAS 

IAH≥5               

Sensibilidade 0,92 0,34 0,20 0,56 0,72 0,27 0,82 

  (0,81- 0,97) (0,23-0,48) (0,11-0,32) (0,43-0,68) (0,59-0,82) (0,16-0,40) (0,70-0,90) 

Especificidade 0,67 0,77 1 0,22 0,44 0,89 0,22 

  (0,31 – 0,91) (0,40-0,96) (0,62-1) (0,04-0,60) (0,15-0,77) (0,51-0,99) (0,04-0,60) 

IAH≥15               

Sensibilidade 0,66 0,37 0.26 0.58 0,74 0,21 0,82 

  (0,49 – 0,80) (0,22-0,54) (0,14-0,43) (0,41-0,73 (0,57-0,86) (0,10-0,38) (0,65-0,92) 

Especificidade 0,78 0,72 0,94 0,41 0,34 0,71 0,19 

  (0,60 – 0,90 ) (0,53-0,86) (0,78-0,99) (0,24-0,59) (0,19-0,53) (0,52-0,85) (0,08-0,37) 

IAH≥30               

Sensibilidade 0,42 0,42 0,37 0,74 0,74 0,21 0,84 

 (0,21 –0,66 ) (0,21-0,66) (0,17-0,61) (0,49-0,90) (0,49-0,90) (0,07-0,46) (0,60-0,96) 

Especificidade 0,92 0,71 0,90 0,47 0,31 0,74 0,20 

 (0,80 –0,97 ) (0,56-0,82) (0,78-0,96) (0,33-0,61) (0,20-0,46) (0,59-0,85) (0,10-0,34) 

IAH= Índice de apneia e hipopneia ≥5 evetnos/h, ≥15 eventos/h, ≥30 eventos/h 

 

 



 

 

5  DISCUSSÃO 
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Este estudo avaliou o desempenho e acurácia da PGR tipo 3 para o 

diagnóstico de AOS em pacientes com DAC avaliados para cirurgia de 

revascularização do miocárdio. O interesse em validar a PGR na população de 

pacientes com DAC é devido a alta probabilidade da doença nesses pacientes, 

ao difícil acesso e ao alto custo do diagnóstico pela PSG. Nosso estudo 

demonstrou uma alta prevalência de AOS em pacientes com DAC, estimada 

em torno de 50%. Esse é o primeiro estudo que valida a PGR tipo 3 em 

população de pacientes consecutivos com DAC grave. Incluímos um grupo de 

pacientes com DAC grave, nos quais uma porcentagem relativamente alta tinha 

baixa fração de ejeção (~29%), caracterizando essa população com 

comorbidade significativa. Demonstramos que a PGR apresenta uma boa 

sensibilidade na detecção de AOS e boa especificidade na detecção de AOS 

grave. Dessa forma, os dados obtidos sugerem que a PGR é um instrumento 

promissor para avaliação de AOS em pacientes com DAC indicados para 

cirurgia de revascularização do miocárdio. Identificamos que a sonolência não é 

um preditor adequado de AOS na população de pacientes com DAC avaliados 

para revascularização do miocárdio. Nossos dados contribuem com a literatura 

ao demonstrar a utilidade da PGR numa população de alto interesse, 

principalmente, porque é possível que a detecção e o tratamento da AOS 

tenham impacto sobre o risco cardiovascular desses pacientes. A discussão 

que segue está divida em tópicos, que correspondem aos itens apresentados 

em resultados, com o intuito de aprofundar o objetivo deste trabalho. 
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5.1  Caracterização da amostra de pacientes com DAC 

 

A amostra avaliada no estudo foi composta predominantemente por 

indivíduos do sexo masculino (76% homens), de meia idade (58±7 anos) e 

com sobrepeso IMC= 27,6 (25,8-31,1 Kg/m2), (Tabela 8). Quanto à  

circunferência cervical e abdominal, discutiremos os resultados dessas 

medidas no item correspondente aos preditores clínicos. A amostra foi 

dividida em 2 grupos de  pacientes, com AOS IAH  15 eventos/h e sem AOS 

IAH < 15 eventos/h, avaliados pela PSG. O grupo de pacientes sem AOS foi 

composto por 32 pacientes (46%) e o grupo com AOS foi composto por 38 

pacientes, correspondendo a 54% da amostra (Tabela 11). Quanto ao número 

de vasos arteriais coronarianos acometidos, a maioria da população do 

estudo era triarterial (Tabela 10) e quando comparados os grupos sem e com 

AOS em relação aos vasos acometidos não houve diferença estatisticamente 

significante entre eles (Tabela 12). Todos os pacientes do estudo faziam uso 

de estatinas, beta-bloqueadores, AAS entre outros e não houve diferença 

estatisticamente significante quando comparados os grupos com e sem AOS 

em relação ao uso de medicamentos, o que demonstra que essa população é 

homogênea em relação ao controle da DAC (Tabela 13). Em nosso estudo 

não houve diferença entre os pacientes com e sem AOS em relação a 

presença de comorbidades (Figura 19). Porém, destacamos a hipertensão 

arterial que esteve presente em 81% dos pacientes e esta comorbidade é 

reconhecidamente associada a AOS15,16. Portanto, única e exclusivamente 

por conta da presença de alta prevalência de hipertensão nessa população, já 

seria um motivo para pesquisar AOS nesse grupo de pacientes 7,15. 
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Um ponto importante que será discutido mais adiante, é que as 

características antropométricas da população com DAC se sobrepõem às 

características clínicas dos pacientes com AOS7. 

 

 

5.2  Prevalência de AOS 

 

A população com DAC é de grande interesse para os pesquisadores 

de distúrbios respiratórios do sono, pois já é estabelecida a estreita relação 

entre AOS e doença cardiovascular5,7,14. Estudos mostram que entre os 

pacientes com DAC também são encontrados os pacientes com AOS. É alta 

a prevalência de AOS entre os pacientes com DAC19,20,21,22.  Neste estudo, 

quando os pacientes foram classificados considerando um IAH  5,  15, 

 30 eventos/h, foi de 87%, 54%, 27%, respectivamente, apontando uma alta 

prevalência da doença nessa população (Figura 17). Somente 13% dos 

pacientes não apresentaram AOS. Quando classificados para AOS leve 

(IAH  5 e < 15 eventos/h); moderada  ( IAH  15 e < 30 eventos/h) e  grave 

(IAH  30 eventos/h)1 encontramos 33%, 27% e 27%, respectivamente 

(Figura 18). Este estudo mostra que mesmo utilizando um critério 

relativamente restritivo para o diagnóstico de AOS (IAH ≥ 15 eventos/h), a 

prevalência de AOS foi extremamente alta nessa população, 54%. 

É notório que nenhum paciente do estudo tinha suspeita clínica 

ou  diagnóstico de AOS. Nossos dados apontam, portanto, para a 

necessidade de chamar a atenção dos especialistas da área para o 

diagnóstico de AOS.  
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A presença de DAC grave é uma característica marcante da 

população estudada o que justifica a necessidade de revascularização 

do  miocárdio. Essa população apresenta comorbidade significante. 

Por  exemplo, em nossa amostra, 20 pacientes (29%) apresentavam FEVE 

 45% (Tabela 12). A Sociedade Americana de Medicina do Sono55 sugere 

que a PGR não seja utilizada entre pacientes com comorbidades, devido a 

falta de evidência para assegurar o uso confiável da PGR para detecção da 

AOS nesse tipo de paciente. Portanto, nosso trabalho contribui para a 

literatura, mostrando a validade da PGR na população específica de 

pacientes com doença cardíaca grave. 

 

 

5.3  Critério Diagnóstico de AOS 

 

Os critérios para o diagnóstico de AOS variam muito de estudo para 

estudo, com utilização de vários pontos de corte de IAH. O critério para o 

diagnóstico de AOS em nosso estudo foi de IAH 15 eventos/ h determinado 

na polissonografia11. Utilizamos esse valor de corte relativamente alto porque 

antecipávamos uma alta ocorrência de AOS. Essa decisão está baseada no 

fato de que nos critérios atuais, o IAH ≥ 15 eventos/h, independente de 

sintomas clínicos, é critério diagnóstico para síndrome da AOS. Utilizando 

esses critérios relativamente rígidos, encontramos AOS em 38 pacientes, 

correspondendo a 54% da amostra. Caso tivéssemos utilizado o IAH ≥ 5 

eventos/h como critério para AOS, teríamos encontrado uma prevalência 
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de 87%. A AOS grave (IAH ≥ 30 eventos/h) foi encontrada em 27% dos 

pacientes. Portanto, independente do critério exato, a mensagem de nosso 

estudo é muito clara, sugerindo uma alta prevalência de AOS nessa população 

de pacientes avaliados para a cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Apesar desses dados, amplamente discutidos, a maior parte desses 

pacientes segue sem ao menos a suspeita diagnóstica de AOS. Um grande 

fator limitante nessa área é o acesso a PSG, exame caro, complexo e muitas 

vezes de difícil interpretação para o cardiologista que não tem formação 

específica nessa área. Essas constatações justificam a busca da validação de 

métodos simplificados para o diagnóstico de AOS, e justificam a importância 

deste estudo, que buscou validar um monitor portátil de PGR nessa 

população de pacientes com comorbidades. A PGR oferece a vantagem de 

ser utilizada em vários ambientes (hospital, Unidade Coronariana, Unidade de 

Terapia Intensiva, Enfermarias e também domiciliar), sem a participação de 

um técnico de PSG, otimizando assim o acesso dos pacientes ao exame e 

com segurança (sem exigência de transferência do paciente). 

 

 

5.4  Metodologia empregada para validação 

 

O STARD (Standards for the reporting of diagnostic accuracy studies 

– Anexo F/G) foi utilizado para avaliação da estrutura do estudo. O Stard são 

normas propostas para estudos de acurácia diagnóstica e consiste em uma 

lista de 25 itens com o objetivo de melhorar a precisão e integridade dos 

estudos de avaliação de testes diagnósticos, permitindo a avaliação do 
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potencial de viés no estudo (validade interna) e avaliação de sua generalização 

(validade externa)88. Nosso estudo atingiu o equivalente a 100% do proposto 

nas normas do Stard. 

 

 

5.5  Comparação entre PSG e PGR 

 

A comparação entre a PSG e PGR deve ser vista dentro de um 

contexto de variabilidade intrínseca52,56,89. Alguns autores destacam que as 

diferenças de equipamentos, a diferença de ambiente onde é utilizado o 

monitor, a diferença entre os observadores e a conhecida variabilidade 

noite  a noite dificultam diretamente a comparação entre os monitores.56,58,89 

Além disso os monitores portáteis não analisam o EEG, não detectando os 

despertares, um dos critérios para pontuar hipopneias. Isso pode influenciar 

o resultado final do IAH, subestimando-o. É necessário destacar também 

o  fato de o IAH pela PSG ser calculado pelo tempo de sono, já o IAH 

pela  PGR, por tempo total de registro9. Assim, as PGRs tendem a 

subestimar o IAH em relação ao IAH da PSG.52,53,56,57 Os dados encontrados 

[comparação do IAH da PSG e PGR assim como a comparação dos 

parâmetros respiratórios, (Tabela15)] neste estudo condizem com os 

descritos na literatura. 

Houve várias diferenças estatisticamente significantes, quando foram 

comparados os valores médios dos parâmetros respiratórios e IAH derivados 

de ambos os métodos (Tabela 15). No entanto, a maioria das diferenças foi, 
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provavelmente, de pouco significado clínico e pode ser pelo menos em parte 

explicada pela variabilidade do IAH noite a noite90. O IAH encontrado na 

PSG e PGR, deste estudo, quando comparado houve diferença entre os dois 

aparelhos o que difere dos achados de Santos-Silva61, que encontrou 

valores similares em relação ao IAH e diferença não estatisticamente 

significante entre os resultados dos exames, tanto entre os realizados 

simultaneamente, no laboratório, quanto os do domicílio, realizados em 

noites diferentes61. Para Oliveira60 os achados também tiveram diferença, e 

sugere poder haver diferença devido à variabilidade noite a noite, mas ele 

destaca que essas diferenças são menores do que as encontradas por 

Bittencourt60,90. Durante a leitura dos exames de PGR foram observados 

problemas nos registros tantos da cinta de esforço quanto da dessaturação 

da oxihemoglobina, mas não com frequência suficiente para descartar os 

eventos respiratórios; o mesmo foi considerado por Santos-Silva61. 

Um dado interessante, ainda pouco discutido é a variabilidade 

existente no índice de dessaturação da oxihemoglobina vista na PSG e 

PGR60,61,67. Em nosso estudo observamos (Tabela 15) que a PGR detecta 

mais dessaturação mínima da oxihemoglobina do que a PSG, com diferença 

estatisticamente significante, o mesmo encontrado por Santos-Silva61. 

Concordamos também com esse autor, quando sugere que isso pode ser 

explicado pela diferença de equipamento. Por exemplo, a taxa de 

amostragem ou armazenamento do oximetro da PGR, (Stardust) é de um 

segundo e da PSG (EMBLA) o oximetro digital é incluído e sincronizado com 

o pulso, com a taxa de amostragem em 10Hz91,92.  
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No entanto, como a decisão no diagnóstico e no tratamento não deve 

ser baseada somente em um número único derivado de um estudo durante a 

noite, concordamos com Ayappa, quando destaca que um monitor 

simplificado focado na avaliação respiratória pode ter suficiente informação 

para o diagnóstico e exclusão de distúrbios respiratórios durante o sono, 

especialmente se combinado com apropriada avaliação clínica63. 

Destacamos também a recente publicação sobre o posicionamento da 

sociedade canadense em relação ao uso da monitorização portátil que 

salienta que a PGR, quando usada apropriadamente sob a supervisão de 

um médico especialista ou treinado em medicina do sono traz benefícios na 

assistência e no  tratamento do paciente93. 

Nosso estudo mostrou que o desempenho da PGR varia de acordo 

com os valores de corte do IAH, a semelhança do que tem sido observado 

em estudos realizados com pacientes com suspeita e encaminhados para 

avaliação de AOS60. O melhor desempenho da PGR foi para os resultados 

de IAH extremos, IAH  5 eventos/h e IAH  30 eventos/h (Tabela 16). 

A PGR apresenta uma boa sensibilidade para o IAH  5 eventos/h e uma 

boa especificidade para o IAH  30 eventos/h. Entende-se por sensibilidade 

a proporção do total de pessoas com uma doença entre as quais o resultado 

do teste é positivo. E por especificidade a proporção do total de pessoas 

sem a doença, entre as quais o resultado do teste foi negativo94. 

Neste estudo a PGR, para um IAH ≥ 5 eventos/h, apresentou 92% de 

sensibilidade. Isso expressa um excelente desempenho da PGR, ou seja, 

entre cada 100 pessoas que possuem a AOS, 92 delas seriam corretamente 
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identificadas pela PGR94.  Em nosso estudo dos 70 pacientes avaliados pela 

PSG foi constatado que 61 deles apresentavam AOS com IAH ≥ 5 eventos/h, 

somente 5 pacientes foram identificados sem AOS com IAH ≥ 5 eventos/h 

pela PGR.  Para um paciente sintomático com uma alta suspeita clínica de 

diagnóstico de AOS que realizou a PGR e obteve um resultado negativo, 

deve-se repetir o exame de PGR ou encaminhar o paciente para PSG55.  

Devido à facilidade para a realização do exame e a simplicidade do 

aparelho, a PGR, neste caso, é um instrumento extremamente útil, pela 

facilidade com que pode ser repetido em casos de pacientes sintomáticos e 

com diagnóstico de AOS negativo. Encontramos uma especificidade de 92% 

para um IAH ≥ 30 eventos/h. Podemos usar o mesmo raciocínio acima, entre 

cada 100 pessoas sem a presença de AOS com IAH ≥ 30 eventos/h, 

92 delas seriam identificadas corretamente94. Em nosso estudo dos 70 

pacientes avaliados pela PSG foi constatado que 51 deles não apresentavam 

AOS com IAH ≥ 30 eventos/h, somente 4 pacientes foram identificados como 

positivos para AOS com IAH ≥ 30 eventos/h pela PGR. 

White et al, ressalta que as pequenas diferenças no IAH entre os 

sistemas, que são clinicamente insignificantes, podem ser interpretadas como 

o total de erros de diagnóstico na avaliação de sensibilidade e especificidade 

e isso corrobora nossos achados, onde para um IAH ≥ 15 eventos/h pela 

PGR, encontramos uma sensibilidade de 0,66 e uma especificidade de 0,78% 

(Tabela 16). Um paciente que apresenta IAH de 14 eventos/h na PSG e 12 

eventos/h na PGR não expressa significância clínica, porém, para a avaliação 

de desempenho entre os exames essa diferença prejudica o resultado58. 
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O mesmo ocorre, quando utilizamos um corte de IAH  5 - < 15 eventos/h e 

 15- < 30 eventos/h (Tabela 17). O melhor desempenho da PGR foi para os 

resultados de IAH extremos, IAH  5 eventos/h e IAH  30 eventos/h, 

caracterizando assim, essa PGR, como um bom instrumento para o 

diagnóstico de AOS. Nosso estudo, portanto, amplia o conhecimento atual, 

mostrando um bom desempenho da PGR entre os pacientes com DAC. 

Também avaliamos o desempenho da PGR pela curva ROC (Figuras 

21, 22, 23).  A curva ROC foi desenvolvida no contexto de detecção de 

sinais eletrônicos e problemas com radares, durante a Segunda Guerra 

Mundial95,96. Seu objetivo era quantificar a habilidade dos operadores dos 

radares (chamados originalmente de receiver operators) em distinguir um 

sinal de um ruído, por exemplo, a aproximação de um avião inimigo (sinal) 

ou um bando de pássaros (ruído). A partir daí este tipo de análise se ampliou 

e passou a ser utilizada em várias áreas.  Inclusive entre a pesquisa 

biomédica, área em que seu objetivo tornou-se basicamente auxiliar a 

classificação de indivíduos em doentes ou não doentes95,96. A curva ROC 

permite estudar a variação da sensibilidade e especificidade, para diferentes 

valores de corte96. A ROC é baseada em duas quantidades que contém toda 

a informação obtida na tabela de contingência 2x2, uma designada por 

fração de verdadeiros positivos, definida por a/(a+c), e outra designada por 

fração de falsos positivos, definida por b/(b+d)96. Já a fração de falsos 

negativos e a fração de verdadeiros negativos são os respectivos 

complementares96. A curva ROC é uma ferramenta gráfica que serve para 

avaliar o desempenho de um teste96. A área sob a curva ROC é uma medida 
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resumo usual do desempenho de um teste.95,96 Na análise pela curva ROC 

realizada em nosso estudo, também encontramos bom desempenho da 

PGR. Os valores encontrados na área sob a curva para os valores de IAH 

 5  15  30 eventos/h foi de 0,90, 0,79 e 0,80, respectivamente e revelam 

um bom desempenho do nosso instrumento de medida testado. As melhores 

concordâncias diagnósticas em relação aos valores de IAH foram encontradas 

nos estudos de análise simultânea, conforme destacado por, Oliveira, Santos-

Silva e Reichert60,61,69. No entanto, o monitoramento simultâneo entre a PSG e 

PGR é um ponto que pode gerar os resultados mais próximos uns dos outros. 

Concordamos com Calleja que destaca que isto é uma força adicionada aos 

resultados, uma vez que elimina a preocupação em relação à variabilidade 

biológica, a qual poderia potencialmente afetar a validade interna do estudo70. 

Um dos motivos que nos faz acreditar na importância dos estudos de 

validação em noites diferentes. 

Através da análise da curva ROC procuramos também detectar o 

melhor ponto de corte no qual a PGR mostra um bom desempenho para 

detectar a AOS em relação a PSG.  Para um IAH ≥ 5 eventos/h o melhor 

ponto de corte para PGR foi de 6,65 eventos por hora, com uma 

sensibilidade de 84% e especificidade de 78%. Para um IAH ≥ 15 eventos/h, 

o melhor ponto de corte para PGR foi de 12,75 eventos/h, com uma 

sensibilidade 74%. Para um IAH ≥ 30 eventos/h, o melhor ponto de corte 

para PGR onde há o equilíbrio entre a sensibilidade e especificidade o valor 

foi de 17,4 eventos por hora, neste caso a sensibilidade foi de 77% e a 

especificidade de 73%. Ao utilizar a PGR como teste de confirmação, o 
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melhor ponto de corte com uma especificidade de 90,0% foi de 24,75 

eventos por hora. Calleja em seu estudo encontrou para um IAH ≥ 5 

eventos/h um melhor ponto de corte de 6,7, com alta sensibilidade de 97,1 e  

para um IAH ≥ 30 eventos/h, um ponto de corte de 27,6 com especificidade 

de 90,9%70 . Quintana-Gallego em seu estudo, com pacientes com 

insuficiência cardíaca estável, encontrou para um IAH ≥ 5 eventos/h, um 

ponto de corte de 6,1; para IAH ≥ 10 eventos/h, um ponto de corte de 8,5 e 

para um IAH ≥ 30 eventos/h, um ponto de corte de 12,5 eventos/h67. 

Esses pontos de corte que são encontrados através da curva ROC, mostram 

o valor de IAH detectado pela PGR, que dá a esta o poder de discriminação. 

Por exemplo, se um paciente for submetido ao exame de PGR e o valor 

encontrado for 24,75 eventos/h, ele tem uma alta probabilidade de na PSG 

ter um valor de IAH ≥ 30 eventos por hora, possibilitando (juntamente com a 

avaliação clínica) uma decisão para conduta terapêutica. 

Usamos também para avaliar a concordância entre os resultados dos 

exames a metodologia proposta por White. Conforme discutido anteriormente, 

esse autor tenta achar uma saída para as pequenas diferenças no IAH entre 

os sistemas, pois ele, assim como muitos, acredita que essas pequenas 

diferenças encontradas entre os resultados dos monitores não trazem 

implicação clínica importante, mas são interpretadas como a existência de 

um erro diagnóstico durante a avaliação da sensibilidade e especificidade58. 

Essa metodologia não é ainda muito difundida. Encontramos 73% de 

concordância entre os exames, a PGR hiperestimou 4% dos exames e 

subestimou 23%. Esse tipo de avaliação não é muito claro, pois quando 
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aponta, por exemplo, que subestimou 23% dos casos e mesmo sabendo que 

são aqueles que estão com o IAH abaixo de 30 eventos/h, não sabemos 

com esse resultado de 23% qual foi o valor do IAH que estava sendo 

avaliado. Há impacto quanto à decisão terapêutica para esses 23%? Seria 

necessário talvez ampliar a forma de demonstrar o resultado.  Por outro 

lado, vem confirmar aquilo que já era esperado e que já comentamos 

anteriormente, a PGR tende a subestimar o IAH. Nossos resultados 

contrastam com os achados de White, quando comparou a PGR domiciliar 

com o resultado da PSG no laboratório. Esse autor encontrou uma 

porcentagem maior de IAH superestimados pela PGR, talvez pelo fato de a 

PGR, utilizada naquele estudo, medir o sono de forma indireta.  

A análise estatística apontada como de escolha para avaliação de 

métodos diagnósticos com variáveis contínuas é o Bland-Altman. Em nosso 

estudo observamos no gráfico do Bland-Altman uma substancial 

concordância entre a PGR e a PSG, especialmente para os resultados mais 

baixos do IAH (Figura 24). E isso é interessante, porque a indicação do uso 

da PGR é para pacientes com suspeita de AOS moderada a grave55. 

Nossos achados apontam que é possível usar a PGR para detectar AOS em 

pacientes com IAH menor. No eixo x está apresentada a média dos valores 

do IAH entre a PSG e a PGR. A média da diferença do IAH entre os dois 

métodos de diagnóstico foi de + 5,3, apresentada no eixo y, indicando que 

os valores do IAH da PGR foram em média inferiores aos da PSG. O desvio 

padrão da diferença foi de 14,6 eventos/h, apresentando uma considerável 

concordância entre o IAH da PSG e da PGR.  
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A análise do índice de concordância Kappa também foi realizada 

(Tabela 18).  Essa análise indicou uma moderada concordância entre os 

resultados encontrados entre PGR e PSG, que estão em consonância com 

os achados de Oliveira60. 

Destacamos aqui dois estudos de validação de teste diagnóstico que 

utilizaram a PGR modelo Stardust61,64. Os dois estudos também 

encontraram boa avaliação de desempenho, quando compararam este 

monitor com a PSG em ambiente domiciliar e simultâneo em laboratório. 

Cabe ressaltar que em nosso estudo avaliamos pacientes com DAC e 

comorbidades subjacentes. No estudo de Yin M et al64 a população foi de 

pacientes com suspeita clínica de AOS e sem comorbidades. No estudo de 

Santos-Silva a população foi constituída de pacientes com suspeita clínica 

de AOS, dez sujeitos participantes do estudo não tinham suspeita de AOS e 

eram também pacientes sem comorbidades61. Nosso estudo contribui com a 

literatura pois valida a PGR em pacientes com comorbidades significativas. 

Pedrosa et al encontrou um bom desempenho técnico similar entre 

pacientes consecutivos com miocardiopatia hipertrófica que usaram no 

domicílio o mesmo sistema de PGR18. 

Vários estudos recentes relatam a validação da PGR para o 

diagnóstico da AOS 59,60,62,64. No entanto, a maioria deles avaliou pacientes 

selecionados (referidos para laboratórios de sono), não relatou a utilidade e 

a importância dos sintomas clínicos no diagnóstico da AOS e excluiu 

pacientes com doença de base grave. Em contraste, nosso estudo incluiu 

um grupo específico de pacientes com DAC avaliados para revascularização 
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do miocárdio. Nesta população de pacientes avaliados para 

revascularização do miocárdio, cerca de metade da população (54%) 

apresentou AOS, quando usado um critério relativamente estreito para o 

diagnóstico na PSG (IAH  15 eventos/h). A PSG mostrou que a 

porcentagem da população de pacientes, considerando um IAH  5,  15, 

 30 eventos/hora, foi de 87%, 54%, 27%, respectivamente, apontando uma 

alta ocorrência da doença nessa população. Esses dados, anteriormente 

discutidos, são retomados aqui por um único motivo. Segundo a AASM, o 

uso do monitor portátil é ideal em populações com alta probabilidade pré-

teste de AOS. Portanto, a população em questão preenche esse quesito. 

Em resumo, encontramos um bom desempenho da PGR e semelhante ao 

encontrado em outros estudos que utilizaram pacientes pré-selecionados, ou 

seja, com alta probabilidade pré-teste para AOS e encaminhados para o 

laboratório do sono.   

 

 

5.6  Características clínicas sugestivas de AOS 

 

A maior parte dos estudos de validação de monitor portátil não discute 

as características clínicas dos pacientes59-64. Isso se deve ao fato dos 

estudos terem sido realizados com populações já pré selecionadas, vindas 

de centros de estudos do sono e realmente isso, talvez explique o porquê da 

validade de características clínicas, sinais e sintomas para o diagnóstico da 

AOS não serem discutidos. 
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Esse aspecto do estudo é extremamente importante, pois a esmagadora 

maioria dos pacientes segue sem suspeita diagnóstica de AOS. O encontro de 

características clínicas sugestivas de AOS poderiam direcionar pacientes com 

alto risco de AOS para exames complementares, nominalmente a PGR. 

Em relação à circunferência cervical, esta foi considerada grande, e 

portanto indicando maior risco de AOS, quando  43,2 cm em homens e 

 40,6 cm em mulheres57. Utilizando esses critérios, a circunferência cervical 

grande apresentou uma alta razão de chance de estar associada à AOS 

e  AOS grave (Tabela 19). Adicionalmente, a circunferência cervical 

foi  significativamente maior no grupo de pacientes com AOS, 41,0 cm 

(38,9 - 42,6) p = 0,02, em comparação ao outro grupo sem AOS (Tabela 11). 

A circunferência abdominal > 102 cm para homens e > 88 cm para mulheres79 

foi também considerada como fator de risco para AOS. No entanto, a razão 

de chance de AOS associada à circunferência abdominal grande não atingiu 

significância estatística (Tabela 19). Nesse contexto, quando comparada a 

medida da circunferência abdominal entre os grupos com e sem AOS, 

encontramos uma circunferência maior nos pacientes com AOS, porém essa 

diferença não atingiu significância estatística (Tabela 11). Portanto, a 

circunferência cervical parece ser um preditor mais específico de AOS nessa 

população. Em contraste, o IMC não foi um preditor adequado de AOS, tanto 

pelo critério de obesidade (IMC > 30kg/m2), quanto pelo critério da 

comparação do IMC dos pacientes com e sem AOS (Tabela 11). Os dados, 

portanto, sugerem que as medidas de obesidade central, em especial do 

pescoço podem contribuir como determinante para identificar AOS nos 

indivíduos com DAC candidatos a revascularização do miocárdio. 



Discussão    84 

  

Este estudo também mostrou que a sonolência diurna excessiva não é 

um preditor adequado da AOS em pacientes com DAC grave à espera de 

revascularização do miocárdio. A escala de sonolência de Epworth foi 

semelhante 7 (4 – 11)  e 7 (5 – 10), (mediana-25-75%-intervalo interquartil), 

para os grupos sem e com AOS, respectivamente (p=0,96) (Tabela 11). 

Somente 24% dos pacientes da população total apresentaram sonolência 

excessiva diurna (ESE > 10). No entanto, a porcentagem de pacientes com 

sonolência excessiva diurna foi semelhante nos pacientes sem e com AOS. 

De forma geral, os dois grupos (com e sem AOS) não apresentaram diferença 

em relação a esse sintoma clínico típico da AOS. A falta de correlação entre a 

sonolência diurna e a presença de AOS pode contribuir para o subdiagnóstico 

em indivíduos avaliados para cirurgia cardíaca. Nossos resultados estão em 

consonância com diversos estudos que avaliaram pacientes com doença 

cardiovascular, como os pacientes encaminhados para implante de 

marcapasso76, pacientes consecutivos com síndrome metabólica77, com 

acidente vascular encefálico75 e com hipertensão16. A maioria desses estudos 

mostrou pouca associação entre AOS e sonolência excessiva diurna. Esses 

resultados podem ajudar a explicar a baixa suspeita clínica de AOS em 

pacientes atendidos na clínica cardiovascular fora da comunidade do sono. 

No contexto de pacientes em que os sintomas clínicos não são adequados 

preditores para o diagnóstico da AOS o uso da PGR é particularmente útil, 

uma vez que esses são os pacientes com alto risco cardiovascular e que 

mais, provavelmente, mostrarão efeitos cardiovasculares benéficos com o 

tratamento da AOS97.  
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Até o momento, os estudos sobre a PGR se concentraram, em grande 

parte, nas populações que são referidas para laboratórios de sono. Também 

é razoável presumir, embora não claramente, que os pacientes com baixa 

probabilidade pré-teste de AOS, não foram selecionados, e nem sequer 

considerados para os estudos. Este desenho de estudo justifica a pouca ou 

nenhuma descrição dos sintomas dos pacientes, que participaram da 

validação de PGR tipo 3. Em contraste com a maioria dos estudos prévios 

de validação, o nosso estudo se concentrou em pacientes consecutivos 

avaliados para revascularização do miocárdio e, portanto, elimina qualquer 

viés de referência em potencial. Essa abordagem nos levou a explorar a 

utilidade e a validade dos sintomas clínicos. Neste estudo, vários sintomas, 

incluindo a presença de sonolência diurna excessiva, como citada acima e 

alto risco para a AOS pelo questionário de Berlin, tiveram especificidade 

intermediária para o diagnóstico de AOS (Tabela 19 e 20). O questionário de 

Berlin é um dos instrumentos de triagem mais utilizados até o momento, 

entretanto, não se mostrou um preditor adequado para o diagnóstico da AOS 

devido a sua baixa sensibilidade e especificidade. A alta prevalência de AOS 

encontrada entre os pacientes com DAC19-21 e visto também neste estudo 

entre os pacientes com DAC avaliados para revascularização do miocárdio, 

em conjunto com o desempenho ruim do questionário de Berlin, reforça a 

necessidade de uma investigação mais objetiva da AOS entre esses 

pacientes, isto é, uma investigação com PGR.  

A ICSD 211 determina como critério para o diagnóstico da AOS IAH 

≥ 5 eventos/h com a presença de sintomas clínicos e ou IAH ≥ 15 eventos/h 

sem a necessidade da presença desses sintomas. Se há pacientes com IAH 
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≥ 15 eventos/h e que não referem sintomas, pode haver também pacientes 

com IAH ≥ 5 eventos/h sem referir sintomas, os assintomáticos. E isso 

constatamos em nosso estudo, ao observar que os sintomas clínicos não 

são preditores adequados para AOS em todos os cortes de IAH, da 

população estudada. Qual a alternativa para esses pacientes? A alta 

prevalência de AOS, em pacientes com DAC, constatada em nosso estudo 

estão em consonância com os achados da literatura,19-21 sugerindo a forte 

necessidade da conscientização clínica e a importância da investigação da 

AOS entre esses pacientes, principalmente, devido as suas  potenciais 

consequências associadas5,7,22. Diante disso a alternativa existente é o uso 

de um instrumento de medida mais objetiva para essa investigação, que são 

os monitores simplificados de poligrafia respiratória noturna. A PSG com 

toda a complexidade envolvida para a realização do exame, é um método 

padrão para a investigação de distúrbios do sono. Porém, para o diagnóstico 

e o tratamento da AOS, no entanto, são necessários basicamente a 

avaliação do quadro clínico, do IAH e da saturação de oxigênio e esses 

parâmetros podemos encontrar com a PGR. Esse exame viabiliza o 

diagnóstico da AOS devido à facilidade de acesso a ele e ao baixo custo 

associado em relação a PSG49. 

 Esta necessidade contrasta com o baixo nível de elementos 

fornecidos pela literatura, que impede o uso regular da PGR em várias 

circunstâncias53,54. As recentes orientações clínicas da Associação 

Americana de Medicina do Sono (AAMS), recomendam que o uso da PGR 

deva ser restrito aos pacientes com probabilidade elevada de AOS 
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moderada a grave e sem comorbidade significativa55. Cabe destacar aqui 

que a Agency for Healthcare Research and Quality, Norte Americana, que 

desde 1997 acompanha pesquisa sobre a PGR, em 2007 dá suporte para o 

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) liberar o uso de 

monitores simplificados para o diagnóstico da AOS e provável uso de CPAP. 

Cabe ressaltar que empresas privadas de saúde Norte Americana cobrem o 

uso de PGR. A liberação do uso da PGR pela CMS inclui inclusive todos 

aqueles monitores que não são classificados como tipo 3 e têm mais canais 

que o tipo 4, para serem usados para o diagnóstico da AOS e exclui o uso 

de monitores que têm somente a oximetria. Essas informações são muito 

bem discutidas por Collop, Kuna, e Polese52,89,98,99.  

O uso generalizado da PGR entre os pacientes avaliados para 

revascularização do miocárdio pode ser de particular importância, não só por 

causa da alta prevalência, mas também devido à importância clínica em 

potencial no pré e no pós-operatório. Há evidências que sugerem que 

pacientes com AOS apresentam maior incidência de complicações no pós-

operatório46,47 salientando a importância da detecção da AOS em pacientes 

com DAC estabelecida.  

Hipoxemia intermitente grave, vasoconstrição simpática, aumento da 

pressão arterial, em conjunto com alterações simultâneas da pressão 

intratorácica e transmural cardíaca, são potenciais desencadeadores de 

isquemia cardíaca5,31. Esses mecanismos poderiam explicar o maior risco de 

mortalidade entre os pacientes com AOS grave em  grupos específicos de 

pacientes e os benefícios potenciais do tratamento da AOS22,97. 
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5.7  Custos 

 

Este trabalho não avaliou custos. No entanto, Sunwoo destaca que 

muito do interesse no manejo ambulatorial dos pacientes com AOS tem sido 

impulsionado pela premissa de que o exame realizado com a PGR vai ser tão 

eficaz e menos dispendioso do que o realizado com a PSG em laboratório56. 

Para avaliação de custo-efetividade é necessário avaliar tanto os custos 

diretos quantos os indiretos, gastos na realização dos exames, no caso, de 

PSG e PGR. Estes custos incluem o custo dos equipamentos, espaço e 

estrutura física do laboratório, pessoal (inclusive treinamento de pessoal), 

falha ou estudos inconclusivos exigindo finalmente PSG e os custos 

decorrentes das complicações do subdiagnóstico e não tratamento da AOS.56 

Antic et al, citado também por Sunwoo, em estudo controlado e 

randomizado com  pacientes  sintomáticos, com  AOS de moderada a grave,  

compararam custo-efetividade  no manejo da AOS em caráter ambulatorial. 

Os testes domiciliares foram conduzidos por enfermeiros e a PSG conduzida 

por médicos no laboratório. Ambos os acompanhamentos tiveram melhorias 

similares na pontuação total na escala de sonolência de Epworth, mas os 

estudos conduzidos via testes domiciliares tiveram associado um menor 

custo por paciente56,100. Isto sugere que é necessário trabalhos futuros para 

pontuar e mostrar o real custo-efetividade do uso da PGR em hospital 

terciário de cardiologia, onde há alta probabilidade pré teste para AOS entre 

os pacientes com alteração cardiovascular e que fazem acompanhamento 

ambulatorial de rotina. 
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Alvarez et al, em estudo prospectivo, numa amostra de pacientes com 

suspeita de AOS, avaliou a  confiabilidade de um sistema de monitorização 

portátil para validação em comparação com a PSG e também comparou o 

custo da realização do exame de poligrafia respiratória em relação a PSG. 

Concluiu que usando a poligrafia domiciliar em pacientes com suspeita de 

AOS será mais econômico do que a realização da PSG em laboratório. 

Ressaltou que resultados incertos devem ser verificados por meio da PSG e 

mostrou que o custo médio da PGR domiciliar foi de 69 euros, enquanto que 

a PSG foi de 179 euros49.  

Discutir custos em relação ao uso da PGR e PSG transcende o 

objetivo deste trabalho, porém, se fizermos uma breve análise só em relação 

ao espaço físico poderemos, certamente, afirmar que diante dessa 

população estudada, cuja prevalência de AOS foi de 87%, esses pacientes 

seriam diagnosticados mais rapidamente com a PGR do que com a PSG.  

Além disso, existe o tempo de espera devido à demanda de pacientes que 

necessitam de avaliação em relação a disponibilidade de leito, para 

realização do exame de PSG. Isto ocorre neste hospital, em outras 

instituições, no Estado e no Brasil. O tempo de espera chega a ser, 

aproximadamente, de um ano. Com o uso da PGR o Sistema Único de 

Saúde poderia realizar mais exames do que com a PSG triando, 

diagnosticando e tratando estes pacientes com muito mais agilidade. 

A utilização da PGR tipo 3 na população de pacientes com DAC 

indicados para cirurgia de RM oferece vantagens potenciais sobre a PSG: 

acesso mais fácil, sem necessidade de transferir os pacientes para outro 
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local (muitas enfermarias de cardiologia não têm acesso a PSG), sem a 

necessidade de supervisão técnica e pode resultar em redução global de 

custos dos cuidados de saúde nessa população. 

 

 

5.8  Perspectivas Futuras 

 

As perguntas sobre a PGR ainda são incessantes, como por exemplo: 

ela é viável, existe aceitação, qual é o espaço já conquistado por esses 

monitores? São também incessantes as buscas para estabelecer esse 

espaço e implantar o uso desses monitores simplificados55,56,89,93,101. 

Estes monitores simplificados têm sido amplamente utilizados em 

estudos de investigação e não foram adequadamente testados no manejo da 

AOS na prática clínica89,101. As pesquisas estão se ampliando e já atingindo 

possibilidade de diagnóstico e tratamento com o uso de PGR domiciliar.  

Skomro et al, realizaram um estudo com 51 pacientes com o objetivo de 

comparar o diagnóstico baseado no uso de monitorização domiciliar e 

estratégia terapêutica para AOS com a atual prática padrão realizada em 

laboratório101. Hipotetizou-se que os resultados do diagnóstico laboratorial e 

do tratamento da AOS seriam superiores ao diagnóstico e ao tratamento 

domiciliar. Compararam sonolência subjetiva, qualidade do sono, qualidade 

de vida, pressão arterial e a adesão ao CPAP, após quatro semanas, nos 

pacientes em que AOS foi diagnosticada e tratada em casa e naqueles 

avaliados no laboratório do sono. Concluíram que com o uso da PGR 
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domiciliar pode-se facilitar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento com 

CPAP.  Destacam a necessidade de mais estudos nesta linha de pesquisa.101 

Concordamos com Dr David M Rapoport, que no Congresso 

Internacional de Medicina do Sono falou em extrair o máximo do mínimo102.  

A PGR, instrumento simplificado, para o diagnóstico da AOS, certamente, é 

a ferramenta que será utilizada de forma ampla para o diagnóstico da AOS, 

devido à facilidade desde a montagem do aparelho, a obtenção do resultado 

do exame e ao baixo custo associado89.  É a tecnologia a favor do 

diagnóstico. É conhecido que a disponibilidade de acesso para PSG é 

limitado, o procedimento é trabalhoso e há a necessidade de desenvolver e 

adequar estratégias alternativas para diagnosticar e tratar o paciente com 

AOS em âmbito ambulatorial sem perda da qualidade da assistência55,89. 

 

 

5.9  Limitações do estudo 

 

Nosso estudo apresenta várias limitações. Primeiramente a sequência 

dos dois estudos do sono não foi randomizada. No entanto, os pacientes e 

os médicos não tinham conhecimento dos resultados dos exames antes de 

todas as avaliações serem concluídas. Os examinadores não tinham acesso 

a quaisquer dados clínicos dos pacientes. É, portanto, improvável que o 

desenho do estudo tenha influenciado nossos resultados.  

Em segundo lugar, embora o intervalo de tempo médio entre a PSG e 

a PGR ter sido de quatro dias, essa diferença foi maior para alguns 
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pacientes. No entanto, estudos de validação consideram que há uma 

variabilidade intrínseca e bem documentada do IAH de uma noite para outra 

noite.60,90,89 Além disso, nosso estudo mostrou que a PGR é um instrumento 

válido para o diagnóstico da AOS e que apesar deste problema em potencial 

relacionado ao intervalo de tempo entre os estudos do sono que, se houve, 

não diminuiu o desempenho da PGR. 

 Em terceiro lugar, o número de pacientes que apresentou problemas 

técnicos relacionados à PGR foi relativamente pequeno. Esse achado pode 

ser explicado pelo fato de que os aparelhos de PGR foram instalados por 

um técnico do laboratório, porém os exames foram realizados na 

enfermaria, fora do laboratório do sono. Os técnicos estavam orientados 

para não acompanhar o exame durante a noite, fora do laboratório, 

caracterizando o mesmo como não assistido. Além disso, temos relatado, 

recentemente, um bom desempenho técnico similar em pacientes 

consecutivos com miocardiopatia hipertrófica que usaram no domicílio o 

mesmo sistema de PGR18. 

Apesar da presença de FEVE  45% em uma proporção significativa 

de pacientes, observou-se uma baixa ocorrência de apneia central. Portanto, 

nosso estudo não permite plenamente a elucidação da utilidade da PGR no 

cenário da apneia central do sono. No entanto, Quintana-Gallego et al já 

validou a utilização de PGR em pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva estável, nos quais uma parte significativa tinha apneia do sono 

central.67 Portanto, é razoável supor que a PGR terá um bom desempenho 

entre os doentes com doença cardíaca, incluindo pacientes com DAC grave 

e pacientes com FEVE baixa. 
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6.0  Conclusões 

 

Em resumo, este estudo valida a PGR, tipo 3, stardust® entre os  

pacientes com DAC, avaliados para revascularização do miocárdio em quem 

a doença cardíaca é significativa e constata que é alta a prevalência de AOS 

entre esses pacientes, atingindo mais de 50% dessa população. Este estudo 

também aponta para a utilidade potencial do uso generalizado da PGR em 

uma população de pacientes com DAC em quem AOS é extremamente 

comum e sintomas clínicos de AOS, tais como sonolência excessiva diurna, 

geralmente não estão presentes. Em função da alta prevalência de AOS e 

da baixa especificidade de sintomas clínicos, nossos dados sugerem que a 

PGR é um instrumento promissor para a avaliação de pacientes com DAC 

avaliados para cirurgia de revascularização do miocárido. Também é 

possível que o reconhecimento e tratamento da AOS reduza complicações 

após a cirurgia neste grupo de pacientes. Estudos futuros são necessários 

para determinar o custo efetivo da detecção da AOS, utilizando a tecnologia 

da PGR, em pacientes com DAC indicados  para revascularização do 

miocárdio. 

 

 

. 



 

 

6  CONCLUSÃO 

 

 

.  
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1.  Este estudo valida o uso da PGR tipo 3, Stardust® , para o diagnóstico  

de AOS entre os pacientes com Doença Arterial Coronariana avaliados 

para revascularização do miocárdio.  

2.  A AOS é altamente prevalente nos pacientes com DAC, apresentando 

uma prevalência de 54%. 

3.  Os sintomas clínicos, incluindo a presença de sonolência diurna 

excessiva, não são preditores adequados de AOS nesses pacientes 

com DAC avaliados para revascularização do miocárdio. 
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ANEXO A 
 

Tabela 7: Levantamento de dados dos artigos de validação de Poligrafia 

Ano Autor Monitor/Tipo III Amostra n Simult / 
Domic 

Comorbidades ESE 

2010 1.Ng SSS
59

 Embleta  suspeita clínica de AOS 80 +  / - Sem comorbidades 9.7±5.3 

2009 2.Oliveira ACT
60

 Somnocheck suspeita clínica/AOS 157 + / + Excluídos: Grávidas, Ins.Cardíaca, câncer,etc 11 

2009 3.Santos-Silva R
61

 Stardust suspeita clínica de AOS 10 sem supeita AOS 
e 70 com suspeita 

+ / + Sem comorbidades 10.4 

2009 4.TO KW
62

 ARES Pacientes com sintomas de AOS 141 + / - Caracterizaram os pacientes Encontrados: HAS, DM, 
Fígado gorduroso, Hiperlipidemia, acidente 
cerebrovascular. Mas não discutiram a questão de 
comorbidades. 

Masc 9.8±5.3 

Fem- 12.2±5.0 

 

2008 5.Ayappa I
63

 ARES 22 sujeitos saudáveis 

80 pacientes com suspeita de distúrbio 
respiratório do sono 

22 

80 

 

+ / + 

 

Não caracterizou a amostra quanto a comorbidades. 

variou entre 

6±4 e 10±5 

 

2006 6.Yin M
64

 Stardust suspeita clínica/AOS 90 - / + Com AOS ------- 

2005 7.Candela A
65

 BITMED NGP140 suspeita clínica/AOS 103 

 

+ / - Pacientes com doença respiratória e cardiovascular não 
foram excluídos.Encontraram 

40% HAS 

9% DPOC 

70%  
apresentaram 

11.2 ±4.8 

2004 8.SU S
66

 SNAP Referidos de clinica de distúrbios do sono. 60 + / - HAS e obesidade foram citadas que foram encontradas 
mas não discutidas. 

 

-------- 

2004 9.Quintana-
GallegoE

67
 

Apnoescreen II 

 

Estudo prospectivo, em pacientes 
consecutivos com Insuficiência Cardíaca  

estável: FE  45% 

75 - / + 

 

 

Insuficiência Cardíaca Congestiva Estável 

Com fração de ejeção do ventrículo esquerdo  < 45% 

 

-------- 

Continua 
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 Tabela 7 

Ano Autor Monitor/Tipo III Amostra n Simult / 
Domic 

Comorbidades ESE 

2003 10.K.Dingli
68

  Embleta Referidos  com possibilidade de AOS ou 
ESE > 10 ou 2 outros sintomas de AOS. 

40 

60 

40  + / - 

60  - / + 

 

Não apresenta tabela com características basais 

Não menciona o 
achado da ESE 

2003 11.Reichert JA
69

 NovaSom QSG Referidos com suspeita de  AOS 51 + / + Não sita doença somente os sinais e sintomas para 
apneia. 

 

------- 

2002 12.Calleja JM
70

 MERLIN Referidos com suspeita de AOS 86 + / - Usou questionário para avaliar a presença de ronco, 
pausas respiratórias, hipersonolência diurna e outros 
parâmetros clínicos. Mas não apresentou os resultados 

 

 

------- 

2001 13.Claman D
71

 Bedbugg  Pctes previamente agendados para  PSG 42 + / - Excluídos pacientes com sintomas de gripe, insônia, 
hipoventilação, insuficiência respiratória, suspeita de 
narcolepsia ou hipersonia idiopática. 

 

 

------ 

2001 14.Ficker JH
72

 Somnocheck  Suspeita de apneia do sono 51 + / - Não sita doença. Exclui: narcolepsia, síndrome dos 
movimentos periódico de pernas. 

 

------ 

2000 15.Ballester E
73

 PRRD(Sibel-
Home-300) 

Pctes não selecionados / População geral 116 + / - --------- ------ 

1995 16.Man GCW
74

 PolyG suspeita clínica de distúrbio do sono 104 + / - Pacientes consecutivos de uma clínica de distúrbios do 
sono 

 

------ 

1995  17.Wite DP
58

 NightWatch (NW) 
+EOG+EMG 

Avaliados previamente para determinar a 
presença de AOS 

30 

70 

30  + / - 

70  - / + 

 

---------- 

 

------- 

Simult / Domic =    Simultâneo / Domiciliar 
     + /+  =                 Realizado  simultâneo  com a PSG e Poligrafia no laboratório / e  com poligrafia domiciliar. 
     + / -  =                 Realizado  simultâneo  com  a PSG e Poligrafia no laboratório / e não realizado  poligrafia domiciliar. 
     - / +  =                 Realizado PSG no laboratório ( não simultâneo) /  e poligrafia domiciliar. 
     ------ =                Dados não existentes no artigo. 
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Continuação (Resultados encontrados nos artigos) ≥ 5 Eventos/h ≥15 Eventos/h ≥ 30 Eventos/h Observações 
   Sens Espec Sens Espec Sens Espec  
1.Ng SSS   92% 85% 87% 94% >20= 85% 95% ------------------------ 
2.Oliveira ACT   96% 64% 81% 82% 80% 92% Sugere usar a PSG entre os pacientes com hipertensão em 

quem é recomendada a investigação de  AOS 
3.Santos-Silva R 3STD Home PSG LAB 93v 59% 85% 80% 77% 93%  
 3STD+PSG lab PSG LAB 92% 48% 94% 71% 86% 79%  
 3 STD Home PSG+STD Lab 95% 62% 86v 78% 74% 96% ---------------------- 
 3- STD+PSG lab PSG+STD lab 98% 62% 97% 74% 96% 92%  
4.TO KW Dessaturação % 4 84% 100% --- --- --- --- ---------------------- 
 Dessaturação % 3 89% 100% --- --- --- --- Os autores destacam que o VP- neste corte foi de 0,35 

refletindo uma não boa performance do monitor neste caso. 
 Dessaturação % 1 97% 63% --- --- --- --- -------------------- 
5.Ayappa I   98% 84% 92% 95% --- --- ≥10 eventos/h= 92 / 95% 
6.Yin M   100% --- 93% 25% 79% 70% >50 eventos/h90.0 – 97.1% - Não avaliaram sinais clínicos 
7.Candela A   10= 97% 82% 96% 94% 98% 98% Refere nos métodos que utilizaria dados clínicos para detectar 

hipertensão, doença pulmonar, presença de roncos e 
apneias, porém não mostra os achados e não  discute sobre 
isso no trabalho. Dados da AUC da ROC.  20 96 / 97% 

8.SU S   98% 40% 83% 75% ----- ----- 10 87.8 / 73.7% 

 
9.Quintana-
GallegoE 

   
82% 

 

 
88% 

 
68% 

 

 
94% 

 
------ 

 
----- 

ponto de corte para o IAH ≥5 =  6,1 evento/h 
ponto de corte para o IAH ≥15  = 12,5 evento/h 
 

10.K.Dingli Usou o Kappa e 
Bland altman 

 ------ ---- ------ ------ ------ ----- Boa concordância encontrada. Mas salienta que a maioria 
dos pacientes foram de forma satisfatória pelos estudos  do 
Embleta no domicílio, mas 29 das 61 investigações  
necessitariam de investigações futuras. 

11.Reichert JA Lab/casa  ------ ---- 95/91% 91/83% ------- ------ ------------------- 
12.Calleja JM   

 
97% 

ponto de 
corte =6,7 

90,9% 90,6% 
Ponto de 
corte 15,8 

80,8% 88,6% 
ponto de 
corte 27,6 

 

90,9% Dados da ROC  para determinar o melhor ponto de corte 
para o Monitor portátil.. Fez análise entre laudo manual e 
automático. 

13.Claman D   ------ ---------- 85.7%  15 
95.2% 

------- ------ Ressalta a prevalência de AOS de  50% . IAH ≥ 15 eventos/h 

 
14.Ficker JH 

   
0.94% 

 
1.0% 

≥ 20 
0.76% 

 
1.0% 

≥ 40 
0.69% 

 
1.0% 

O foco era análise manual e automática. Destacamos aqui a 
sensibilidade e especificidade da análise manual. 

 
15.Ballester E 

  
 

------ ------ ------ -------   Usou Balnd-altman e Curva Roc. Encontrou bons resultados 
de concordância entre os monitores 

 
16.Man GCW 

 Baixa suspeita clínica 
n=30 

100% 96.7% 100% 96.4% ------- ------ Dividiu os pctes em baixa, média e alta suspeita clínica. Não 
pontuaram a sonolência excessiva diurna 

  Média suspeita clínica 
n=51 

50.0% 93.0v 66.7% 94.9% --------- --------- Este estudo foi simultâneo, somente. 

  Alta suspeita clínica 
n=23 

100% 62.5% 100% 88.9% --------- ------  

 17.White DP  30 simultâneos 
70 não simultâneos 

>10= 100/63,6% 
>10=90,7/70,4% 

------- 
------- 

------ 
----- 

------- 
------- 

> 20= 76,9% 
>20=86,2% 

88,2% 
82,9% 

Não caracterizou a amostra em relação a comorbidades. 
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ANEXO B 
 

 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
DA 

 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:.............................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M   F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... ENDEREÇO .................. Nº ..... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  .................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............)  

2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M Ž    F Ž   

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... ENDEREÇO .................. Nº ..... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  .................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............)  

__________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : A Prevalência e Impacto da Síndrome da 
Apneia Obstrutiva do Sono em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização 
miocárdica. 

 

PESQUISADOR: Dr. Geraldo Lorenzi Filho 

CARGO/FUNÇÃO: diretor clínico do Laboratório do Sono do InCor  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52063  

UNIDADE DO HCFMUSP:Disciplina de Pneumologia 
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PESQUISADOR: Flávia de Souza Nunes Soares 

CARGO/FUNÇÃO: pós-graduanda área concentração pneumologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 102962 

UNIDADE DO HCFMUSP:Disciplina de Pneumologia  

 

PESQUISADOR: Naury de Jesus Danzi 

CARGO/FUNÇÃO: enfermeira – InCor   

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL - 68311  

UNIDADE DO HCFMUSP:  Unidade de Recuparação anestésica I 

 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO  RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO 

 RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : MARÇO 2006 A 2009. 

__________________________________________________________________________________ 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão 
utilizados e  propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos 
que são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios 
que poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser 
vantajosos para o indivíduo. 

Você está agendado para realizar uma cirurgia. O projeto de pesquisa vai 
estudar o sono de pacientes como você. Caso concorde em participar do 
estudo, você responderá várias perguntas sobre problemas de saúde 
passados e/ou atuais, medicamentos que usa normalmente, sobre o risco de 
cochilar durante o dia, assim como sobre a qualidade do seu sono e 
depressão. Você também será submetido, antes de sua cirurgia, a dois 
exames que vão avaliar como é seu sono, se você possui problemas 
respiratórios durante o sono, se a quantidade de oxigênio no seu sangue cai 
muito durante a noite. O primeiro exame vai ser feito durante uma noite em 
que você dormirá no laboratório do sono do Instituto do Coração e o 
segundo exame será realizado em outra noite, quando você estiver na 
enfermaria. Ambos, tanto a polissonografia, como o exame mais simples, 
não causam dor, não necessitam de coletas de sangue. 
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__________________________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 
DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 

Estou ciente que terei acesso às informações sobre os procedimentos, 
riscos, e benefícios relacionadas à pesquisa sempre que solicitar. Fui 
informado que a qualquer momento posso deixar de participar do estudo 
sem que isso traga prejuízo ao meu atendimento na unidade. 

Estou ciente da confidencialidade, do sigilo e da privacidade das 
informações obtidas. Em caso de algum dano à minha saúde em 
decorrência da pesquisa, está assegurada minha assistência no HCFMUSP. 

 

___________________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Em caso de dúvida você deverá entrar em contato com os investigadores deste projeto de 
pesquisa. Os investigadores são : Dr. Geraldo Lorenzi Filho( tel . 30695486), Flávia de 
Souza Nunes ( tel. 93046995, 30442674), Naury de Jesus Danzi (tel 85526584), laboratório 
do sono (30695486).  
 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Nenhuma 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 
Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,                    de                      de 2006        . 

____________________________________________          _______________________________               
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal                        assinatura do pesquisador  
                                                                                                                (carimbo ou nome Legível) 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

(Resolução Conselho Nacional de Saúde 196, de 10 outubro 1996) 

 

1. Este termo conterá o registro das informações que o pesquisador 

fornecerá ao sujeito da pesquisa, em linguagem clara e accessível, 

evitando-se vocábulos técnicos não compatíveis com o grau de 

conhecimento do interlocutor. 

 

2. A avaliação do grau de risco deve ser minuciosa, levando em conta 

qualquer possibilidade de intervenção e de dano à integridade física do 

sujeito da pesquisa. 

 

3. O formulário poderá ser preenchido em letra de forma legível, datilografia 

ou meios eletrônicos. 

 

4. Este termo deverá ser elaborado em duas vias, ficando uma via em poder 

do paciente ou seu representante legal e outra deverá ser juntada ao 

prontuário do paciente. 

5. A via do Termo de Consentimento Pós-Informação submetida à análise da 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa -CAPPesq 

deverá ser idêntica àquela que será fornecida ao sujeito da pesquisa. 
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ANEXO C 
 

Questionário clínico 

Data__________ 

 

1- Identificação  

 

 Nome:_______________ RG-HC_______________     

 Sexo: M  (  )  F  (  )  

 Idade:              Data de nascimento:   

 Escolaridade:                      Raça: B(  )   N(  )   A(  )  P(  ) 

 Estado civil:              Profissão:  Telefone: 

 Endereço:  

 

2- Antecedentes patológicos pregressos 

 

 Hipertensão arterial sistêmica          (  ) Não (  ) Sim 

 Diabetes Mellitus -                            (  ) Não (  ) Sim 

 Acidente vascular cerebral (AVC)-  (  ) Não (  ) Sim  

 Insuficiência coronariana: 

-IAM                                                 (  ) Não (  ) Sim Se sim, quando?      

-Cineangiocoronariografia prévia    (   ) Não (  ) Sim 

  Se sim, Quando e onde? 

- Angina                                           (  ) Não (  ) Sim 

 Insuficiência cardíaca congestiva -  (  ) Não (  ) Sim 

(   )Classe funcional I –assintomático nas atividades habituais 

(   )Classe Funcional II – sintomas desencadeados esforços habituais 

(   )Classe funcional III – sintomas desencadeados por esforços 

menores que habituais 

(   )Classe Funcional IV- sintomas ao repouso e/ou mínimos esforços 

 Doença neoplásica     (  ) Não (  ) Sim 
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 Depressão  (  ) Não (  ) Sim 

- Medicações antidepressivas ou indutoras de sono  (  ) Não     (  ) Sim 

- Qual(is) se positiva? _______________ 

 Sintomas de tosse (na maioria dos dias de 3 meses consecutivos nos 

últimos 2 anos), chiados ou sibilos, falta de ar ? 

 (  ) Não (  ) Sim 

- Uso de medicação broncodilatadora ou inalação e/ou corticóide 

inalatório e/ou     sistêmico                                     (  ) Não         (  ) Sim 

- Qual(is) se positiva? _______________ 

 Espirometria simples com e sem BD – data (        ); 

   Problema de chiado ou uso de inalação na infância (Asma) - (  ) Não  

         (  ) Sim 

- Uso de medicação broncodilatadora e/ou corticóide inalatório e/ou 

sistêmico - (  ) Não (  ) Sim 

- Qual(is) se positiva? _______________ 

 Outras patologias:       _______________ 

 Medicações em uso:   ______________________________________ 

 

3- Hábitos 

   

 Tabagismo:  

(  ) Não (  ) Sim   (  ) Ex _número de cigarros /dia e por quantos 

anos?______________ 

 Etilismo 

(  ) Não (  ) Sim   (  ) Ex _______________ 

 

4- História Familiar (parentes de 1º grau)  

 

 IAM                (  ) Não (  ) Sim  - Se sim , idade do evento: 

 Morte Súbita  (  ) Não (  ) Sim    
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5- Dados laboratoriais séricos 

 

Data dos exames:_________ 

Glicemia jejum ……….. 

Colesterol total………..  

LDL………..   HDL  ……….   VLDL……….              

Triglicerídeos ………. 

TSH ……….T4 livre………. 

Uréia ……….Creatinina ………. 

Na /K ………. 

Plaquetas...........Hemoglobina ...............Hematócrito................. 

 

6- Métodos diagnósticos complementares de imagem  

 

 Rx Tórax  - Data:............. (  ) normal   (  )alterado       

 Ecocardiograma transtorácico  - Data:............. 

 Fração de ejeção ventricular esquerda (%) ……….Método: ................. 

 ECG - Data:............. 

 

7- Exame físico 

 

 Peso (quilogramas - Kg) ……….Altura (metros) ………. 

 Índice de massa corpórea( IMC – Kg/m²) ………. 

 Frequência cardíaca (batimentos cardíacos/minuto) ………. 

 Pressão arterial (mmHg) ………. 

 Circunferência cervical (cm) ………. 

 Circunferência abdominal (cm).............. 

 SatO2: 
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ANEXO D 
 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 
 
Utilize a escala apresentada a seguir, para escolher um número mais 

apropriado a cada situação. Marque com um X ao lado do valor 

correspondente a sua escolha, na tabela abaixo. 

0 =  nenhuma chance de cochilar   

1 = pequena chance   

2 = moderada chance  

3 = alta chance 

 

 

SITUAÇÃO CHANCE DE COCHILAR 

Sentado e lendo 0 1 2 3 

Assistindo TV 0 1 2 3 

Sentado em um lugar público 0 1 2 3 

(Ex: sala de espera, cinema, igreja, etc)     

Como passageiro de trem, carro ou ônibus 0 1 2 3 

Andando uma hora sem parar     

Deitando-se para descansar à tarde, quando  0 1 2 3 

as circunstâncias permitem     

Sentado e conversando com alguém 0 1 2 3 

Sentado calmamente após o almoço (sem 0 1 2 3 

álcool)     

Imagine-se dirigindo um carro, enquanto para 
por alguns minutos ao pegar trânsito intenso 

0 1 2 3 

                       TOTAL     
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ANEXO E 

 

QUESTIONÁRIO DE BERLIN 

 

Nome:                                                                                            Idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-Seu peso mudou? 

(   )Aumentou  (   )Diminuiu  (   )Não mudou    

2-Você ronca? 

(   )Sim (   )Não (    )Não sabe  

3- Intensidade do ronco:   

(  )Tão alto quanto a respiração  

(  )Tão alto quanto falar  

(  )Mais alto que falar  

(  )Muito alto, ouve-se do outro quarto? 

4-Freqüência do ronco: 

(  ) Quase todo dia  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por mês  

(  ) Nunca ou quase nunca  

5-O seu ronco incomoda outras pessoas? 

(  )Sim           (  )Não  

6-Com que freqüência suas paradas 

respiratórias foram percebidas? 

(  ) Quase todo dia  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por mês  

(  ) Nunca ou quase nunca  

(  ) Não aplicável pois o paciente dorme sozinho  

 

7-Você se sente cansado ao acordar? 

(  ) Quase todo dia  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por mês  

(  ) Nunca ou quase nunca  

8- Você se sente cansado durante o dia? 

(  ) Quase todo dia (  ) 

(  ) 3-4 vezes por semana (  ) 

(  ) 1-2 vezes por semana (  ) 

(  ) 1-2 vezes por mês (  ) 

(  ) Nunca ou quase nunca (  ) 

9- Você alguma vez dormiu enquanto dirigia? 

(  )Sim     (  )Não      (  )Não aplicável  

10-Você tem pressão alta? 

(  )Sim     (  )Não      (  )Não sabe  

 

 

 

 

 

IMC=_____________ 
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ANEXO F  
 

Normas para divulgação de estudos de acurácia diagnóstica 
 

Seção e Tópico Item 
# 

 Na página 
# 

Título / Resumo / 
Palavras-Chave 

1 Identifique o artigo como um estudo de acurácia diagnóstica (recomendado 
MeSH rubrica «sensibilidade e especificidade). 

 

Introdução 2 Definir as questões de pesquisa ou objetivos do estudo, tais como estimativa 
de precisão de diagnóstico ou a comparação do acerto entre os testes ou 
entre grupos participante 

 

Métodos    

Participantes 3 Descrever a população estudada: Critérios de inclusão e exclusão, definindo 
os locais onde foram coletados os dados 

 

 4 Descrever recrutamento dos participantes: O recrutamento foi baseado na 
apresentação de sintomas, resultados de testes anteriores ou o fato dos 
participantes terem recebido o resultado do índice do teste ou de referência 
padrão? 

 

 5 Descrever a amostragem dos participantes:: a população do estudo foi uma 
série consecutiva de participantes definida pelos critérios de seleção no item 
3 e 4? Se não, especificar a forma como os participantes foram selecionados

 

 

 6 Descrever a coleta de dados: A coleta de dados foi planejada antes do 
resultado do índice do teste e da referência padrão serem realizados (estudo 
prospectivo) ou depois (estudo retrospectivo)? 

 

Os métodos de 
ensaio 

7 Descrever o padrão de referência e a sua fundamentação.  

 8 Descrever as especificações técnicas dos materiais e métodos envolvidos, 
incluindo como e quando as medidas foram tomadas, e/ou citar referências 
para os índices do teste e da referência padrão 

 

 9 Descrever definição e justificativa para as unidades, cut-offs e / ou 
categorias dos resultados dos índices dos testes  e da referência padrão.  

 

 10 Descrever o número, formação e experiência das pessoas  executantes e 
leitoras dos índices dos testes e da referência padrão. 

 

 11 Descrever se os leitores dos  índices dos testes e da referência padrão  
eram cegos ou não (mascarado) para os resultados do outro teste e 
descrever quaisquer outras informações clínicas disponíveis para os leitores 

 

Métodos 
Estatísticos 

12 Descrever os métodos para calcular ou comparar as medidas de precisão 
(acurácia) diagnóstica, e os métodos estatísticos utilizados para quantificar a 
incerteza (por exemplo, intervalos de confiança de 95%). 

 

 13 Descrever os métodos para calcular a reprodutibilidade do teste, se  feito.  

Resultados    

Participantes 14 Relatar quando o estudo foi realizado, incluindo datas de início e fim do 
recrutamento. 

 

 15 Relatar as características clínicas e demográficas da população estudada 
(por exemplo:  idade, sexo, espectro dos sintomas presentes, comorbidade, 
tratamentos atuais e os centros de recrutamento) 

 

 16 Relatar o número de participantes que satisfazem os critérios de inclusão, 
que foram ou deixaram de ser submetidos aos  índices dos testes e / ou a  
referência padrão; descrever porque os participantes não se submeteram a 
ambos os testes (um diagrama de fluxo é fortemente recomendado). 

 

Resultados dos 
testes 

17 Relatar o tempo de intervalo entre os testes e referência padrão, e qualquer 
tratamento administrado entre eles. 

 

 18 Relatar a distribuição da gravidade da doença (definir  critérios) naqueles 
pacientes com a doença alvo e outros diagnósticos nos participantes sem a 
condição alvo. 

 

 19 Relatar a tabulação cruzada dos resultados dos testes de índice (incluindo 
resultados indeterminados e ausentes) com os resultados da referência 
padrão, para resultados contínuos e a distribuição dos resultados dos testes 
com os resultados do padrão de referência. 

 

 20 Relatar qualquer evento adverso na realização dos testes em estudo ou da 
referência padrão. 

 

Estimativas 21 Relatar estimativas da precisão diagnóstica e medidas de incerteza 
estatística (por exemplo, intervalos de confiança 95%). 

 

 22 Relatar como resultados indeterminados, dados perdidos e valores extremos 
dos testes foram manipulados. 

 

 23 Relatar estimativa da variabilidade da acurácia diagnóstica entre os 
subgrupos de participantes, leitores ou centros quando realizado. 

 

 24 Relatar as estimativas de reprodutibilidade do teste quando realizado.  

Discussão 25 Discutir a aplicabilidade clínica dos resultados encontrados  

 



Anexos    110 

  

 

ANEXO G  
 

STARD checklist for the reporting of studies of diagnostic accuracy. 

First official version, January 2003. 
 

Section and Topic Item #  On page # 

TITLE/ABSTRACT/ 

KEYWORDS 

1 Identify the article as a study of diagnostic accuracy (recommend MeSH heading ’sensitivity 
and specificity’). 

 

INTRODUCTION 2 State the research questions or study aims, such as estimating diagnostic accuracy or 
comparing accuracy between tests or across participant groups. 

 

METHODS    

Participants 3 Describe the study population: The inclusion and exclusion criteria, setting and locations 
where the data were collected. 

 

 4 Describe participant recruitment: Was recruitment based on presenting symptoms, results 
from previous tests, or the fact that the participants had received the index tests or the 
reference standard? 

 

 5 Describe participant sampling: Was the study population a consecutive series of participants 
defined by the selection criteria in items 3 and 4? If not, specify how participants were further 
selected. 

 

 6 Describe data collection: Was data collection planned before the index test and reference 
standard were performed (prospective study) or after (retrospective study)? 

 

Test methods 7 Describe the reference standard and its rationale.  

 8 Describe technical specifications of material and methods involved including how and when 
measurements were taken, and/or cite references for index tests and reference standard. 

 

 9 Describe definition of and rationale for the units, cutoffs and/or categories of the results of the 
index tests and the reference standard. 

 

 10 Describe the number, training and expertise of the persons executing and reading the index 
tests and the reference standard. 

 

 11 Describe whether or not the readers of the index tests and reference standard were blind 
(masked) to the results of the other test and describe any other clinical information available 
to the readers. 

 

Statistical methods 12 Describe methods for calculating or comparing measures of diagnostic accuracy, and the 
statistical methods used to quantify uncertainty (e.g. 95% confidence intervals). 

 

 13 Describe methods for calculating test reproducibility, if done.  

RESULTS    

Participants 14 Report when study was done, including beginning and ending dates of recruitment.  

 15 Report clinical and demographic characteristics of the study population (e.g. age, sex, 
spectrum of presenting symptoms, comorbidity, current treatments, recruitment centers). 

 

 16 Report the number of participants satisfying the criteria for inclusion that did or did not 
undergo the index tests and/or the reference standard; describe why participants failed to 
receive either test (a flow diagram is strongly recommended). 

 

Test results 17 Report time interval from the index tests to the reference standard, and any treatment 
administered between. 

 

 18 Report distribution of severity of disease (define criteria) in those with the target condition; 
other diagnoses in participants without the target condition. 

 

 19 Report a cross tabulation of the results of the index tests (including indeterminate and 
missing results) by the results of the reference standard; for continuous results, the 
distribution of the test results by the results of the reference standard. 

 

 20 Report any adverse events from performing the index tests or the reference standard.  

Estimates 21 Report estimates of diagnostic accuracy and measures of statistical uncertainty (e.g. 95% 
confidence intervals). 

 

 22 Report how indeterminate results, missing responses and outliers of the index tests were 
handled. 

 

 23 Report estimates of variability of diagnostic accuracy between subgroups of participants, 
readers or centers, if done. 

 

 24 Report estimates of test reproducibility, if done.  

DISCUSSION 25 Discuss the clinical applicability of the study findings.  
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