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RESUMO 
 

SÁ, D. M. Avaliação polissonográfica do tratamento da síndrome da apneia 

obstrutiva do sono com pressão fixa de CPAP determinada por fórmula. 2021. 

170 f. Tese (Doutorado em Clínica Médica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

O uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) é uma das modalidades 

terapêuticas para a apneia obstrutiva do sono (AOS). A polissonografia de titulação 

manual e os percentis 90 ou 95 da pressão titulada por CPAP automático (APAP) 

são o padrão atual para determinar a pressão fixa. As pressões arbitrárias em um 

valor fixo, seja com base no índice de massa corporal (IMC) ou por fórmulas 

preditivas, são apresentadas como formas alternativas. Este estudo tem como 

objetivo avaliar o índice de apneia-hipopneia residual (IAH-R) na polissonografia em 

uso do CPAP utilizando pressão determinada por fórmula e avaliar sua viabilidade 

para iniciar o tratamento. Os pacientes encaminhados para terapia com CPAP foram 

acompanhados em três avaliações ambulatoriais e submetidos a estudo de 

polissonografia com CPAP em pressão obtida por fórmula. O grupo consistiu em 80 

pacientes, 41 mulheres; idade 58,6 (DP=11,3) anos, IMC 34,1 (DP=7,5) kg/m² e 

circunferência cervical 42,0 (DP=4,2) cm. A maioria dos pacientes (74%) apresentou 

AOS grave e escala de sonolência de Epworth (Epworth sleepiness scale [ESS]) de 

12,0 (DP=5,7) pontos. A pressão média calculada foi de 7,8 (DP=2,1) cmH2O. 

Polissonografias de pesquisa mostraram um IAH-R de 6,1 (DP=5,2) eventos/hora e 

redução de 83,4% do IAH basal. O IAH-R no REM-supino foi de 8,4 (DP=9,9) 

eventos/h. Em cada avaliação ambulatorial, a adesão ao CPAP foi de 78% e 75,0% 

e a pontuação da ESS foi de 6,9 (DP=5,8) e 6,1 (DP=4,9) pontos. Nosso estudo 

mostra que a fórmula fornece uma pressão CPAP inicial eficaz. Esta abordagem 

simplificada parece ser uma alternativa viável, com economia de custos, redução 

nas listas de espera e tempo desde o diagnóstico até o início da terapia. 

 

Palavras-chave: apneia obstrutiva do sono; CPAP; índice de apneia-hipopneia 

residual; fórmula preditiva 
  



  

 

ABSTRACT 
 

SÁ, D. M. Polissomnographic evaluation of the obstructive sleep apnea 

syndrome treatment with fixed pressure CPAP determined by formula. 2021. 

170 f. Thesis (Doctorate) - Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2021. 

 

The use of continuous positive airway pressure (CPAP) is one of the therapeutic 

modalities for obstructive sleep apnea (OSA). Manual titration polysomnography and 

the 90th or 95th percentiles of pressure titrated by automatic CPAP (APAP) are the 

current standard for determining fixed pressure. Arbitrary pressures at a fixed value, 

either based on body mass index (BMI) or by predictive formulas are presented as 

alternative ways. This study aims to evaluate the residual apnea-hypopnea index (R-

AHI) in polysomnography with CPAP therapy using pressure determined by formula 

and assess its feasibility to start treatment. Patients referred for CPAP therapy were 

followed up in three outpatient assessments and underwent polysomnography study 

with pressure CPAP obtained by formula. The group consisted of 80 patients, 41 

female; age 58.6 (SD=11.3) years, BMI 34.1 (SD=7.5) kg/m² and cervical 

circumference 42.0 (SD=4.2) cm. Most patients (74%) had severe OSA and Epworth 

sleepiness scale (ESS) of 12.0 (SD=5.7) points. The calculated average pressure 

was 7.8 (SD=2.1) cmH2O. Polysomnography studies showed an R-AHI of 6.1 

(SD=5.2) events/hour and reduction of 83.4% from baseline AHI. The R-AHI in the 

REM-supine was 8.4 (SD=9.9) events/h. In each outpatient assessment, adherence 

to CPAP was 78% and 75.0% and the ESS score was 6.9 (SD=5,8) and 6.1 

(DP=4,9) points. Our study shows that formula provides an effective initial CPAP 

pressure. This simplified approach appears to be a viable alternative, with cost 

savings, reductions in waiting lists and time from diagnosis to initiation of therapy. 

 

Keywords: obstructive sleep apnea; CPAP; residual apnea-hypopnea index; 

predictive formula 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Fórmulas matemáticas preditivas de pressão 

 

Desde o seu advento em 1981, a pressão positiva contínua nasal nas vias 

aéreas tornou-se o tratamento de escolha para a síndrome da apneia obstrutiva do 

sono. Embora muita atenção tenha se voltado para os efeitos do CPAP no padrão 

respiratório durante o sono (BERRY; BLOCK, 1984) e na função cardiopulmonar 

(SFORZA et al., 1990), havia muitas interrogações sobre quais fatores eram 

responsáveis pelo nível crítico de pressão necessária para prevenir a oclusão das 

vias aéreas superiores. 

O CPAP aplicado na via aérea faríngea altera a estrutura e a função da 

faringe, restaurando a permeabilidade das vias aéreas e eliminando sua obstrução 

(GLEDHILL et al., 1991; RAPOPORT; GARAY; GOLDRING, 1983; SCHWARTZ et 

al., 1989; STROHL; REDLINE 1986). Consequentemente, espera-se que a pressão 

que abole a oclusão das vias aéreas durante o sono dependa, pelo menos em parte, 

das propriedades estruturais e funcionais da faringe (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 

1993). 

Os índices antropométricos de obesidade, refletidos pelo IMC, circunferência 

da cintura abdominal e pela gordura do pescoço (aferida pela circunferência cervical) 

são significativamente maiores em pacientes que requerem altos níveis de CPAP 

(MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

Sabe-se que a gordura afeta a estrutura e função faríngea, causando sua 

redução e aumento da colapsibilidade (PEVERNAGIE; SHEPARD, 1992; 

SCHWARTZ et al., 1988; SURATT et al., 1987). Os achados de Nino-Murcia et al. 

(1989) mostraram que os níveis de CPAP se correlacionaram com o índice de 

massa corporal e a gravidade da apneia do sono de acordo com o valor do IAH). 

O aumento do esforço respiratório é um componente da pressão transmural 

local que causa o colapso das vias aéreas superiores. Além do IAH, fatores 

anatômicos, obesidade e o aumento da pressão intrapleural negativa, desenvolvida 

durante a apneia, podem ser responsáveis pelo nível de CPAP exigido pelos 

pacientes com AOS, devido à colapsibilidade faríngea. 
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A estimativa da pressão de CPAP mínima ajudaria a fornecer um ponto de 

partida conveniente para a titulação manual. Idealmente, isso reduziria o número de 

mudanças incrementais de pressão durante a noite e aumentaria a quantidade de 

tempo de sono dispensado em cada nível de pressão. Com essa finalidade inicial, 

foram desenvolvidas várias fórmulas matemáticas preditoras de pressão, baseadas 

em dados antropométricos, clínicos e polissonográficos (HOHEISEL; TESCHLER, 

1994; MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

 

1.1.1. Fórmula matemática preditiva de Miljeteig e Hoffstein (1993) 

 

O estudo publicado por Miljetieg e Hoffstein (1993) foi o primeiro a demonstrar 

a construção de uma fórmula matemática preditiva de pressão de CPAP, com o 

objetivo principal de examinar a contribuição dos dados antropométricos, 

polissonográficos, de função pulmonar e das vias aéreas para a variabilidade no 

CPAPmin. Dessa forma, visava determinar o menor subconjunto de variáveis que 

explicariam essa variabilidade, a fim de usar essas variáveis em um subgrupo de 

pacientes para derivar uma equação simples e testar em outro subgrupo separado 

de pacientes. 

A metodologia foi desenhada para um estudo prospectivo com 208 pacientes 

(30 mulheres, 178 homens) com apneia obstrutiva do sono, sendo que os primeiros 

79 pacientes formaram um subgrupo modelo para construir a fórmula de predição de 

CPAPmin. Os outros 129 pacientes formaram um segundo subgrupo, denominado 

subgrupo de confirmação. 

A polissonografia diagnóstica foi realizada e pontuada de acordo com as 

regras da época e AOS foi definida com base no índice de apneia e hipopneia acima 

de 10 eventos/hora (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). Foram registradas as 

variáveis antropométricas como idade, altura, peso corporal, circunferência cervical, 

circunferência da cintura, determinação da resistência do fluxo de ar nasal (NIINIMA 

et al., 1979), área transversal da faringe usando a técnica de reflexão acústica 

(HOFFSTEIN; FREDBERG, 1991) e volumes pulmonares por pletismografia 

corporal. Todos os pacientes utilizaram máscara nasal (nCPAP) como tratamento de 

escolha (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 
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Os resultados indicaram que o índice de massa corporal, a circunferência 

cervical e a circunferência da cintura foram significativamente maiores em pacientes 

que necessitaram de níveis mais elevados de CPAP para abolir a apneia 

(MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

A seleção do modelo inicial para examinar a variabilidade de CPAPmin foi 

ditado pelas considerações fisiológicas, visto que o CPAPmin deve ser afetado pela 

idade, obesidade, gravidade do ronco e apneia, volume pulmonar, função nasal, 

faríngea, glótica e das grandes vias aéreas (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

Foram selecionadas 16 variáveis como preditores iniciais: idade, índice de 

massa corporal, circunferência do pescoço, IAH, índice de ronco definido como o 

número de roncos/hora de sono, intensidade máxima do som noturno, saturação 

noturna (SpO2, SpminO2, SpmedO2), capacidade residual funcional, volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), resistência das vias aéreas, áreas 

transversais da faringe e glote, dependência do volume pulmonar da área faríngea e 

resistência ao fluxo aéreo nasal não congestionado bilateral (MILJETEIG; 

HOFFSTEIN, 1993). A circunferência do pescoço foi medida conforme KATZ et al., 

(1990). 

A análise de regressão linear com as variáveis preditoras acima mostrou um 

modelo responsável por 75% da variação do CPAPmin, dominado pelas variáveis 

antropométricas, índice de apneia/hipopneia e pela estrutura e função da faringe. 

Em concomitância, para selecionar o modelo de regressão final, foi utilizado um 

procedimento automatizado para a produção de subconjuntos de variáveis, que 

indicou que o número ideal de variáveis era três. 

O melhor subconjunto de três variáveis foi aquele que incluiu índice de massa 

corporal, índice de apneia/hipopneia e circunferência cervical (IAH, IMC, CC) 

(MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). A análise de regressão usando o subconjunto 

ideal dessas três variáveis resultou na seguinte equação de predição para 

CPAPmin: 

 

CPAPmin = -5,12 + 0,13*IMC + 0,16*CC + 0,04* IAH 

 

Um modelo de quatro variáveis (IAH, IMC, CC e dependência do volume 

pulmonar da área faríngea) foi desenvolvido, mas não colocado em prática, 
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simplesmente porque o primeiro modelo contém apenas variáveis comumente 

disponíveis em todos os pacientes com apneia do sono (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 

1993). 

A polissonografia de titulação foi realizada no segundo grupo (subgrupo de 

confirmação). A pressão inicial (geralmente 2,5 ou 5,0 cmH2O) foi escolhida 

subjetivamente pelo técnico de titulação. Após o início da titulação, caso fosse 

notado IAH > 10 ou se quatro apnéias ocorressem em rápida sucessão, a pressão 

era incrementada em 2,5 cmH2O. Uma vez que uma pressão reduzisse o IAH para 

abaixo de 10 eventos/h, esta menor pressão necessária era estabelecida como 

CPAPmin e, após um período de sono REM observado, os incrementos pressóricos 

eram encerrados e mantinha-se o resto do exame naquela pressão (MILJETEIG; 

HOFFSTEIN, 1993). 

A presença de despertares, movimentos periódicos das pernas e apneias 

centrais não foi considerada como critério para alterar o CPAPmin, desde que o 

índice de apneia e hipopneia permanecesse abaixo de 10 eventos/hora. Se a 

pressão mínima não pudesse ser determinada devido à falta de tempo, o estudo era 

realizado novamente em outra noite diferente. Isso foi uma ocorrência rara, 

observada em apenas três pacientes, todos com CPAPmin > 12,5 cmH2O 

(MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

A pressão obtida pela equação preditora foi comparada à pressão de titulação 

dos 129 pacientes do subconjunto de confirmação. A média e desvio padrão (DP) do 

CPAPmin titulado, conforme determinado pela titulação no laboratório do sono, foi 

de 8,1 cmH2O (3,0) , enquanto a média (DP) do CPAPmin predito pela equação de 

foi 8,0 cmH2O (2,1). Em 71% dos pacientes, o CPAP predito estava dentro de ± 2,5 

cmH2O do CPAP titulado, e em 95% dos casos, o CPAP predito estava dentro de ± 

5,0 cmH2O do CPAP titulado (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

Essa equação foi posteriormente validada em uma publicação de 1994, por 

meio de um estudo prospectivo, com outro conjunto de pacientes com apneia 

obstrutiva do sono, composto por 26 pacientes (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). 

Nesta avaliação, o valor de CPAP titulado foi igual ao valor predito pela fórmula em 

10 de 26 pacientes (38%), dentro de ± 1 cmH2O do valor predito em outros 10 

pacientes (38%), dentro de ± 2 cmH2O em quatro de 26 pacientes (16%) e fora de 

± 4 cmH2O em apenas dois pacientes restantes (8%). 
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A maioria dos pacientes era do sexo masculino (73%), abrangendo uma 

ampla gama do valor de IAH basal (11 < IAH < 111), massa corporal (23 < IMC < 48) 

e circunferência cervical (36 < CC < 52). Houve dois pacientes nos quais o CPAP 

predito foi totalmente impreciso e o CPAP titulado não pôde ser determinado durante 

a noite do estudo (7% da amostra). Um desses pacientes não tolerou pressões mais 

altas e foi necessário o uso de BPAP (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). 

A variável de desfecho testada, para determinar a significância diferente de 

zero, foi a diferença de pressão (Ppred - Peff). Se essa diferença fosse positiva, o 

CPAP predito "superestima" a pressão mínima necessária para abolir a AOS. Se 

fosse negativa, o CPAP predito "subestima" o CPAP titulado. Não foi encontrada 

nenhuma diferença significativa entre os valores médios de Ppred e Peff 

(HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). 

Não foram encontradas diferenças consistentes entre os seis pacientes com 

CPAPeff - CPAPpred > 2 cmH2O e o resto do grupo. Dos 16 pacientes com CPAP 

predito diferente do CPAP titulado, a equação subestimou o CPAP titulado em 12 

pacientes e superestimou em quatro pacientes (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). 

Este estudo mostrou que o nível de CPAP necessário para abolir as apneias e 

hipopneias durante o sono (reduzir o IAH para menos de 10 eventos/hora) pode ser 

predito com erro máximo de 2 cmH2O em mais de 75% dos pacientes a partir dessas 

três medições facilmente disponíveis na prática clínica (HOFFSTEIN; MATEIKA, 

1994). 

Nesta equação, o IAH é o fator menos importante na determinação do nível 

de CPAPmin, considerando que Iber et al. (1991) demonstraram que apenas 18% da 

variabilidade nos níveis de CPAP poderia ser explicada pelo IAH. Por conseguinte, 

não é estritamente necessário determinar com precisão o índice de apneia-

hipopneia no exame de polissonografia diagnóstica para obter um valor de CPAP 

predito para iniciar o estudo de titulação (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). 

Diante do exposto, segundos os autores, esta fórmula preditora se destinaria 

a dois propósitos. Em primeiro lugar, permitir iniciar o estudo de titulação manual 

com o nível de CPAP não muito distante do valor final para reduzir o número de 

aumentos incrementais na pressão ao longo da noite, permitindo um período de 

sono mais longo em cada nível de CPAP e proporcionando uma maior garantia de 
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que o nível final seja alcançado com segurança em uma única noite (HOFFSTEIN; 

MATEIKA, 1994; MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993). 

Em segundo lugar, na situação em que o paciente deve iniciar o tratamento 

com CPAP domiciliar antes que um exame de titulação possa ser devidamente 

realizado, a equação de predição permitirá uma escolha racional do nível de pressão 

para uso em casa até que a pressão apropriada possa ser determinada no 

laboratório do sono (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994; MILJETEIG; HOFFSTEIN, 

1993). 

Após a publicação desse modelo matemático de estimativa de pressão 

mínima de CPAP inédito e inovador, Gokcebay et al. (1996) fizeram, em carta ao 

editor, duras críticas ao modelo proposto e às conclusões. 

A resposta publicada no ano seguinte foi baseada em breves comentários 

interpretativos: (1) os autores das equações de predição para a pressão positiva 

contínua ótima nas vias aéreas não defendem a substituição de um estudo de 

titulação de CPAP e o valor do CPAP predito é para facilitar (fornecendo uma boa 

pressão inicial) e não para eliminar o estudo de titulação; (2) as fórmulas de predição 

são obtidas a partir da análise de regressão e consequentemente, o CPAP predito 

tem erro padrão e limites de confiança; (3) o uso de equações para o CPAP predito 

não compromete a qualidade do atendimento ao fornecer uma pressão base, pelo 

contrário, realmente melhoraria a qualidade do atendimento (HOFFSTEIN, 1997). 

E encerra, citando a experiência do próprio serviço: “em nosso laboratório, 

onde usamos o CPAP predito como pressão inicial, o técnico raramente é obrigado a 

alterar a pressão mais de três vezes, permitindo pelo menos uma hora de sono em 

cada pressão.” (HOFFSTEIN, 1997, p. 1) 

No ano de 2000, houve a publicação de um terceiro estudo com 276 

pacientes, em que não houve diferença significativa entre Peff e Ppred. Neste 

estudo, em 63% dos pacientes, a Ppred estava dentro de 1 cmH2O da Peff; em 83% 

dos pacientes, estava dentro de 2 cmH2O e, em 95% dos casos, no intervalo de 3 

cmH2O (OLIVER; HOFFSTEIN, 2000). 

Os autores encerraram uma série de artigos, nos quais uma equação para 

prever a pressão de CPAP foi desenvolvida e validada, calculada a partir de uma 

fórmula que utiliza o IMC, a CC e o IAH (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993; 

HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994; OLIVER; HOFFSTEIN, 2000). 
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1.1.2. Série histórica das fórmulas matemáticas preditivas de pressão 

 

Outros pesquisadores também se propuseram a desenvolver novas fórmulas 

preditoras ou mesmo realizar estudos comparativos entre os valores obtidos por 

diferentes métodos tradicionais de obtenção de PAP com os valores obtidos pelas 

equações matemáticas, dando-se início a uma série histórica relacionada ao 

assunto. 

Em 1995, Sforza et al. (1995) investigaram se as medidas cefalométricas, os 

índices noturnos de pressão intratorácica negativa e a frequência de distúrbios 

respiratórios relacionados ao sono estavam relacionados ao nível de pressão de 

CPAP em pacientes com apneia obstrutiva do sono. 

Ao avaliar 22 pacientes, o nível de CPAP titulado foi correlacionado com o 

comprimento do véu palatino, sem correlações significativas do nível do CPAP 

titulado com o índice de massa corporal e índice de apnéia-hipopnéia, gerando um 

modelo predito baseado no comprimento da úvula e pressão esofágica, 

responsáveis por 56 a 59% da variabilidade do CPAP titulado. Os autores 

concluíram que: (1) a gravidade da AOS em termos de frequência de 

apnéia/hipopnéia não afeta o nível de CPAP titulado e (2) a massa do palato mole e 

o grau de esforço respiratório são os principais determinantes do CPAP efetivo 

necessário para liberar a obstrução das vias aéreas superiores (SFORZA et al., 

1995). 

Neste mesmo ano, Nahmias et al. (1995) relataram uma fórmula incluindo 

proporção de peso corporal ideal, índice de distúrbio respiratório (IDR) e nadir de 

saturação de oxihemoglobina como variáveis da equação. 

Assim como Sforza et al. (1995), Akashiba et al. (2001) avaliaram a mecânica 

das vias aéreas superiores, a função pulmonar e variáveis cefalométricas, 

encontrando vários graus de associação com a pressão de CPAP titulada. Porém, 

essas medidas requerem equipamento de teste especializado, o que a torna 

impraticável de forma rotineira. 

Lin et al. (2003) determinaram que a obesidade e a gravidade da apneia do 

sono são os dois preditores mais importantes no cálculo da pressão de CPAP 

predita na população de Taiwan investigada. Em ano semelhante, Fitzpatrick et al. 
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(2003) realizaram ensaio randomizado, avaliando o tratamento com CPAP na 

pressão titulada em laboratório versus o ajuste periódico domiciliar de CPAP iniciado 

com pressão baseada em equação de predição, em uma amostra de 18 pacientes. 

Ambos os modos de tratamento com CPAP melhoraram significativamente as 

medidas objetivas e subjetivas de AOS e não diferiram em eficácia. A titulação 

domiciliar periódica de CPAP iniciado por fórmula foi tão eficaz quanto a titulação 

manual em laboratório no manejo de pacientes com AOS. Um protocolo de 

tratamento concentrado na educação e suporte ambulatorial do paciente, ao invés 

de titulação de CPAP em laboratório, pode gerar benefícios sem perda da eficácia 

do tratamento (FITZPATRICK et al., 2003). 

Stradling, Hardinge e Smith (2004) investigaram a autotitulação comparada à 

abordagem baseada em um protocolo domiciliar de ajuste pressórico (STRADLING 

et al., 2004), com uma amostra de 30 pacientes com AOS. Todos os pacientes 

usaram um dispositivo APAP para autotitulação por 28 noites e geraram uma média 

considerada como pressão referência para cada paciente, a qual foi comparada 

com: (1) uma pressão derivada de fórmula (com base na circunferência cervical e 

gravidade da AOS), (2) uma pressão de titulação manual e (3) uma pressão fixa de 

10 cmH2O. 

A pressão autotilulada média de referência para o grupo foi de 9,83 (DP = 

2,12) cmH2O, com pouca diferença entre os diferentes métodos investigados. A 

precisão média da autotitulação variou até 2,45 cmH2O em relação à pressão de 

titulação manual, 2,0 cmH2O para a fórmula e 2,12 cmH2O usando uma pressão fixa 

de 10 cmH2O (STRADLING; HARDINGE; SMITH, 2004). 

Esses achados sugeriram que a abordagem baseada em um protocolo 

domiciliar com pressão predita por fórmula pode ser tão eficaz quanto autotitulação e 

titulação manual de noite inteira. Esse formato de abordagem ambulatorial com 

pressão de CPAP baseada em equação não reduziu a eficácia do programa de 

CPAP para pacientes com AOS (STRADLING; HARDINGE; SMITH, 2004). 

No mesmo ano, Masa et al. (2004) publicaram o estudo, talvez mais 

interessante dentro da série histórica, com o objetivo de verificar em uma grande 

amostra de pacientes, se a titulação de CPAP realizada por um dispositivo APAP ou 

o ajuste pressórico inicial por fórmula preditora teria eficácia semelhante à titulação 

manual de CPAP realizada por polissonografia completa. 
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Os desfechos avaliados foram o valor de IAH residual (IAH-R) e impacto na 

sonolência diurna subjetiva, com a inclusão de 360 pacientes com indicação de 

CPAP, alocados aleatoriamente em três grupos de acordo com o método de 

obtenção pressórica e acompanhamento de 12 semanas. Os desfechos secundários 

foram os diferentes testes de qualidade de vida: Functional Outcomes of Sleep 

Questionnaire (FOSQ) (WEAVER et al., 1997), Medical Outcomes Study 36-Item 

Short-Form Health Survey (SF-36) (WARE; SHERBOURNE, 1993), EuroQol 

(EUROQOL GROUP, 1990) e uma escala analógica. 

A pressão predita foi estimada pela equação de Miljeteig e Hoffstein (1993) e, 

no dia 15 ou no dia 30 do seguimento, a pressão poderia ser aumentada se o 

parceiro do paciente afirmasse que o ronco ou a apneia não tivessem sido 

completamente eliminados. A pressão final deste grupo definiu-se somente após a 

terceira visita, sendo aumentada durante o acompanhamento em 32 dos 115 

pacientes inicialmente incluídos, com aumento total de 1 cmH2O em 16 pacientes 

(50%), 2 cm H2O em 10 (32%), 3 cmH2O em 4 (12%) e aumento de 4 cmH2O em 

somente 2 pacientes (6%) (MASA et al., 2004). 

A escala de sonolência de Epworth e as variáveis polissonográficas (IAH 

residual, índice de despertar, porcentagem de períodos de sono e saturação de 

oxigênio) mostraram melhoras semelhantes após o tratamento com CPAP em todos 

os grupos (MASA et al., 2004). 

O IAH residual sob tratamento com CPAP foi ligeiramente maior no grupo de 

fórmula predita. A pressão final do CPAP foi 8,4 (DP = 1,0) no grupo de fórmula 

predita, 8,8 (DP = 1,9) no grupo de titulação manual e 9,1 (DP = 1,9) no grupo de 

autotitulação. A melhora da sonolência subjetiva e do índice de apnéia-hipopnéia 

residual foi semelhante nos três grupos e não houve diferenças na adesão objetiva 

ao tratamento com CPAP e na taxa de abandono dos três grupos ao final do 

acompanhamento, embora o grupo da fórmula predita tenha maior número de 

apneias e hipopneias residuais (MASA et al., 2004). 

A conclusão dos autores cita que a titulação automática domiciliar e a 

titulação da fórmula predita com ajuste domiciliar podem substituir a 

polinossonografia de titulação padrão. A polissonografia completa não é o único 

método que pode regular adequadamente a pressão do CPAP, levando a economias 



29 

 

 

 

 

consideráveis de custos e a reduções significativas na lista de espera (MASA et al., 

2004). 

Vários estudos mostraram que alguns dispositivos APAP são eficazes na 

obtenção da pressão de CPAP efetiva, mas apenas alguns desses estudos se 

concentraram na eficácia da titulação com auto-CPAP em condições não assistidas 

domiciliares (FICKER et al., 1998; MEURICE; MARC; SERIES, 1996; SERIES; 

MARC, 1997). 

O estudo de Masa et al. (2004) confirma os resultados de uma série de 

estudos (BERKANI et al., 1998; MACLAREN et al., 2003; SERIES, 2000), com o 

acréscimo de uma melhor avaliação das variáveis polissonográficas. Este foi o 

primeiro estudo controlado randomizado que determina se a titulação de CPAP 

ajustada em casa a partir de uma fórmula predita é uma alternativa à titulação de 

CPAP padrão em uma grande amostra de pacientes (MASA et al., 2004). 

Rowley, Tarbichi e Badr (2005) investigaram o efeito de equações preditivas 

sobre a taxa de sucesso da titulação manual e mostraram que o êxito da titulação 

manual usando equação preditiva aumentou de 50% para 68% (p < 0,001). O alvo 

da titulação era atingir um IAH final abaixo de 50% em relação ao IAH basal 

diagnóstico e abaixo de 10 eventos/hora. 

No ano seguinte, West, Jones e Stradling (2006), com a argumentação de 

que não havia nenhum estudo de longo prazo (mais de 12 semanas) para comparar 

diretamente os diferentes métodos de início de CPAP, realizaram um estudo 

prospectivo randomizado, cujos desfechos primários foram a avaliação da 

sonolência subjetiva e objetiva, pressão arterial de 24 horas, auto-relato do estado 

de saúde, adesão ao CPAP e o desfecho secundário foi determinar as diferenças 

nas pressões médias de CPAP administradas entre os três grupos. 

A metodologia envolveu 98 pacientes e seguimento durante 6 meses (24 

semanas) com os seguintes grupos: (1) pressão de autotitulação contínua 

(GAGNADOUX, 1999; KONERMANN et al., 1998); (2) pressão de autotitulação por 

uma semana (percentil 95), seguida por esta pressão fixa de forma permantente; e 

(3) pressão fixa determinada por fórmula. Uma semana após o início, os pacientes 

foram reavalidados e novas avaliações ocorreram em 30 dias e 6 meses, para 

avaliar a ESS, teste de manutenção da vigília, pressão arterial de 24 horas, saúde 
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geral (SF-36) e qualidade de vida relacionada à apneia do sono, além dos dados de 

monitoramento interno do CPAP (WEST; JONES; STRADLING, 2006). 

Como descrição de resultados, não houve diferenças significativas em 

qualquer um dos desfechos ou dos dados de monitoramento de CPAP entre os três 

grupos. As pressões de CPAP percentil 95, tanto no grupo de modo APAP contínuo, 

quanto no grupo de autotitulação de uma semana, foram maiores do que no grupo 

de fórmula (WEST; JONES; STRADLING, 2006). 

Os autores concluíram que o aparelho de autotitulação não tem nenhuma 

vantagem nesta configuração sobre métodos mais simples de determinação de 

pressão, de sorte que, uma abordagem por fórmula simples para definir a pressão 

fixa necessária não é pior do que a pressão fixa estabelecida após uma semana 

com uma autotitulação (WEST; JONES; STRADLING, 2006). 

Loredo et al. (2007) consideraram que, conforme a comunidade médica 

percebe a alta prevalência de AOS e a sua magnitude associada à sobrecarga ao 

sistema de saúde (RONALD et al., 1999; STOOHS et al., 1996; YOUNG et al., 

1993), novas abordagens para acelerar e simplificar o diagnóstico e a terapia para 

apneia do sono foram sugeridas, como o estudo de split night (MCARDLE et al., 

2000), titulação com auto-CPAP (SERIES, 2000) e fórmulas de predição de CPAP, 

derivadas de parâmetros antropométricos e de variáveis do sono. 

Os autores fizeram uma revisão, mostrando apenas quatro fórmulas preditivas 

de CPAP destinadas a fim terapêutico e ratificaram as dificuldades inerentes à 

geração de fórmulas de predição. Após um processo demorado, que exige uma 

derivação e uma população de validação, publicaram um novo modelo matemático, 

baseado no IDR e na saturação de oxihemoglobina (LOREDO et al., 2007). 

Skomro et al. (2007) avaliaram a resposta de pacientes com alta 

probabilidade de AOS, sem diagnóstico confirmado e que aguardavam o exame de 

polissonografia (mais de 180 dias em 48% dos pacientes), ao tratamento empírico 

com CPAP em uma pressão arbitrária (entre 7 cmH2O e 12 cmH2O). No estudo, 

publicado em 2007, a presença de AOS, a acurácia da prescrição empírica e 

arbitrária da pressão, a adesão ao CPAP e a melhora da sonolência diurna foram 

avaliadas. 

De 183 pacientes suspeitos de AOS, 91% foram confirmados, 75% 

apresentavam ao menos gravidade moderada e 80% dos pacientes relataram 
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sonolência diurna com ESS de 14 (DP = 5), que melhorou com o uso do CPAP, 

mostrando ESS de 9,0 (DP = 5; [p <0,01]). A adesão ao CPAP (mais de 2 h/noite) 

previu AOS com uma sensibilidade de 82%, especificidade de 41% e valores 

preditivos positivo e negativo de 92% e 22%, respectivamente (SKOMRO et al., 

2007). 

Em 40% dos pacientes, a pressão arbitrária de CPAP foi inferior a 

determinada pela titulação manual e a análise de desfechos mostrou que a 

indicação de CPAP empírico em pressão arbitrária forneceu tratamento provisório 

satisfatório para sonolência excessiva, apesar do fato de que a pressão do CPAP 

estava abaixo da pressão titulada em parte da amostra (SKOMRO et al., 2007). 

Estas informações foram semelhantes aos dados de Hukins (2005), que 

mostrou a resposta clínica ao CPAP arbitrário (8 cmH2O para um IMC inferior a 30 

kg/m2; 10 cmH2O para um IMC entre 30 kg/m2 e 35 kg/m2 e 12 cmH2O para um IMC 

maior que 35 kg/m2), símile à resposta ao CPAP titulado, apesar do fato de um 

número substancial de pacientes no grupo arbitrário ter recebido pressão mais baixa 

do que a pressão supostamente necessária determinada pela titulação manual. 

Hertegonne et al. (2008) avaliaram a utilização dos percentis 90 ou 95 da 

pressão titulada por APAP (A-CPAP) como referência para a comparação com a F-

CPAP, determinada pela fórmula preditora de Miljeteig e Hoffstein (1993). O 

desfecho primário foi o valor do IAH residual e os desfechos secundários foram os 

níveis de pressão e avaliação subjetiva da qualidade do sono, em uma amostra de 

45 pacientes com IAH > 20/h e índice de despertar acima de 30/h. 

Todos os pacientes utilizaram ambas as pressões obtidas pelos diferentes 

métodos investigados (A-CPAP, F-CPAP). A autotitulação foi programada na faixa 

entre 4 e 14 cmH2O e aferição posterior da pressão média (Pmean), mediana (P50), 

máxima (Pmax), percentil 90 (P90) e percentil 95 (P95). No modo fixo, a pressão foi 

ajustada conforme o cálculo da equação. 

Na descrição dos resultados, o IAH residual foi > 10 eventos/h em seis 

indivíduos em uso de F-CPAP e em 10 pacientes em A-CPAP. O IAH residual ficou 

entre 5 e 10 eventos/h em 11 indivíduos em F-CPAP e em sete pacientes em A-

CPAP, assim como 28 indivíduos em cada grupo de tratamento tiveram um IAH-R 

< 5 eventos/h (HERTEGONNE et al., 2008). 
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O valor da F-CPAP de 7,5 cmH2O foi comparado com diferentes variáveis da 

A-CPAP: Pmean 7,5 cmH2O (p = 0,973), P50 7,6 cmH2O (p = 0,946), P90 9,8 

cmH2O (p < 0,001), P95 10,1 cmH2O (p < 0,001), Pmax 10,8 cmH2O (p < 0,001). A 

comparação dos grupos mostrou que a F-CPAP é semelhante à média (Pmean) e à 

mediana (P50), mas não à pressão P90 e P95 do A-CPAP (HERTEGONNE et al., 

2008). 

Não foram encontradas diferenças significativas em vários parâmetros do 

sono ou na avaliação subjetiva da qualidade do sono e o IAH foi efetivamente 

reduzido em ambos os modos CPAP (A-CPAP 7,7 eventos/h versus F-CPAP 5,4 

eventos/h, p = 0,061) (HERTEGONNE et al., 2008). 

Os resultados mostraram que a F-CPAP, definida pela fórmula preditora, não 

é pior em termos de controle de IAH residual do que o A-CPAP. Em média, a F-

CPAP é semelhante à Pmean e à P50, mas não à P90 ou à P95. Esse achado 

sugere que o uso de P90 ou P95 como pressão fixa para tratamento crônico poderia 

resultar em prescrição excessiva (HERTEGONNE et al., 2008). 

Torres-Bouscoulet et al. (2009) publicaram sua pequisa a respeito da 

concordância da pressão de CPAP autotitulada domiciliar durante sete noites 

seguidas com a pressão de CPAP predita, obtida de cinco diferentes equações 

preditivas. A pressão de APAP do percentil 95 foi considerada como CPAP 

autotitulado e variável pressórica de referência. Um total de 100 pacientes (70 

homens) foram incluídos, com idade média de 49 anos (DP = 11), IMC de 34 kg/m2 

(DP = 4), ESS de 14 pontos (DP = 7), IAH basal de 56 eventos/h (DP = 28), percentil 

95 do APAP de 11 cmH2O (DP = 2), adesão por uso/noite de 6,2 horas (DP = 1,3) e 

IAH residual de 5 eventos/h (DP = 2). 

Os resultados mostraram uma concordância baixa entre a pressão P95 e as 

pressões calculadas pelas equações preditivas. Embora a concordância geral fosse 

baixa, as equações de Stradling et al. (2004), Series (2000) e Torres-Bouscoulet et 

al. (2007) provaram ter melhor capacidade preditiva do que as equações de Miljeteig 

e Hoffstein (1993) e Loredo et al. (2007). A equação de Miljeiteig e Hoffstein (1993) 

previu consistentemente pressões mais baixas em comparação com a pressão do 

percentil 95, enquanto as previsões baseadas na equação de Loredo et al. (2007) 

foram maiores que o percentil 95. 
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Por exemplo, a equação de Miljeiteig e Hoffstein (1993) estimou corretamente 

o CPAP P95 autotitulado em pressões baixas, mas não em pressões altas (> 10 

cmH2O). Entretanto, os autores reconhecem que a definição do percentil 95 do 

APAP como o padrão pressórico de referência tem limitações, porque nenhum outro 

desfecho clínico (sonolência, qualidade de vida), além da adesão ao CPAP e IAH 

residual, foi levado em consideração. 

Com um total de 202 pacientes coreanos com AOS, que foram submetidos à 

titulação manual, Choi et al. (2010) realizaram um estudo por meio das correlações 

entre o nível de CPAP titulado e os dados antropométricos e polissonográficos, para 

elaborar uma equação preditiva. O nível médio da pressão de titulação foi de 7,8 

cmH2O (DP = 2,3). Os autores concluíram também que a pressão de titulação 

aumenta com a gravidade da AOS (leve, 6,0 cmH2O; moderada, 7,4 cmH2O e grave, 

9,1 cmH2O). 

Basoglu e Tasbakan (2012) realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar uma nova fórmula de predição de CPAP em uma população turca com 

AOS recentemente diagnosticada e não tratada. Os autores justificaram a 

necessidade de mais uma fórmula pelo fato da Turquia ser um país estabelecido 

entre a Europa e a Ásia e composto por muitos grupos étnicos diferentes. 

Segundo os autores, a fórmula de predição usada com mais frequência era a 

desenvolvida por Miljeteig e Hoffstein (1993) e validada em populações caucasianas. 

Os autores se basearam em publicação de Lin et al. (2003) que estimaram uma 

equação de predição com base no IMC e IAH em pacientes taiwaneses e mostraram 

que a circunferência cervical (CC) não era importante para a população asiática. No 

entanto, raça ou etnia poderiam desempenhar um papel importante na determinação 

de aspectos antropométricos e da gravidade da AOS, talvez afetando a pressão 

mínima para abolir a apneia do sono (BASOGLU; TASBAKAN, 2012). 

A fórmula desenvolvida, baseada na circunferência cervical e índice de 

dessaturação de oxigênio (IDO), gerou uma pressão capaz de estimar em 96,2% 

dos pacientes a pressão titulada dentro do intervalo de ± 3 cmH2O. Além disso, a 

pressão obtida por essa nova fórmula foi significativamente correlacionada com a 

pressão predita pelas fórmulas desenvolvidas para as populações caucasiana e 

asiática (BASOGLU; TASBAKAN, 2012; LIN et al., 2003; MILJETEIG; HOFFSTEIN, 

1993). 
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Com o objetivo de comparar fórmulas preditivas e de desenvolver uma 

fórmula própria, Tofts et al. (2011) desenvolveram o Índice de Saúde (IS), um 

algoritmo estatístico com o ajuste do IMC para sexo, idade e massa corporal magra, 

a fim de obter uma das váriáveis da equação preditiva. 

A pressão de referência foi obtida da coleta retrospectiva de dados de 

polissonografia de titulação, realizada entre 1997 e 2009. Com o uso dessa nova 

variável IS ao invés do IMC, o modelo de regressão melhorou o poder preditivo, 

devido à maior correlação entre o valor de IS e pressão de CPAP titulada do que o 

valor do IMC. O modelo foi denominado de Cleveland Clinic Predictor (CCP) (TOFTS 

et al., 2011). 

Essa equação foi também a primeira a utilizar subtipos do IAH geral na sua 

composição, como o IAH supino e o IAH de sono REM. Assumindo ± 2 pontos na 

capacidade das fórmulas em estimar a pressão de CPAP titulada como margem de 

erro, a equação desenvolvida apresenta precisão em 74% dos pacientes (100/135), 

em comparação com 54% (105/195) usando Loredo et al. (2007) e 38% (72/189) 

usando Miljeteig e Hoffstein (1993) (TOFTS et al., 2011). 

Na mesma época, Schiza et al. (2011) afirmaram que a fórmula de Miljeteig e 

Hoffstein (1993) era a mais precisa e aceita na literatura até aquele momento. Os 

autores realizaram um estudo, cujo objetivo foi comparar essa fórmula de predição e 

uma fórmula recém derivada da pressão de CPAP titulada manualmente. Para isso, 

avaliaram prospectivamente 1111 pacientes (871 homens e 240 mulheres), 

submetidos a um procedimento de titulação de CPAP, e projetaram uma nova 

fórmula, que incluía não apenas IAH e IMC, mas também histórico de tabagismo e 

ajuste por sexo. 

Os resultados evidenciaram que, usando a fórmula de predição de Miljeteig e 

Hoffstein (1993), a pressão de CPAP predita dentro de ± 2 cmH2O, em comparação 

com a pressão de CPAP titulada, foi encontrada em 873 pacientes (79%), e com a 

nova fórmula, a predição foi bem sucedida em 1.057 pacientes (95%). Houve, no 

entanto, uma correlação altamente significativa entre as duas fórmulas (r = 0,918, p 

< 0,001), com a conclusão de que o nível de CPAP necessário para abolir a apneia 

do sono pode ser predito com sucesso a partir de ambas as equações (SCHIZA et 

al., 2011). 
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Para testar a diferença entre as pressões terapêuticas das equações 

matemáticas e as pressões de CPAP titulado ou CPAP autotitulado, Lacedonia et al. 

(2012) realizaram uma análise retrospectiva de 197 indivíduos, divididos em dois 

grupos. O primeiro incluiu pacientes com pressão de CPAP titulado (n = 87) e o 

segundo grupo aqueles de pressão de CPAP autotitulado (n = 110), as quais foram 

comparadas à pressão calculada por três equações diferentes: (A) Stradling et al. 

(2004), (B) Series (2000) e (C) Miljeteig e Hoffstein (1993). 

Os achados deste estudo mostraram uma correlação positiva entre a pressão 

definida pelas três equações e ambos os métodos de titulação, mas cada equação 

geralmente deu uma pressão maior para pacientes que precisaram de CPAP < 8 

cmH2O e uma pressão menor para pacientes que precisaram de CPAP > 11 cmH2O. 

A equação C geralmente mostrou um resultado pressórico inferior aos resultados 

das outras duas equações (LACEDONIA et al., 2012). 

Lee et al. (2013) desenvolveram uma equação de predição de CPAP para 

indivíduos asiáticos, que se aproximou mais da pressão titulada do que a equação 

de Miljeteig e Hoffstein (1993), porém com precisão ainda não satisfatória. 

No ano seguinte, com o objetivo de identificar os parâmetros clínicos 

preditores da pressão de CPAP titulada manualmente, Lai et al. (2014) realizaram 

uma pesquisa retrospectiva com 129 pacientes adultos (117 homens e 12 mulheres). 

Os parâmetros da polissonografia, IMC, tamanho da tonsila amigdaliana, grau de 

Mallampati modificado (também conhecido como posição da língua de Friedman 

atualizada [uFTP]), comprimento da úvula, circunferência cervical, circunferência 

abdominal, circunferência do quadril, distância mento-tireoidiana e distância mento-

hióide (DMH) foram registrados. A correlação das variáveis indicou que as medidas 

da uFTP, DMH e IAH foram preditores confiáveis da pressão de CPAP titulada, 

sobretudo a estrutura das vias aéreas superiores, especialmente a obstrução da 

base da língua (LAI et al., 2014). 

Ao longo de duas décadas, numerosas fórmulas matemáticas foram 

desenvolvidas para determinar a pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) 

sem um estudo de titulação em laboratório. Entretanto, nenhum dos modelos 

apresentados levava em consideração o tipo de máscara, que pode afetar o nível de 

pressão ideal, o que motivou Ebben, Narizhnaya e Krieger (2016) a desenvolver um 

novo modelo preditivo relacionado à interface. 
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Foram analisados os dados de 200 indivíduos com titulações usando 

máscaras nasais e 132 indivíduos usando máscaras oronasais. A correlação do 

novo modelo de equação oronasal e o CPAP titulado foi significativa (r = 0,61, p 

< 0,001), assim como o modelo de equação nasal (r = 0,35, p < 0,001) (EBBEN; 

NARIZHNAYA; KRIEGER, 2016). 

O modelo oronasal superou significativamente o modelo preditivo de CPAP 

original desenvolvido por Miljeteig e Hoffstein (1993), enquanto o modelo nasal não 

mostrou diferença significativa em relação ao modelo original. Os melhores 

preditores para o grupo de máscara nasal foram IAH, CC e saturação mínima (SpO2 

mínima), enquanto os principais preditores no grupo oronasal foram somente o IAH 

e SpO2 mínima. Este estudo sugeriu que a fórmula usada para calcular a pressão 

predita deve levar em consideração o estilo da máscara (EBBEN; NARIZHNAYA; 

KRIEGER, 2016). 

No ano anterior, Camacho et al. (2015a) publicaram um artigo de revisão 

sobre fórmulas de CPAP. O objetivo desta publicação de 2015 foi revisar 

sistematicamente a literatura internacional para equações matemáticas preditoras de 

pressões. A qualidade de cada estudo foi avaliada com a esca National Institute for 

Health and Clinical Excellence (NICE) (2009), que avalia 8 itens. Foram incluídos 

série de casos, estudos retrospectivos ou prospectivos. A maioria deles preencheu 

de 3 a 6 dos 8 itens avaliados. 

O levantamento inicial gerou um total de 709 estudos, que após triagem 

manteve 50 destes e finalmente, em seguida a uma revisão detalhada, foram 

separados 27 estudos (AKAHOSHI et al., 2009; AKASHIBA et al., 2001; ANNES, 

2010; BASOGLU; TASBAKA, 2012; CHOI et al., 2010; CHUANG et al., 2008; EL 

SOLH et al., 2007; HOHEISEIL; TESCHLER, 1994; LAI et al., 2015; LEE et al., 2013; 

LIN et al., 2003; LOREDO et al., 2007; LUO et al., 2013; MILJETEIG; HOFFSTEIN, 

1993; PANAGOU et al., 2005; ROWLEY; TARBICHI; BADR, 2005; SCHIZA et al., 

2011; SERIES, 2000; SKOMRO et al., 2007; STRADLING et al., 2004; STRADLING; 

HARDINGE; SMITH, 2004; TESCHLER et al., 1995; TORRE-BOUSCOULET et al., 

2007; TORRE-BOUSCOULET et al., 2009; TOFST et al., 2011, 2012; WU et al., 

2014). 

Segundo CAMACHO et al. (2015a), havia 4.436 pacientes nas fases de 

desenvolvimento e 3.489 pacientes nas fases de validação nos estudos incluídos 
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nesta revisão. O primeiro estudo publicado foi de Miljeteig e Hoffstein (1993) e o 

estudo mais recente até aquele momento era de Lai et al. (2015). 

Os estudos identificados realizaram análises de regressões múltiplas lineares 

como parte do desenvolvimento das fórmulas, incluindo variáveis como 

características físicas (índice de massa corporal e circunferência cervical), 

polissonográficas (IAH, IDR, índice de dessaturação de oxigênio, saturação mínima 

de oxigênio e saturação média de oxigênio), comportamentais (tabagismo em 

maços-anos) e características diversas (por exemplo, sonolência e cefalometria), 

que foram todas preditivas em extensão variável (CAMACHO et al., 2015a). 

Os dados referentes aos autores de cada estudo, ano de realização, países, 

idades, IMC, IAH, precisão da fórmula e as equações de análise de regressão linear 

múltipla são apresentados na Figura 1 (países não asiáticos) e na Figura 2 (países 

asiáticos) (CAMACHO et al., 2015a). 
 

Figura 1 - Estudos e equações matemáticas de países não asiáticos 

 

 
AHI: apnea-hypopnea index, índice de apneia e hipopneia; BMI: body mass index (kg/m2), índice de massa corporal; CPAP: continuous positive airway pressure, pressão 
contínua positiva nas vias aéreas; cwp: centimeters of water pressure, pressão em centímetros de água; ESS: Epworth Sleepiness Scale, escala de sonolência de 
Epworth; HI: health index, índice de saúde; IBW: percent of ideal body weight, percentual de peso corporal ideal; Msat: mean saturation, saturação média; nadir SaO2 = 
lowest oxygen saturation, saturação mínima de oxigênio; NC: neck circumference, circunferênci cervical; NR: not reported, não informado; Nsat: nadir saturation, nadir da 
saturação; ODI: oxygen desaturation index, índice de dessaturação de oxigênio; PAP: positive airway pressure, pressão positiva nas vias aéreas; Peff: effective pressure, 
pressão efetiva; Ppred: predicted pressure, pressão predita; pts: patients; pacientes; RDI: respiratory disturbance index, índice de distúrbios respiratórios; spO2: oxygen 
saturation, saturação de oxigênio; SSS: snoring severity score, escore de gravidade de ronco; USA: United States of America, Estados Unidos da América; C, X, Y, Z: 
coefficients based on artificial neural networks, coeficientes baseados em redes neurais artificiais. Fonte. Adaptado de CAMACHO et al. (2015a) 
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Figura 2 - Estudos e equações matemáticas de países asiáticos 

 
AHI: apnea-hypopnea index, índice de apneia e hipopneia; APAP: automatic positive airway pressure, pressão automática positiva nas vias aéreas; BMeH: angle between 
a line from point to the menton to the hyoid bone, ângulo entre uma linha do mento ao osso hióide; BMI: body mass index (kg/m2), índice de massa corporal; CPAP: 
continuous positive airway pressure, pressão contínua positiva nas vias aéreas; Cwp: centimeters of water pressure, pressão em centímetros de água; DI: desaturation 
index, índice de dessaturação; ESS: Epworth Sleepiness Scale, escala de sonolência de Epworth; HMD: hyoid-mental distance, distância hióide-mental; LFC: lower face 
cage, região inferior da face; NC: neck circumference, circunferência cervical; NSBa: cranial base flexure (cephalometrics), flexão basal do crânio (cefalometria); PAP: 
positive airway pressure, pressão positiva nas vias aéreas; Peff: effective pressure, pressão efetiva; PnCPAP: optimal nasal continuous positive airway pressure, pressão 
nasal ótima contínua positiva nas vias aéreas; RDI: respiratory disturbance index, índice de distúrbios respiratórios; saO2: saturation of oxygen, saturação de oxigênio; 
spO2: oxygen saturation, saturação de oxigênio; TG: tongue área, área da língua; uFTP: updated Friedman’s tongue position, posição da língua atualizada de Friedman. 
Fonte. Adaptado de CAMACHO et al. (2015a) 

 
 
O IMC estava presente em 19 artigos (73%). Para os estudos asiáticos, as 

médias do IMC ficaram entre 25,1 e 28,4 kg/m2, enquanto nos estudos não-asiáticos 

variou entre 30,9 e 40,6 kg/m2. O valor médio do coeficiente utilizado nas fórmulas 

para o IMC foi 0,12847 (0,02 a 0,205) e o IMC para o estudo de validação de 

Hoffstein e Mateika (1994) teve uma variação de IMC baixo (23 kg/m2) a alto (48 

kg/m2). Conforme o IMC aumenta, depósitos excessivos de gordura ao redor do 

pescoço e dentro da faringe podem afetar a colapsibilidade das vias aéreas 

superiores (CAMACHO et al., 2015a; SURRATT et al., 1987). 

O IAH foi uma variável em equações matemáticas para 17 estudos e o IDR 

em quatro estudos, com um total de 21 artigos (80%). O valor médio do coeficiente 

para o IAH foi de 0,0442 (0,01 a 0,18). Para os estudos asiáticos, a média do IAH 

variou entre 33,9 e 58 eventos/hora, enquanto que nos estudos não-asiáticos, a 

média do IAH estava dentro do intervalo de 30 a 56,7 eventos/hora. O valor médio 

do coeficiente para IDR foi 0,02475 e variou entre 0,01301 e 0,041(CAMACHO et al., 

2015a). 
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Ao comparar os 11 estudos que utilizaram a circunferência cervical, observou-

se que sete deles calcularam a PAP efetiva com sucesso, apresentando um 

coeficiente para CC de 0,01 a 0,16 (CAMACHO et al., 2015a). 

Embora as equações matemáticas tenham ajudado a melhorar o sucesso do 

estudo de titulação manual da PAP, as fórmulas não são completamente 

generalizáveis, devido às diferenças dos aspectos físicos, antropométricos, 

comportamentais, polissonográficos, étnicos, sexuais e dos tipos de máscaras entre 

os pacientes com AOS. Mais estudos avaliando a utilidade de equações 

matemáticas para a prescrição de CPAP para uso domiciliar são necessários 

(CAMACHO et al., 2015a). Uma vez que a etnia e outras características da 

população influenciam as fórmulas preditivas e seus benefícios, há necessidade de 

estudos brasileiros, regionais ou nacionais, determinando a eficácia do uso de 

pressões calculadas para o tratamento da AOS. 

 

1.2 Revisão de Apneia Obstrutiva do Sono 

 

1.2.1 Apneia obstrutiva do sono (AOS) 

 

Nomes alternativos. Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), apneia 

do sono, síndrome da apneia do sono, apneia obstrutiva, distúrbios respiratórios do 

sono (DRS), síndrome da apnéia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) 

(AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). 

A apneia obstrutiva do sono é uma doença caracterizada por episódios 

repetidos de obstrução completa (apneia) ou parcial (hipopneia) das vias aéreas 

superiores durante o sono, identificados pela ausência ou redução do fluxo aéreo, 

apesar da manutenção do esforço respiratório, que geralmente resultam em queda 

na saturação de oxigênio e são encerrados por despertares para restaurar o fluxo 

aéreo (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014; HADDAD; 

BITTENCOURT, 2013). 

A fisiopatologia subjacente ao estreitamento das vias aéreas superiores 

durante o sono é multifatorial. Pacientes com AOS comumente apresentam área 

transversal reduzida do lúmen das vias aéreas superiores, devido ao volume 

excessivo de tecidos moles (língua, palato mole e paredes laterais da faringe) e/ou 
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anatomia craniofacial (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). Em 

pessoas com AOS, a atividade desses músculos dilatadores da faringe torna-se 

insuficiente para prevenir o estreitamento e fechamento das vias aéreas superiores. 

Há uma redução adicional no tônus e na atividade fásica dos músculos dilatadores 

da faringe durante o sono REM, particularmente no REM fásico (AMERICAN 

ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). 

Uma anamnese direcionada de medicina do sono em um paciente com 

suspeita de AOS deve incluir uma avaliação para ronco, apneias testemunhadas, 

episódios de respiração noturna ofegante, engasgos, sonolência excessiva não 

explicada por outros fatores (avaliada com o uso da Escala de Sonolência de 

Epworth [ESS]) (JOHNS, 1991), quantidade de horas dormidas diariamente (por 

meio de diário de sono), noctúria, cefaléia matinal, sono fragmentado, insônia de 

manutenção e diminuição da concentração e da memória (EPSTEIN et al., 2009). 

Os principais fatores de risco no exame físico incluem o índide de massa 

corporal (IMC), circunferência do pescoço (ou circunferência cervical [CC]), sexo 

masculino, idade e anormalidades craniofaciais (HADDAD; BITTENCOURT, 2013). 

O exame físico pode sugerir um risco aumentado para AOS ao revelar presença de 

obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), CC acima de 40 cm, uma pontuação de Mallampati 

modificada de 3 ou 4 (FRIEDMAN; TANYIERI; LA ROSA, 1999), anormalidades 

craniofaciais e dentárias, com sinais de estreitamento das vias aéreas superiores e 

anormalidades nasais do tipo pólipos, desvio de septo, anormalidades valvares e 

hipertrofia das conchas. (BITTENCOURT; PALOMBINI, 2014; EPSTEIN et al., 2009; 

GUILLEMINAULT; STAATS, 2014; GUIMARÃES, 2010). O exame físico direcionado 

pode sugerir risco aumentado de AOS e deve ser realizado em associação aos 

exames dos sistemas respiratório, cardiovascular e neurológico (KUSHIDA et al., 

2005). 

O principal fator predisponente para AOS é o excesso de peso corporal. Foi 

estimado que aproximadamente 60% dos casos de AOS moderada e grave é 

atribuível à obesidade. O risco se eleva à medida que o peso aumenta, com uma 

prevalência extremamente alta de AOS em pessoas com obesidade mórbida 

(AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). O aumento da circunferência 

do pescoço prediz maior gravidade da doença e apresenta-se de extrema 

importância na avaliação médica (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 
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2014). Por sua vez, a correlação entre sintomas e a gravidade da AOS é pequena, 

sendo possível encontrar pacientes com AOS leve muito sintomáticos, assim como 

aqueles com AOS moderada ou grave com discreta sintomatologia (FONG; HO; 

WING, 2005; GENTA; LORENZI-FILHO, 2008; SILVA et al., 2009). 

A estratificação de risco de AOS pode ser feita após a história clínica e o 

exame físico, por meio de questionários de probabilidade, como o questionário 

STOP-Bang (DUARTE et al., 2017) e o questionário de Berlim (VAZ et al., 2011). Os 

pacientes considerados de alto risco devem ter o diagnóstico confirmado e a 

gravidade determinada por meio de exames objetivos, de forma ágil para o início do 

tratamento. 

Os critérios de diagnóstico para AOS são baseados em sinais e sintomas 

clínicos, determinados durante uma avaliação abrangente do sono e confirmados 

por exames específicos de sono (KUSHIDA et al., 2005). A avaliação geral dos 

pacientes com suspeita de AOS é resumida na Figura 3 (EPSTEIN et al., 2009). 

A polissonografia (PSG), considerada como método de referência para o 

diagnóstico dos distúrbios respiratórios do sono (HADDAD; BITTENCOURT, 2013; 

KUSHIDA et al., 2005) deve ser realizada na suspeita clínica de AOS. O diagnóstico 

de AOS é confirmado se o número de eventos obstrutivos (apneias, hipopneias, 

RERAs) na polissonografia for maior que 15 eventos/hora ou maior que 5/hora, em 

um paciente que relata qualquer um dos seguintes: episódios de sono não 

intencionais durante a vigília; sonolência diurna, sono não reparador, fadiga, insônia, 

acordar sufocado ou engasgando; ou o parceiro de cama descrever ronco alto e/ou 

apneias testemunhadas (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). 
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Figura 3 - Fluxograma para avaliação de pacientes com suspeita de AOS 

 

MAP: médico da atenção primária; ES: especialista em sono; AOS: apneia obstrutiva do sono; IAH: índice de 
apneia e hipopneia; CPAP: continuous positive airway pressure, pressão continua positive nas vias aéreas. 
Fonte: Adaptado de EPSTEIN et al., 2009. 
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A apneia obstrutiva do sono apresenta episódios repetidos de obstrução das 

vias aéreas superiores durante o sono, nos quais o colapso das vias aéreas 

superiores está associado à hipoxemia progressiva, hipercapnia e aumento do 

esforço inspiratório contra a via aérea obstruída (CISTULLI; SULLIVAN, 1994). O 

término dos eventos apneicos está associado a um despertar transitório, que é 

tipicamente evidente no nível cortical, embora possa ser aparente apenas como 

ativação do tronco encefálico (CARLSON et al., 1994, REES et al.,1995). Os 

despertares corticais estão associados a mudanças detectáveis por EEG, enquanto 

outras mudanças podem ser detectadas apenas por medidas diretas ou indiretas do 

tônus simpático. Mesmo que os despertares não sejam necessários para o término 

de todos os eventos obstrutivos, acredita-se que a fragmentação do sono por 

despertares seja uma causa significativa de sonolência excessiva (AMERICAN 

ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014; YOUNES, 2004). 

Em paciente com queixa de sonolência excessiva, a comparação direta dos 

efeitos da privação do sono com os efeitos da fragmentação do sono indica que 

ambas não produzem consequências equivalentes. Decerto que a fragmentação do 

sono relacionada à apneia é amplamente responsável pela sonolência diurna 

característica da AOS (SERIES; ROY; MARC, 1994). Deve-se frisar que a 

administração de substâncias como benzodiazepínicos ou álcool está tipicamente 

associada a uma piora nas medidas de gravidade da AOS, tanto pelo aumento da 

colapsibilidade das vias aéreas superiores quanto ao atraso na resposta de 

despertar à oclusão das vias aéreas (BERRY, BONNET, LIGHT, 1992; BERRY et 

al., 1995; ISSA; SULLIVAN, 1982). 

A arquitetura do sono na AOS é tipicamente caracterizada por uma acentuada 

fragmentação do sono e pela diminuição da quantidade de sono de onda delta N3 e 

de sono REM (DOWDELL; JAVAHERI, 1992; SERIES F; SERIES I; CORMIER, 

1992). Mudanças semelhantes na arquitetura do sono são observadas durante a 

fragmentação experimental do sono em humanos, sugerindo que a interrupção do 

sono é responsável pela supressão desses estágios do sono (BONNET, 1985; 

MAGEE; HARSH; BADIA, 1987; PHILIP; STOOHS; GUILLEMINAULT, 1994). 

A sonolência excessiva diurna (SED) é definida como excessiva quando 

causa uma queixa subjetiva que interfere no cotidiano, com incapacidade de manter 

a vigília e atenção durante a maior parte do dia; ou pela presença de sono de forma 
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não intencional ou mesmo em situações impróprias por pelo menos três meses 

(AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014; BERRY et al., 2014; 

CHERVIN et al., 2000; WATSON et al., 2015). Deve-se ressaltar que a SED é um 

sintoma e não um diagnóstico específico, apresentando-se de forma leve, moderada 

ou grave (OKSENBERG et al., 2010), aferida por um método sofisticado 

denominado teste de manutenção da vigília, que mede a capacidade do paciente 

manter-se alerta e acordado (LITTNER et al., 2005). Outra maneira de estimativa 

ocorre pela ESS, uma ferramenta útil facilmente aplicável, por meio de um 

questionário contendo oito situações. Os resultados com escores finais maiores de 

10 pontos são compatíveis com SED (JOHNS, 1991). 

A AOS e suas consequências podem ocorrer em qualquer faixa etária. As 

estimativas de prevalência são muito dependentes de como os eventos respiratórios 

relacionados ao sono são definidos, bem como sua frequência e outros critérios 

usados para definir a doença. Estudos gerais de base populacional de vários países 

indicam que a AOS associada à sonolência diurna ocorre em 3% a 7% dos homens 

adultos e 2% a 5% das mulheres adultas. No entanto, como muitos indivíduos com 

AOS não endossam a sonolência diurna, a prevalência da doença é provavelmente 

muito maior. Um grande estudo produziu taxas de prevalência altas de 24% em 

homens e 9% em mulheres usando apenas o critério de IAH ≥ 5/hora (AMERICAN 

ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014). 

O estudo brasilerio epidemiológico, realizado na cidade de São Paulo, com 

1042 voluntários, usando a polissonografia em laboratório, observou sobrepeso (IMC 

≥ 25 Kg/m2) em 60% dos participantes e uma prevalência de AOS de 32,8% na 

população analisada, sendo 40,6% nos homens e 26,1% nas mulheres (TUFIK et al., 

2010). De acordo com o exposto, a prevalência de AOS na população geral é 

elevada, maior no sexo masculino, em indivíduos obesos e em idosos, e constitui 

atualmente grave problema de saúde pública, devido à alta prevalência, pequeno 

reconhecimento pela sociedade, além de apresentar maior frequência de doenças 

cardiovasculares do que a observada na população geral (AMERICAN ACADEMY 

OF SLEEP MEDICINE, 2014; DRAGER et al., 2008). 

Pacientes com doença grave, sem tratamento, têm maior morbimortalidade 

cardiovascular, sonolência diurna excessiva e redução na qualidade de vida quando 

comparados aos indivíduos tratados ou quando comparados com indivíduos 
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saudáveis (HADDAD; BITTENCOURT, 2013; MARIN et al., 2010). Após o 

tratamento da AOS, os comprometimentos relacionados à fragmentação do sono 

tendem a voltar ao normal (BEDARD et al.; 1993; ENGLEMAN et al.,1994), ao passo 

que o comprometimento das habilidades de planejamento e destreza manual pode 

não reverter completamente com o tratamento (BEDARD et al., 1993). Essas 

anormalidades podem representar dano hipóxico parcialmente irreversível devido à 

AOS (BEDARD et al., 1993). 

Para se evitar esses desfechos, o princípio fundamental do tratamento 

definitivo da fragmentação do sono e suas consequências na AOS consiste em 

minimizar a ocorrência de estímulos causadores de despertar, que produzem a 

interrupção do sono, por meio de medidas terapêuticas variadas, capazes de manter 

a permeabilidade das vias aéreas superiores, de normalizar o esforço inspiratório 

durante o sono e de melhorar os valores dos gases sanguíneos (KIMOFF, 1996). 

 

1.2.2 Tratamentos da apneia obstrutiva do sono 

 

A AOS deve ser abordada como uma doença crônica que requer tratamento 

multidisciplinar de longo prazo. Existem opções médicas, comportamentais, 

odontológicas e cirúrgicas para o tratamento da AOS. As terapias adjuvantes são 

usadas conforme necessário para complementar as opções de tratamento primárias. 

O paciente deve ser um participante ativo na decisão sobre o tipo de tratamento e 

ser ensinado a contribuir para o manejo de sua própria doença (EPSTEIN et al., 

2009). O passo inicial do tratamento é a educação e orientação ao paciente. 

As estratégias de tratamento comportamental incluem perda de peso, 

idealmente para um IMC mínimo de 25 kg/m2, exercício físico, terapia posicional 

durante o sono e evitar álcool ou sedativos antes de deitar. Uma perda de peso 

dietética bem-sucedida pode melhorar o IAH em pacientes obesos com AOS. 

Não há farmacoterapias amplamente eficazes para AOS, com exceções dos 

indivíduos com hipotireoidismo ou acromegalia. O tratamento dessas condições 

médicas subjacentes pode melhorar o IAH (VEASEY et al., 2006). O modafinil é 

recomendado para o tratamento de sonolência diurna excessiva residual em 

pacientes que mantém sonolência apesar do tratamento otimizado, e que não 

apresentam outra causa para sua sonolência (MORGENTHALER et al., 2006). 
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O tratamento cirúrgico foi um dos primeiros métodos usados para tratar AOS. 

A terapia cirúrgica inclui uma variedade de procedimentos reconstrutivos ou de 

bypass das vias aéreas superiores (EPSTEIN et al., 2009). 

O tratamento por aparelhos intraorais feitos sob medida pode melhorar a 

patência das vias aéreas superiores durante o sono, ampliando as vias aéreas e 

diminuindo a colapsibilidade das vias aéreas superiores (FERGUSON et al., 2006). 

Os aparelhos de reposicionamento mandibular (ARM) cobrem os dentes superiores 

e inferiores e mantêm a mandíbula em uma posição avançada em relação à posição 

de repouso. Os retentores de língua (ARL) mantêm apenas a língua para frente em 

relação à posição de repouso, sem reposicionamento mandibular. 

Os aparelhos intraorais, embora não sejam tão eficazes quanto o aparelho de 

continuous positive airway pressure (CPAP), são indicados para pacientes com AOS 

leve a moderada que preferem a terapia com AIO ao CPAP, que não respondem ao 

CPAP ou porventura não são candidatos adequados ao CPAP. Os AIOs são 

apropriados para pacientes com ronco primário que não respondem ou não são 

candidatos para o tratamento com medidas comportamentais, como perda de peso 

ou terapia posicional (KUSHIDA et al.; 2006a). 

Conforme exposto acima, embora existam muitas opções de tratamento 

(CAMACHO; CERTAL; CAPASSO, 2013; CAMACHO et al., 2014, 2015a, 2015b; 

CERTAL et al., 2015; KUMAR et al. 2015; MAIN et al.; 2009); as terapias realizadas 

por meio de pressão fixa positiva contínua nas vias aéreas com aparelho de CPAP, 

pressão positiva automática nas vias aéreas (automatic positive airway pressure 

[APAP]) e pressão positiva em dois níveis nas vias aéreas (bilevel positive airway 

pressure [BPAP]) são os tratamentos mais altamente eficazes para AOS 

(CAMACHO et al.; 2015a; SULLIVAN et al., 1981). 

 

1.2.3 Tratamento por pressão positiva nas vias aéreas 

 

A pressão positiva nas vias aéreas é o tratamento de escolha para AOS leve, 

moderada e grave, apresentando-se como uma opção que deve ser oferecida a 

todos os pacientes. Terapias alternativas podem ser oferecidas dependendo da 

gravidade da AOS e da anatomia do paciente, fatores de risco, preferências e 

devem ser discutidas em detalhes (EPSTEIN et al., 2009). 
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Sullivan et al. (1981) relataram o tratamento bem-sucedido da apneia 

obstrutiva do sono com CPAP e eficácia na redução do IAH. Desde então, após 

décadas de experiência com essa modalidade de tratamento, confirmou-se como o 

tratamento médico de escolha para pacientes com AOS (GAY et al.; 2006). 

A terapia por meio de aparelhos de PAP pode ser administrada nos modos: 

(1) contínuo fixo, (2) em dois níveis pressóricos ou (3) contínuo variável automático 

dentro um intervalo de pressão definido. A redução parcial da pressão durante a 

expiração (alívio pressórico) também pode ser adicionada a esses modos. A pressão 

gerada no aparelho é entregue ao paciente através de uma interface (máscara) 

nasal ou oronasal durante o sono (GAY et al., 2006). 

Embora se acredite comumente que o efeito benéfico da PAP seja produzido 

por um mecanismo de "coxim pneumático", os fatores que determinam a pressão de 

CPAP mínima que abole a apneia do sono (CPAPmin) sempre foram alvo de 

questionamentos (ABBEY; COOPER; KWENTUS, 1989; SULLIVAN et al.; 1981). 

Classificada como ventilação mecânica não invasiva (VMNI), a PAP é gerada 

por um aparelho cuja turbina produz um fluxo pressórico enviado para as vias 

aéreas através de uma máscara, com a formação de coxim pneumático na região da 

parede posterior da faringe, capaz de manter a via aérea superior aberta e 

impedindo o seu colapso (EPSTEIN et al.; 2009, SULLIVAN et al., 1981). 

No aparelho de CPAP, a pressão aplicada atua de modo contínuo, constante, 

sem variação, tanto na inspiração quando na expiração, por todo o periodo de uso 

durante o sono, sendo denominada de pressão terapêutica fixa (BASNER, 2007; 

BLOCH et al., 2018; EPSTEIN et al., 2009; KUSHIDA et al., 2011; SCHWAB et al., 

2013; SULLIVAN et al.; 1981; XU et al; 2012). 

O aparelho APAP necessita do ajuste de uma pressão mínima e de uma 

pressão máxima, e a pressões variam durante o sono, conforme a demanda de fluxo 

de ar necessária para a abertura das vias aéreas superiores (VAS) diante dos 

eventos obstrutivos. Esse modo atua de forma variável automática 

(BALACHANDRAN et al., 2013; BLOCH et al., 2018; XU et al.,2012). 

O aparelho (BPAP) trabalha em dois nívies pressóricos diferentes durante a 

inspiração e a expiração. O nível de pressão inspiratória positiva nas vias aéreas 

(IPAP) reduz a limitação do fluxo causada pelo estreitamento das VAS e aumenta o 

volume pulmonar. A pressão expiratória positiva nas vias aéreas (EPAP) tem a 
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função de manter as VAS abertas durante a expiração para impedir o colapso 

(ANTONESCU-TURCU; PARTHASARATHY, 2010). 

A chave para o sucesso no tratamento com PAP é uma máscara adequada 

para as necessidades do paciente, confortável e corretamente ajustada, fixada ao 

rosto por um sistema de tiras de tecido elástico (denominado arnês), para evitar o 

vazamento de ar pelas laterais e região do olho (ANDRADE et al.; 2016; BOREL et 

al., 2013; PAUNA et al., 2017; SCHORR et al., 2012; TELLES et al., 2013). 

Sullivan et al. (1981) descreveram o tratamento de PAP com o uso de 

mascara nasal, que direciona o fluxo de ar apenas por via nasal, conforme a Figura 

4. Atualmente há dois modelos de interfaces nasais: (1) modelo que envolve todo o 

nariz e (2) modelo de inserção no interior da narina (conhecido por pillow ou 

almofada nasal), que geralmente é evitado para uso de pressões superiores a 12 

cmH2O (ANDRADE et al., 2016; BOREL et al., 2013; RYAN et al., 2011). 
 

Figura 4 – Mecanismo de oclusão das VAS e ação do CPAP 

 
Paciente em vigília e tônus muscular prevenindo o colapso durante a inspiração (esquerda); base de 
língua e palato mole em contato com a parede posterior durante o sono (centro); ação do CPAP com 
coxim pneumático (representado pelo sinal +) e abertura da via aérea (direita). Fonte: Extraído de 
Sullivan et al. (1981). 

 

No início da década de 2010, as máscaras oronasais tiveram sua efetividade 

questionada devido à associação com pressões terapêuticas mais elevadas, menor 

adesão em horas/noite, menor redução de IAH e do índice de despertares em 

relação aos modelos nasais, além de maior vazamento e menor preferência pelos 

pacientes (BOREL et al., 2013; TEO et al., 2011). Atualmente, a primeira opção de 

escolha no tratamento para AOS é a máscara nasal, associada à avaliação da 

permeabilidade nasal por profissional especializado (PATIL et al., 2019a). 

O seguimento ambulatorial deve ser realizado em todos os pacientes após o 

início da terapia com PAP, com o monitoramento de indicadores como: avaliação da 

resolução da sonolência, usando escalas subjetivas (como a Escala de Sonolência 
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de Epworth) (JOHNS, 1991) ou medidas objetivas (como o teste de latência múltipla 

do sono ou teste de manutenção da vigília se a sonolência persistir apesar 

tratamento eficaz (EPSTEIN et al., 2009). 

De acordo com a última revisão sistemática da AASM de 2019, quatro 

recomendações são fortemente sugeridas: (1) usar PAP para tratar a sonolência 

excessiva, (2) iniciar a terapia PAP por autotitulação com aparelho de APAP 

domiciliar ou titulação manual de CPAP em laboratório, (3) manter a terapia PAP 

com CPAP no modo fixo ou APAP no modo variável, e (4) usar intervenções 

educacionais para iniciar a terapia PAP em adultos com AOS (PATIL et al., 2019a). 

Diante da indicação de tratamento com PAP, como decidir qual pressão 

programar no aparelho do paciente? Quais os métodos de obtenção da pressão 

positiva para o início da terapia de PAP? A última revisão da AASM, publicada em 

de 2019, apresenta recomendação forte para: (1) terapia iniciada usando APAP 

domiciliar para autotitulação em adultos sem comorbidades significativas ou (2) 

titulação manual de PAP em laboratório de sono (PATIL et al., 2019a). 

Dentre os dois métodos recomendados para a obtenção da pressão de PAP 

(PATIL et al., 2019a), a autotitulação, que ajusta a pressão de acordo com a 

limitação do fluxo inspiratório, roncos e apneias, é tão eficaz quanto à 

polissonografia de titulação manual de CPAP (BERRY; PARISH; HARTSE, 2002; 

PLANES et al., 2003; STRADLING et al., 1997; WEST; JONES; STRADLING, 2006). 

Segundo o último consenso de 2019, o APAP domiciliar é mais rápido, mais 

conveniente para a maioria dos pacientes e de melhor custo efetivo. Essa força-

tarefa (FT) concluiu que, a maioria dos pacientes adultos bem informados e sem 

comorbidades significativas prefere o início da PAP usando a estratégia mais rápida, 

conveniente e econômica (PATIL et al., 2019a). 

A abordagem sobre o início do tratamento por PAP e a determinação final de 

qual estratégia é ideal para um paciente (titulação manual versus autotitulação) deve 

ser baseada nas preferências e disponibilidade do paciente, no julgamento do 

médico do sono, em dificuldades anteriores conhecidas com o tratamento por PAP, 

na disponibilidade de recursos e custo de cada estratégia em uma determinada 

região, conforme ilustrado na Figura 5 (PATIL et al. 2019a). 
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Figura 5 - Fluxograma de programação do aparelho de PAP 

 
OSA: obstructive sleep apnea, apneia obstrutiva do sono; PAP: positive airway pressure, pressão 
positiva nas vias aéreas; APAP: autommatic positive airway pressure, pressão automática positiva 
nas vias aéreas; CPAP: continuous positive airway pressure, pressão contínua positiva nas vias 
aéreas; BPAP: bilevel positive airway pressure, pressão positiva em dois níveis nas vias aéreas; 
Fluxograma de programação de aparelho de PAP de acordo com a implementação de diretriz de 
prática clínica na AOS. Fonte: PATIL et al. (2019a) 

 

A última revisão da American Academy of Sleep Medicine (AASM) sobre o 

tema apresenta uma edição extra e mais detalhada de tais recomendações e 

evidências, colocando-se disposta a ser revisada e atualizada à medida que novas 

informações forem disponibilizadas (PATIL et al., 2019b).  

Apesar de alternativas, a fim de simplificar o processo “diagnóstico-

tratamento” da AOS, como os estudos de noite-dividida split night (MCARDLE et al., 

2000), titulação assistida com auto-CPAP (AYAS et al., 2004), estudos de exames 

diagnósticos em domicílio (WHITTLE et al., 1997) e estudos de autotitulação 

domiciliar não-assistida (SERIES, 2000), o uso de fórmulas preditoras de pressão de 

CPAP não são citados nas diretrizes a respeito do tema. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo foi adicionar conhecimento sobre o tratamento 

da AOS baseado no emprego de fórmula para se determinar a pressão de CPAP. 

Com esse intuito, os seguintes objetivos específicos foram propostos: 

a)  avaliar por meio de polissonografia noturna em laboratório de sono a 

presença de eventos obstrutivos respiratórios de apnéia e hipopnéia 

residuais em terapia com pressão fixa de CPAP determinada por fórmula; 

b)  avaliar o controle de eventos obstrutivos respiratórios de forma 

comparativa com os parâmetros preconizados do sistema de referência de 

qualidade de controle de eventos respiratórios obstrutivos, descritos no 

protocolo de titulação manual de polissonografia em laboratório de sono 

(padrão ouro);  

c) descrever as variáveis de arquitetura e fragmentação de sono de forma 

comparativa em relação à polissonografia diagnóstica e a polissonografia 

realizada em uso de terapia com CPAP; 

d)  avaliar a resposta ao tratamento estabelecido em relação à presença de 

sonolência diurna excessiva mensurada por meio de escala de sonolência; 

e)  descrever a adesão à terapia com CPAP, com enfoque nas dificuldades 

relatadas a respeito do uso do aparelho de CPAP e no conjunto tubo-

interface máscara nasal ou oronasal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

  



54 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo de intervenção não controlado, do tipo 

“antes e após” (before and after) com um componente avaliativo, realizado em 

pacientes portadores de apneia obstrutiva do sono, em seguimento ambulatorial na 

cidade de Ribeirão Preto (SP). 

 

3.2 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HCFMRP/USP), Processo nº 2.638.894 (Anexo A). Os pacientes 

voluntários, após devidamente esclarecidos sobre a natureza desta pesquisa, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa desta instituição (Apêndice A). 

 

3.3 Seleção de pacientes 

 

3.3.1 Local de seleção de pacientes 

 

Os participantes do estudo foram selecionados nos serviços de saúde: 

Ambulatório de Distúrbio Respiratório do Sono (ADRS) e Ambulatório de Sono 

(ADSO) do HCFMRP/USP. 

 

3.3.2 Critérios de inclusão 

 

Os critérios para inclusão dos pacientes foram: 

a) diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, de acordo com o documento da 

American Academy of Sleep Medicine (2014) e indicação de tratamento com 

CPAP, independente da gravidade; 

b) ausência de tratamento prévio para AOS; 
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c) faixa etária acima de 18 anos, de ambos os sexos. 

 

3.3.3 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da seleção, os pacientes que: 

a) não apresentaram interesse em participar após explanação do objetivo da 

pesquisa, abordagem inicial da metodologia e solicitação de assinatura de 

TCLE; 

b) não realizaram a polissonografia de estudo por qualquer motivo; 

c) apresentavam comorbidade grave ou sem estabilidade clínica, durante a 

seleção para o estudo. 

 

3.4 Local da realização da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi conduzida no HCFMRP/USP e toda a coleta de dados foi 

realizada nesta instituição, com anuência das chefias e dos responsáveis pelo setor. 

 

3.5 Amostra 

 

O tamanho amostral foi calculado para a determinação de taxa de sucesso da 

fórmula de Hoffstein (1993). O cálculo foi baseado na frequência de sucesso dos 

exames de titulação manual de CPAP, prevista como aproximadamente 70% 

(FREEDMAN; KUZNIAR, 2017; LETTIERI et al., 2008; SU et al., 2012), erro absoluto 

tolerável de 10% e coeficiente de confiança de 95%. O tamanho amostral foi 

estimado pela seguinte equação, utilizando-se o software Microsoft Excel® 2016: 

 

n = Z2.P.Q./E2 

 

em que P é prevalência estimada de sucesso, Q é prevalência estimada de não-

sucesso (=1-P), E é o erro tolerado, Z é o número de desvios padrão entre 

determinada proporção e a média, que para nível de confiança de 95% tem o valor 

de 1,96 (COCHRAN, 1967; PEREIRA, 2005). 
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O resultado estimou um tamanho amostral de 80 pacientes, de acordo com o 

resultado da seguinte equação, utilizando-se o software Microsoft Excel® 2016: 

 

n = [(1,96)2.(0,7).(1-0,7)]/(0,01)2. 

 

A amostra foi obtida selecionando-se pacientes com AOS sequencialmente, 

de acordo com os critérios de inclusão, do Ambulatório de Distúrbio Respiratório do 

Sono (ADRS) e do Ambulatório de Sono (ADSO) do HCFMRP/USP, no período de 

junho de 2017 a junho de 2019. 

 

3.6 Protocolo para coleta de dados  

 

Para a coleta de dados, pacientes ambulatoriais com diagnóstico de AOS na 

polissonografia basal e indicação de terapia com CPAP, sem uso prévio do 

dispositivo, foram seguidos em cada ambulatório de origem. Os pacientes do estudo 

iniciaram o seguimento na pesquisa a partir da consulta ambulatorial em posse do 

aparelho de CPAP adquirido. 

A leitura dos textos e registro das respostas pelo pesquisador foi o método 

adotado para a aplicação do TCLE e do questionário, para todos os pacientes. Nesta 

primeira consulta ambulatorial, o paciente, após assinar o TCLE, foi submetido à 

coleta de dados na seguinte sequência: avaliação clínica; exame físico com aferição 

de oximetria em vigília e repouso, oroscopia para classificação quanto ao escore de 

Mallampati modificado e escala de Brodsky e aplicação do questionário da escala de 

sonolência de Epworth. Os dados do exame de endoscopia nasal também foram 

coletados dos pacientes. Os pacientes ambulatoriais atendidos assistencialmente 

com queixa relacionadas à apneia obstrutiva do sono, salvo contraindicações 

técnicas, são submetidos à avaliação por esse exame no início do seguimento 

ambulatorial, independente de protocolo de pesquisa. 

A seguir, nesta primeira consulta ambulatorial basal, os pacientes foram 

orientados sobre os critérios de adesão ao uso do aparelho (acima de 4,0 

horas/noite) e seus benefícios; a montagem da interface máscara nasal ou oronasal; 

a manutenção e higienização do conjunto terapêutico e seus acessórios (tubo 

traqueal, filtro de ar). A máscara utilizada pelo paciente foi definida previamente à 
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pesquisa, sem qualquer orientação prévia do pesquisador, sendo prescrita pela 

equipe assistente de acordo com a presença ou ausência de queixa de respiração 

bucal, no momento da indicação da terapia com CPAP. 

Os aparelhos de CPAP (fixo ou automático) tiveram a pressão programada 

em um valor fixo de acordo com o resultado da fórmula matemática preconizada em 

estudo. Após toda a programação do aparelho, montagem de acessórios e 

orientação, o conjunto terapêutico foi colocado no paciente e ligado durante o 

intervalo de cinco minutos dentro do consultório médico, para melhor compreensão 

pelo paciente a respeito do funcionamento do aparelho e seu uso em domicílio. 

Todos os pacientes tiveram o seguimento realizado por meio de avaliações 

em duas consultas ambulatoriais, 30 e 120 dias após o início da intervenção com 

CPAP. Em cada uma das avaliações, foram coletados os dados internos de uso 

fornecidos pelo aparelho CPAP, os motivos de não-adesão ao CPAP em caso de 

utilização inferior a 4,0 horas/noite, os dados relativos à presença de roncos em uso 

de CPAP durante o sono e à posição de sono durante o uso do CPAP e aplicação 

da escala de sonolência de Epworth. 

No intervalo entre a primeira avaliação e segunda avaliação, os pacientes 

foram submetidos à polissonografia de noite inteira no laboratório de sono da 

Pneumologia/HCFMRP, usando o CPAP com a programação realizada na primeira 

consulta basal, durante toda a realização do exame. 

 

3.6.1 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram o formulário de 

avaliação clínica basal (Apêndice B) e o formulário de avaliação clínica terapêutica 

(Apêndice C), elaborados pelo pesquisador, baseados em roteiros clínicos padrões e 

escalas validadas. As escalas utilizadas foram: escala de sonolência de Epworth 

(Anexo B), escala de Mallampati modificada e escala de Brodsky. Os procedimentos 

realizados foram a endoscopia nasal (realizado pela equipe de otorrinolaringologia 

do ADRS) e a polissonografia de noite inteira com CPAP. Os resultados obtidos dos 

laudos da polissonografia diagnóstica e polissonografia com CPAP foram 

transferidos para o banco de dados, sem anotação em formulários específicos. 
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3.6.1.1 Formulário de avaliação clínica basal 

 

O formulário de avaliação clínica basal (Apêndice B) foi utilizado para a coleta 

de dados referentes à identificação pessoal, variáveis demográficas e clínicas: 

a) idade e sexo; 

b) mensuração do peso corporal e estatura, necessários para a obtenção do 

índice de massa corporal (IMC); 

- o peso (kg) foi obtido por balança digital antropométrica (Modelo W-200/5; 

Santa Bárbara D’Oeste, Brasil), com capacidade máxima de 200 Kg e 

divisões de 50 gramas, com os pacientes sem sapatos (ou com meias) e 

vestindo roupas leves; 

- a altura (cm) foi mensurada com o paciente sem sapatos, com régua 

antropométrica de 2 metros, acoplada à balança citada acima, com divisão de 

0,5 centímetro. O paciente permaneceu o mais ereto possível, com os pés e 

pernas paralelos e com a cabeça reta abaixo da haste da régua 

antropométrica, em posição que a margem orbital inferior estivesse alinhada 

com o meato auditivo externo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2002); 

c) o IMC foi calculado pelo peso (kg) dividido pela altura (metros) elevada ao 

quadrado (kg/m2). 

d) mensuração da circunferência cervical com fita métrica, obtida abaixo do 

pomo-de-adão (proeminência laríngea), ao nível da borda superior da 

membrana cricotireoidea, com o paciente em posição ortostática (KATZ et al., 

1990). 

e) valor de saturação (SpO2) em vigília e repouso, aferida por oximetria de pulso 

(Nonin Onyx 9500, Nonin Medical Inc., Plymouth, Minnesota, USA). Os 

valores da SpO2 foram estratificados em: abaixo de 90%, entre 90% e 94,9% 

e 95% ou mais. 

f) pontuação da escala de sonolência de Epworth (BERTOLAZI et al., 2009; 

JOHNS, 1991); 

g) classificação pela escala de Mallampati modificada (SAMSOON; YOUNG, 

1987); 

h) classificação das amígdalas pela escala de Brodsky (BRODSKY,1989); 
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i) avaliação de obstrução nasal por endoscopia nasal; 

j) hábito tabágico: tabagista atual, ex-tabagista e não tabagista; 

- foi definido como tabagista atual todo paciente que, no momento da coleta 

de dados, mantinha o hábito de fumar diariamente, pelo menos um cigarro por 

dia, por período não inferior a 6 meses; e ex-tabagista aquele que, tendo sido 

fumante, se manteve livre de cigarros nos últimos 6 meses anteriores à 

participação no estudo (HALTY et al., 2002); 

k) doenças associadas (comorbidades). Foram consideradas apenas aquelas 

com diagnóstico médico prévio ou em tratamento específico referidos pelo 

paciente: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo II (DM), 

asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); epilepsia e 

síndrome das pernas inquietas (SPI); 

l) tratamento medicamentoso. Foram considerados os medicamentos com 

potencial de causar sonolência diurna: inibidores seletivos de recaptação da 

serotonina (ISRS); hipnóticos do tipo benzodiazepínicos, hipnóticos do tipo 

não-benzodiazepínicos, como zolpidem; analgésicos estruturalmente ligados 

ao gamma aminobutyric acid (GABA), como pregabalina ou gabapentina e 

anticonvulsivantes; 

m) presença de ronco relatado pelo paciente ou acompanhante antes do 

tratamento com CPAP; 

n) local da realização da polissonografia diagnóstica basal prévia à pesquisa; 

o) gravidade da apneia obstrutiva do sono; 

- a classificação da gravidade da AOS foi baseada no valor do índice de 

apneia e hipopneia (IAH) em polissonografia de noite inteira. AOS leve é 

definida por IAH entre 5 e 14,9, moderada por IAH entre 15 e 29,9 e grave por 

IAH igual ou superior a 30 (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 1999); 

p) tipo de aparelho de CPAP adquirido pelo paciente (fixo ou automático); 

q) tipo de máscara adquirida pelo paciente (nasal ou oronasal); 

r) valor da pressão de CPAP obtida por cálculo com a fórmula matemática 

(MILJETEIG; HOFFSTEIN, 1993); 
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3.6.1.1.1 Escala de Sonolência de Epworth 

 

A ESS (do inglês, Epworth sleepiness scale) é um instrumento amplamente 

usado para avaliar subjetivamente a sonolência diurna. Desenvolvida no Hospital 

Epworth, em Melbourne, na Austrália, e publicada em 1991 por John W. Murray 

(JOHNS, 1991). A ESS foi traduzida e validada para a língua portuguesa 

(BERTOLAZI et al., 2009) (Anexo B). 

Esta escala é constituída por um questionário simples, unidimensional, 

autoaplicável e de rápido preenchimento que aborda a probabilidade de cochilar ou 

mesmo adormecer em oito diferentes situações do cotidiano, algumas delas capazes 

de provocar sono. Para cada um dos 8 itens do questionário, o paciente seleciona a 

resposta que melhor representa a chance de cochilar/adormecer em uma escala de 

4 pontos (de 0 a 3), sendo que o zero corresponde a “nenhuma chance de cochilar”, 

o 1 a “pequena chance de cochilar”, o 2 a “moderada chance de cochilar” e o 3 a 

“grande chance de cochilar”. A somatória das respostas fornece uma pontuação 

global que varia de zero a 24. Uma pontuação acima de 10 pontos caracteriza 

sonolência diurna excessiva (SDE), ou seja, distingue entre SDE e sonolência diurna 

normal (JOHNS, 1991; JOHNS, 2000). 

O valor do questionário apresenta pouca variabilidade quando reaplicado 

dentro de um período de poucos meses em indivíduos saudáveis (JOHNS, 1992), 

mas demonstra diminuição da sonolência diurna (diminuição da pontuação total) 

quando reaplicada em pacientes com AOS após tratamento com CPAP, o que 

possibilita o seu uso para avaliar a eficácia do tratamento (HARDINGE; PITSON; 

STRADLING, 1995; JOHNS, 1992; LECLERC et al., 2014; MARSHALL et al., 2006). 

 

3.6.1.1.2 Escala de Mallampati modificada 

 

Mallampati et al. (1985) demonstraram que indivíduos nos quais, em posição 

sentada, com o observador em frente e com o olhar no nível dos olhos, apenas o 

palato mole é visível quando em abertura máxima da boca e protrusão máxima da 

língua, a intubação seria provavelmente difícil. Por outro lado, naqueles em que, sob 

as mesmas condições, é possível observar ainda a úvula e os pilares amigdalianos, 

prevê-se facilidade na intubação traqueal. Após dois anos, Samsoon e Young (1987) 
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propuseram modificar o teste e estabeleceram 4 classes para o Mallampati 

modificado: classe 1 quando palato mole, úvula e pilares amigdalianos são visíveis; 

classe 2 quando palato mole e úvula são visíveis; classe 3 quando o palato mole e a 

base da úvula são visíveis e classe 4 quando o palato mole não está visível. 

Uma anatomia desproporcional da cavidade oral, seja por aumento de tecidos 

moles (principalmente do volume da língua) ou por hipodesenvolvimento da 

estrutura óssea bimaxilar, pode ser suspeitada aplicando a classificação de 

Mallampati modificada (ROUMBAUX et al., 2002; ZONATO et al., 2003, 2005), 

usada como uma das formas de se avaliar a obstrução da orofaringe. Deve-se 

avaliar o tamanho das tonsilas palatinas, o aspecto dos pilares, que podem ser 

volumosos e medianizados, a inserção baixa dos pilares posteriores na úvula 

formando uma membrana bilateral paralelamente à extensão da úvula, o palato mole 

posteriorizado com diminuição do espaço retropalatal e o palato mole espesso e 

alongado e úvula espessa e alongada (ROUMBAUX et al., 2002; ZONATO et al., 

2003, 2005). 

A oroscopia foi realizada em todos os pacientes. Os pacientes permaneciam 

sentados, com boca em máxima abertura e língua relaxada, para que fosse possível 

observar corretamente toda a dimensão da orofaringe. A pontuação foi anotada de 

acordo com a avaliação da escala de Mallampati modificada, ilustrada na Figura 6. 

 

Figura 6 - Escala de Mallampati modificada 

 
Escala de Mallampati modificada apresentada em classes. Fonte: Adaptado de Mallampati et al. 
(1985) e Samsoon e Young (1987) 
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3.6.1.1.3 Escala de Brodsky 

 

A classificação de Brodsky leva em consideração o tamanho das tonsilas 

palatinas e o grau de obstrução exercido por elas na orofaringe (BRODSKY; 

MOORE; STANIEVICH, 1987; BRODSKY, 1989). A escala definiu, de acordo com a 

proporção da tonsila na orofaringe: grau 1 para tonsilas que ocupam até 25% do 

espaço entre os pilares amigdalianos; grau 2 para tonsilas que ocupam de 25% a 

50% do espaço entre os pilares amigdalianos; grau 3 para as tonsilas que ocupam 

de 50% a 75% do espaço entre os pilares amigdalianos e grau 4 para as tonsilas 

que ocupam 75% ou mais do espaço entre os pilares amigdalianos, conforme 

ilustrado na Figura 7. 

A hiperplasia das tonsilas palatinas é diagnosticada no exame físico e 

classificada de grau um a quatro. É considerada hiperplasia tonsilar palatina 

obstrutiva aquelas definidas nos graus 3 e 4. A oroscopia foi realizada em todos os 

pacientes. Os pacientes permaneciam sentados, com boca em máxima abertura e 

língua relaxada, para que fosse possível observar corretamente toda a dimensão da 

orofaringe. A pontuação foi anotada conforme a avaliação da escala de Brodsky. 

Essa avaliação foi usada como uma das ferramentas para detectar obstrução 

da orofaringe por alterações anatômicas que pudesse dificultar a passagem do fluxo 

de ar pressório do aparelho de CPAP (tanto em pacientes com uso de máscara 

nasal ou oronasal), e causar um viés de durante o tratamento e análise. 
 

Figura 7 – Escala de Brodsky 

 
Graduação de tonsilas palatinas. Fonte. Adaptado de Brodsky, Moore e Stanievich (1987) 
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3.6.1.1.4 Endoscopia nasal 

 

Executou-se a endoscopia de vias aéreas por intermédio de endoscópio rígido 

ou flexível de pequeno diâmetro, acoplado ou não a um sistema de 

vídeodocumentação, destinado à avaliação estática e dinâmica dos elementos 

anatômicos das vias aéreas superiores. Esse procedimento é rotineiro na maioria 

dos serviços dos serviços de distúrbios respiratórios do sono. (CAVALCANTI FILHO, 

2002). 

A endoscopia nasal, com utilização de aparelho flexível Olympus 2,7mm de 

diâmetro, foi realizada ambulatorialmente após aplicação de anestesia tópica 

(xylocaína a 2%) em ambas as fossas nasais. Para a análise do nível de obstrução 

das vias aéreas superiores, foi realizada a avaliação dos seguintes parâmetros: 

rinofaringe e tonsila faríngea, septo nasal, cornetos e presença de pólipos. Essa 

avaliação foi realizada bilateralmente. 

Na rinofaringe, a causa mais frequente é a hipertrofia das vegetações 

adenóides. A hiperplasia da tonsila faríngea (adenóide). Se a adenóide ocupar 70% 

ou mais da coana, tem-se o indicativo de hipertrofia obstrutiva (WECKX, L. L. M.; 

WECKX, L. Y., 1995). 

Em relação ao septo nasal, o desvio de septo pode causar processo 

obstrutivo por via mecânica, em que o desvio é pronunciado e se impõe na corrente 

aérea e de forma secundária, e mais frequente, prejudicando a fisiologia nasal 

adequada e levando a quadro de rinite vasomotora secundária (MEIRELLES, 2008). 

Os desvios septais foram classificados em três graus, de acordo com o 

tamanho ou a repercussão na função nasal, sendo: grau 1 para os desvios pe-

quenos ou desvios de qualquer tamanho que não tenham repercussão na função 

nasal, grau 2 para os desvios medianos ou com grande repercussão na função nasal 

e grau 3 para os desvios com impactação na parede lateral mesmo após retração 

dos cornetos (REES, 1980). Os graus 2 e 3 terão quase sempre indicação de 

tratamento cirúrgico, ao passo que o grau 1 é compatível com bom funcionamento 

nasal, excepcionalmente requerendo abordagem cirúrgica (MEIRELLES; 

ATHERINO, 2004; MINITI; BENTO; BUTUGAN; 1993; MOCELLIN, 1994; 

MOCELLIN; L.; MOCELLIN, M.; PASINATO, 1994). 
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A parede lateral abrange os cornetos nasais inferiores e médios. Os cornetos 

inferiores são os maiores responsáveis por obstrução nasal e o corneto médio causa 

obstrução nasal geralmente quando há um desvio alto e a impactação do mesmo à 

parede central septal (MEIRELLES; ATHERINO, 2004). 

O procedimento foi realizado a fim de diagnosticar alterações nasais 

obstrutivas (hipertrofia de adenóide, desvio de septo, hipertrofia de cornetos nasais, 

presença de pólipos) que pudessem dificultar a passagem de ar oriundo do aparelho 

de CPAP (tanto em pacientes com uso de máscara nasal ou oronasal), e causar um 

viés de adaptação ao tratamento. A obstrução nasal foi analisada em forma de 

variável categórica qualitativa do tipo presente ou ausente. 

 

3.6.1.1.5 Fórmula de cálculo de pressão de CPAP 

 

Todos os aparelhos de CPAP (fixos convencionais ou automáticos) em uso 

pelos pacientes tiveram a pressão programada em valor fixo de acordo com o 

resultado do cálculo da fórmula matemática proposta Hoffestein e Miljeteig e 

Hoffstein (1993), obtido utilizando-se o software Microsoft Excel® 2016: 

 

p = (0,13*CC) + (0,04*IAH) + (0,16*IMC) -5,12. 

 

em que CC representa o valor circunferência cervical (cm), IAH representa o índice 

de apnéia e hipopnéia (eventos/hora) e IMC representa o índice de massa corporal 

(kg/m2). 

 

3.6.1.2 Formulário de avaliação Clínica Terapêutica 

 

O formulário de avaliação clínica terapêutica (Apêncide C) foi utilizado para a 

coleta de dados referentes à variáveis clínicas: 

a) presença de ronco relatado pelo paciente ou acompanhante durante o 

tratamento com CPAP; 

b) posição de sono durante o tratamento com CPAP; 

c) pontuação da escala de sonolência de Epworth; 

d) adesão ao tratamento com CPAP;  
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- a adesão ao tratamento com CPAP foi definida pelo uso superior a 4,0 

horas/noite (WEAVER et al., 2007); 

e) motivos de não adesão ao tratamento com CPAP. 

 

3.6.1.3 Polissonografia 

 

Todos os pacientes foram submetidos a polissonografia (PSG) de noite 

inteira, realizada com o sistema computadorizado Alice 5® (Phillips Respironics, 

Philips North America Corporation, USA) e analisados no software Sleepware G3 

(Phillips Respironics, Philips North America Corporation, USA), no laboratório de 

sono da Seção de Pneumologia do HCFMRP/USP. 

A polissonografia noturna é um exame realizado rotineiramente na Seção de 

Pneumologia e todos os pacientes realizaram a polissonografia de pesquisa 

semelhante ao exame solicitado para o diagnóstico inicial da doença. A diferença 

nesta fase foi a realização do exame em uso do aparelho de CPAP na pressão fixa 

calculada por fórmula, com a finalidade de obter dados referentes ao comportamento 

do sono e da respiração. O pesquisar principal foi o responsável pela análise e 

revisão dos dados. 

No dia do exame, o paciente chegou ao setor às 19 horas. Foi orientado a 

lavar os cabelos pela manhã, antes de ir para o hospital, evitando-se o uso de 

cremes para adequada fixação dos eletrodos, fazer a barba (nos casos indicados), e 

não ingerir bebidas alcoólicas. As orientações foram não dormir durante o dia e 

evitar cafeína no período da tarde e da noite. As medicações de manutenção para 

outras doenças associadas foram mantidas. 

A monitorização polissonográfica foi realizada por técnico (a) treinado (a) e 

capacitado (a) para esta função que, antes de preparar o paciente, explicou 

detalhadamente como o exame seria realizado. Nas regiões de aplicação dos 

eletrodos, procedia-se à limpeza do local com gaze umedecida com álcool 70% para 

obter melhor fixação dos mesmos. Os eletrodos foram preenchidos com pasta 

condutora (Elefix®) e fixados, no couro cabeludo, com gaze e colódio elástico puro e 

secagem da cola com ar comprimido. Na pele, a fixação dos eletrodos foi feita com 

micropore. 
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A monitorização polissonográfica foi realizada de acordo com as 

recomendações do manual de técnica polissonográfica (CARSKADON; 

RECHTSCHAFFEN, 1994; RECHTSCHAFFEN; KALES, 1968). O estagiamento 

seguiu as recomentações do manual de estagiamento do sono e eventos associados 

da Academia Americana de Medicina do Sono (BERRY et al., 2014). Os laudos 

foram emitidos e revisados por um único médico especialista em medicina do sono. 

A PSG foi realizada no horário das 22:00h às 6:00h e teve monitorização 

completa do sono, da respiração e da frequência cardíaca: (1) o sono foi monitorado 

pelas derivações eletroencefalográficas frontais, centrais e occipitais, seguindo o 

sistema internacional 10-20 de monitorização do eletroencefalograma (JASPER, 

1958); pelos movimentos oculares e tônus submentoniano; (2) a respiração foi 

monitorada pelo registro dos movimentos torácico e abdominal; do fluxo aéreo 

oronasal e nasal; do ronco; e pelo registro contínuo da saturação de oxigênio; (3) o 

ritmo e a frequência cardíaca foram monitorados por meio de eletrodos de superfície 

aderidos à parede anterior do tórax; (4) o movimento periódico dos membros foi 

monitorado pela eletromiografia tibial. 

O polissonógrafo Alice 5®, perfaz o registro do sono na velocidade de 1 cm/s, 

com sensibilidade de 75 µV/cm. Os parâmetros foram registrados continuamente, 

visualizados em monitor acoplado e gravados em mídia eletrônica para análise 

posterior. O sono foi estagiado por “épocas” de 30 segundos que equivalem a 30 cm 

do registro. Para a obtenção das variáveis polissonográficas, de interesse neste 

estudo, foram utilizados 18 canais de registro e os eletrodos foram assim 

distribuídos: 

a) eletroencefalograma: 6 canais para registro da atividade elétrica cerebral, por 

meio de 2 pares de eletrodos dispostos na região frontal, central e occipital, 

todos referenciados à protuberância mastoidea contralateral: F3-A2, F4-A1, 

C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1; 

b) eletromiografia do mento: 1 canal para registro do tônus muscular do mento; 

por meio de 2 eletrodos em região submentoniana; 

c) eletrooculograma: 2 canais para registro dos movimentos oculares, por meio 

de 1 eletrodo disposto em região orbitária superior direita e outro eletrodo em 

região orbitária inferior esquerda; 
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d) cintas elásticas (torácica e abdominal) dotadas de sistema piezoelétrico de 

sensibilidade: 2 canais para registro dos movimentos respiratórios do tórax e 

abdome. A cinta torácica foi colocada na região subaxilar e a cinta abdominal 

a três centímetros acima da linha umbilical, confortavelmente posicionadas 

para fazer o registro do esforço respiratório; 

e) microfone laríngeo: 1canal para registro do ronco, por meio de um sensor de 

superfície; 

f) fluxo aéreo oronasal: 1 canal para registro do fluxo aéreo oronasal, por meio 

de um termistor, posicionado para captar as variações de temperatura do ar 

fluindo através das narinas e boca; 1 canal para registro do fluxo aéreo nasal, 

por meio de uma cânula de pressão, posicionada para captar as variações de 

fluxo pressórico fluindo através das narinas. 

g) eletrocardiograma: 1 canal para registro da atividade elétrica cardíaca, por 

meio de 3 eletrodos distribuídos na superfície do tórax: no primeiro espaço 

intercostal na linha hemiclavicular esquerda e direita, e o terceiro eletrodo no 

quinto espaço intercostal na linha axilar anterior esquerda; 

h) oximetria de pulso: 1 canal para registro da saturação periférica de oxigênio, 

por meio de um oxímetro (Masimo SET® Pulse Oximetry, Masimo 

Corporation, Irvine, California, USA) colocado no segundo dedo da mão 

direita, salvo alguma exceção; 

i) eletromiografia tibial: 2 canais para registro das contrações musculares nos 

membros inferiores, por meio de 2 eletrodos na face antero-lateral de cada 

perna, posicionados sobre o músculo tibial anterior. 

 

Após a instalação dos equipamentos polissonográficos, foi colocada a 

máscara de uso do paciente (nasal ou oronasal), conectada ao tubo traqueal e ao 

aparelho de CPAP, programado em modo fixo na pressão obtida pelo resultado do 

cálculo da fórmula matemática. Não houve medida de fluxo respiratório por canais 

destinados diretamente ao aparelho de CPAP. 

 

As variáveis polissonográficas estudadas foram: 

a) tempo total de registro polissonográfico (TTR): tempo decorrido do apagar 

até acender luzes (término do exame), em minutos; 
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b) tempo total do sono (TTS): somatória do tempo total dos estágios do sono 

(estágios N1 a N3 do sono NREM e estágio REM), excluídos os períodos 

de vigília após o início do sono, em minutos; 

c) latência ao sono: tempo decorrido do apagar luzes até o primeiro período 

de sono, em minutos; 

d) latência ao sono REM: tempo decorrido do início do sono até a primeira 

época de sono REM, em minutos; 

e) eficiência do sono: (TTS/TTR) x 100, em porcentagem; 

f) índice de despertares: número de despertares por hora de sono (número 

de despertares durante o sono x 60/TTS); 

g) tempo do ronco: tempo total de ronco durante o TTS, em minutos; 

h) índice de movimentos periódicos de membros (PLMs): número de PLMs 

por hora de sono (número de PLMs no sono x 60/TTS); 

i) porcentagem do TTS de cada estágio: tempo de cada estágio do sono em 

minutos/TTS x 100; 

j) índice de distúrbios respiratórios (IDR): somatória das apneias 

(obstrutivas, centrais e mistas), hipopneias e RERAs x 60/TTS;  

k) índice de apneia e hipopneia (IAH): somatória das apneias (obstrutivas, 

centrais e mistas) e hipopneias x 60/TTS; 

l) índice de apneia e hipopneia supino (IAH supino): somatória das apneias 

(obstrutivas, centrais e mistas) e hipopneias ocorridas em posição supina x 

60/TTS; 

m) índice de apneia e hipopneia de decúbito lateral (IAH decubito lateral): 

somatória das apneias (obstrutivas, centrais e mistas) e hipopneias 

ocorridas em posição de decúbito lateral direito e/ou esquerdo x 60/TTS; 

n) índice de apneia e hipopneia de sono REM (IAH REM): somatória das 

apneias (obstrutivas, centrais e mistas) e hipopneias ocorridas durante o 

sono de estágio REM x 60/REM; 

o) índice de apneia e hipopneia de sono REM supino (IAH REM supino): 

somatória das apneias (obstrutivas, centrais e mistas) e hipopneias 

ocorridas em posição supina durante o sono de estágio REM x 60/REM; 

p) índice de apneia e hipopneia de sono REM lateral (IAH REM lateral): 

somatória das apneias (obstrutivas, centrais e mistas) e hipopneias 
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ocorridas em posição de decúbito lateral direito/eou esquerdo durante o 

sono de estágio REM x 60/REM; 

q) saturação arterial de oxigênio: média da saturação registrada durante o 

sono (SpO2 média sono), durante o sono REM (SpO2 média REM) e o 

NREM (SpO2 média NREM), em porcentagem; 

r) saturação arterial mínima de oxigênio durante apneia (SpO2 mínima 

apneia): menor saturação registrada durante as apneias, em porcentagem; 

s) tempo de saturação abaixo de 90% (T90): a porcentagem do TTR com 

SpO2 < 90% (TORALDO; DE NUCCIO; NICOLARDI, 2010). 

 

As apneias e hipopneias foram assim definidas: 

a) apneia: queda na amplitude do fluxo oronasal (registro do termístor) maior ou 

igual a 90% da linha de base, por pelo menos 10 segundos; 

b) apneia obstrutiva: apneia associada a esforço inspiratório durante todo o 

período do evento; 

c) apneia central: apneia sem esforço inspiratório durante todo o período do 

evento; 

d) apneia mista: apneia sem esforço inspiratório no início do evento e com 

esforço inspiratório no final evento (apneia central seguida por apneia 

obstrutiva); 

e) hipopneia: redução de no mínimo 30% da amplitude de fluxo oronasal basal, 

com dessaturação de no mínimo 3% ou despertar. 

 

A avaliação da qualidade da pressão de CPAP para o controle dos eventos 

respiratórios obstrutivos na polissonografia com CPAP foi realizada de acordo com a 

recomendação baseada no consenso da Força Tarefa de Titulação de Pressão 

Positiva nas vias aéreas (PAP) de Kushida et al. (2008) e o sistema de classificação 

proposto por Hirshkowitz e Sharafkhaneh (2005) com os termos: pressão ótima; 

pressão boa; pressão adequada e pressão inadequada, definidos abaixo: 

a) pressão ótima reduz o IAH para < 5 eventos/h por pelo menos 15 minutos de 

duração e deve incluir sono REM supino, que não seja continuamente 

interrompido por despertares; 
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b) pressão boa reduz o IAH para ≤10 eventos/h ou em 50% do basal, se o IAH 

basal for < 15 eventos/h, e deve incluir sono REM supino que não seja 

continuamente interrompido por despertares; 

c) pressão adequada não reduz o IAH para ≤ 10 eventos/h, mas reduz em 75% 

o IAH basal (especialmente em pacientes com AOS grave); ou no caso em 

que os critérios de classificação de titulação de pressão ótima ou boa são 

atendidos, porém sem a presença de sono REM supino; 

d) pressão inadequada não atende a nenhuma das notas acima. 

 

A realização de nova titulação de PAP deve ser considerada se a titulação 

inicial não atingir uma pressão de qualidade ótima ou boa. (KUSHIDA et al., 2008). 

Ou seja, é sugerida a realização de nova titulação de PAP se a titulação inicial 

atingir uma pressão de qualidade adequada ou inadequada. 

Portanto, em nosso estudo, a denominação pressão de CPAP de qualidade 

aceitável foi composta pela soma dos exames com pressão ótima e boa e a 

denominação pressão de CPAP de qualidade inaceitável foi composta pela soma 

dos exames com pressão adequada e pressão inadequada. 

 

3.7 Banco de dados 

 

Os dados coletados neste estudo foram armazenados nos aplicativos 

Microsoft Word® e em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel® 2010 (SAI-Versão 

Windows 7) para posterior confecção de tabelas e gráficos para análise estatística. 

 

3.8 Análise estatística 

 

Variáveis qualitativas foram expressas em frequência e porcentagem e as 

quantitativas em média e desvio padrão. Os dados de polissonografias basais e de 

tratamento, assim como os dados das características de posição de sono e 

presença de roncos pré- e pós- intervenção foram comparados utilizando-se o teste t 

de Student pareado para variáveis quantitativas ou teste de McNemar para as 

variáveis qualitativas.  
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As médias no pós-intervenção para os parâmetros N3 e REM foram 

comparadas entre os pacientes que faziam uso ou não de benzodiazepínico, entre 

os pacientes que faziam uso ou não de inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina (ISRS) e entre os pacientes com pressão de CPAP aceitável ou não, 

usando-se modelos de análise de covariância (ANCOVA). No modelo ANCOVA, 

considerou-se como variável dependente as medidas de N3 ou REM obtidas no pós 

intervenção; como variável independente o uso ou não de benzodiazepínico, o uso 

ou não de (ISRS) e pressão CPAP aceitável ou não; e as medidas no basal de N3 

ou REM como covariável. Comparações de médias intra grupos foram realizadas 

com o emprego do teste t de Student para amostras emparelhadas. Considerou-se 

significativo p < 0,05. 

Tanto a associação da pressão aceitável do CPAP e variáveis 

antropométricas e clínicas, quanto a associação do IAH residual e variáveis 

antropométricas e clínicas foram avaliadas pelo emprego de modelos de regressão 

de Poisson com variância robusta. A análise deu-se em duas etapas: bivariada e 

múltipla. Em ambas, razões de prevalências e seus respectivos intervalos de 

confiança de 95% foram calculados. Inicialmente, modelos de regressão de Poisson 

simples foram ajustados para cada variável independente. Aqueles em que o valor 

de p foi menor que 0,25 foram incluídos na análise de regressão de Poisson múltiplo 

(HOSMER, 1989). Procedeu-se posteriormente, ajustes dessas variáveis e através 

de um processo de retirada/inclusão de variáveis, permaneceram no modelo final 

apenas aquelas variáveis com p < 0,05. Posteriormente, foram calculadas as razões 

de prevalências e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Usou-se a 

regressão de Poisson com variância robusta porque ela fornece uma melhor 

estimativa da razão de prevalência, que por sua vez representa de forma mais 

significativa as medidas de efeito para estudos transversais (BARROS; HIRAKATA, 

2003). Multicolinearidade entre as variáveis independentes foi avaliada. Considerou 

como limite da presença de multicolinearidade se o indicador de tolerância assume 

valores maiores que 0,40 (ALLISON, 1999). 

As mudanças longitudinais da variável ESS foram avaliadas por modelos 

lineares de efeitos mistos com matriz de variância e covariância não estruturada, 

ajustadas pelas medidas do basal. O foco principal da análise foi a mudança 

longitudinal da ESS basal e ESS em 30 e 120 dias ao longo do período de 
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seguimento em relação ao basal. Comparações múltiplas entre os momentos foram 

ajustadas empregando-se a correção de Bonferroni. Considerou-se significativo 

valor de p < 0,05. 

A associação do IAH residual e ausência de sonolência medida em dois 

momentos (30 e 120 dias) foi avaliada pelo emprego de modelos univariados e 

multivariados de equações generalizadas (GEE), com e com matriz de correlação 

permutável (LIANG; ZEGER, 1986). As variáveis usadas na análise univariada foram 

todas as variáveis relativas aos dados antropométricos, comorbidades, 

medicamentos, características da posição de sono durante o uso do CPAP, 

polissonografia com CPAP e adesão ao tratamento. Variáveis com p < 0,20 na 

análise univariada foram incluídas nos modelos multivariados. A análise multivariada 

foi ajustada por uso de medicamentos, eficiência do sono em polissonografia com 

CPAP e adesão ao CPAP. Considerou-se significativo p < 0,05. 

As analises estatísticas foram realizadas empregando-se o programa SAS 9.4 

(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2016). 
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4 RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

Do total de 80 pacientes incluídos, nenhum foi excluído. A amostra foi 

submetida à análise de dados para avaliação pré e pós intervenção, avaliação da 

qualidade de pressão, avaliação do IAH residual e avaliação da escala de 

sonolência de Epworth, por meio de comparações e associações. 

A análise final dos dados foi realizada com uma amostra de pacientes com a 

seguinte procedência: 55 procedentes do seguimento no ambulatório de distúrbios 

respiratórios do sono (ADRS) e 25 procedentes do seguimento no ambulatório de 

sono (ADSO); 50 realizaram o exame de polissonografia diagnóstica no laborátório 

de sono do setor de Neurologia/HCRP, 15 no laboratório de sono do setor de 

Pneumologia/HCRP e 15 em laboratórios externos ao HCRP. 

O fluxograma de obtenção da amostra e análise de dados está representado 

na figura 8. 

 

Figura 8 – Fluxograma de obtenção da amostra e análise de dados 

 
AOS: apneia obstrutiva do sono; IAH: índice de apneia e hipopneia. 
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Os dados gerais da amostra de 80 pacientes no momento basal estão 

descritos nas tabelas de 1 a 5. Os dados gerais relacionados ao momento da 

intervenção e as comparações e associações de variáveis estão representadas nas 

tabelas de 6 a 23. 

Os dados antropométricos, do exame físico e da escala de sonolência de 

Epworth basal são apresentados na tabela 1. 

O grupo foi composto por 80 pacientes, 39 pacientes do sexo masculino 

(49%). A média de idade foi de 58,6 anos (DP = 11,3); a média de peso corporal de 

91,6 kg (DP = 22,7); a média de altura foi ide 164,0 cm (DP = 10,6); o IMC médio de 

de 34,1 kg/m² (DP = 7,5). A média de circunferência cervical geral foi de 42,0 cm 

(DP = 4,2); a média de circunferência cervical feminina foi de 39,8 cm (DP = 3,6) e a 

média de circunferência cervical masculina foi de 44,4 cm (DP = 3,3). 

A obstrução nasal à nasofibroscopia estava presente em somente 5% dos 

pacientes. A avaliação do grau amigdaliano apresentou 95% dos pacientes com 

grau I ou grau II, e somente 5% dos pacientes apresentou grau III ou IV. A avaliação 

da escala de Mallampati modificada (Mallampati-m) mostrou 50% dos pacientes com 

grau IV, 21% dos pacientes com grau III, 18% dos pacientes com grau II e 11% dos 

pacientes com grau I. 

Os dados da avaliação da saturação de oxigênio em vigília e repouso 

mostram 84% de pacientes com SpO2 ≥ 95%, 16% de pacientes com SpO2 entre 

90% e 95%, nenhum caso abaixo de 90% e média da SpO2 de 97% (DP = 1,7). 

A média da ESS média basal foi de 12,0 pontos (DP = 5,7), com 54 pacientes 

(68%) apresentando ESS basal acima de 10 pontos e 26 pacientes (32%) com ESS 

basal igual ou abaixo de 10. 
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Tabela 1 - Dados antropométricos, do exame físico e da escala de sonolência 

de Epworth basal da amostra. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 

  
Antropométricas  
Sexo masculino, n (%) 39 (49) 
Idade, anos 58,6 (1,3) 
Peso corporal, kg 91,6 (22,7) 
IMC, kg/m2 34,1 (7,5) 
Circunferência cervical  
Circunferência cervical geral, cm 42,0 (4,2) 
Circunferência cervical feminina, cm 39,8 (3,6) 
Circunferência cervical masculina, cm 44,4 (3,3) 
Amígdalas   
Grau I, n (%) 62 (77) 
Grau II, n (%) 14 (18) 
Grau III, n (%) 3 (4) 
Grau IV, n (%) 1 (1) 
Mallampati-m  
Clasee I, n (%) 9 (11) 
Classe II, n (%) 14 (18) 
Classe III, n (%) 17 (21) 
Classe IV, n (%) 40 (50) 
Nasofibroscopia  
Obstrução nasal presente, n (%) 4 (5) 
Obstrução nasal ausente, n (%) 76 (95) 
Saturação da HB  
Saturação média na vigília, % 97 (1,7) 
Saturação vigília ≥95%, n (%) 67 (84) 
Saturação vigília 90-95%, n (%) 13 (16) 
Escala de sonolência de Epworth  
ESS basal  12 (5,7) 
ESS basal ≤ 10, n (%) 26 (32) 
ESS basal > 10, n (%) 54 (68) 
  
Dados expressos em média (desvio padrão), salvo indicação contrária; IMC: 
índice de massa corpórea; Mallampati-m: escala de Mallampati modificada; 
HB: hemoglobina; ESS: Epworth sleepiness scale, escala de sonolência de 
Epworth 

 

 

Os dados referentes às principais comorbidades presentes na amostra, os 

medicamentos em uso que podem causar sonolência diurna e informações sobre o 

hábito de tabagismo estão listados na tabela 2. 

A comorbidade mais frequente na amostra foi HAS, acometendo 63% dos 

pacientes. As demais foram diabetes (39%), DPOC (9%), asma brônquica (14%), 

epilepsia (4%) e síndrome das pernas inquietas (6%). 

Uma parcela importante dos pacientes fazia uso de ISRS (43%), seguido por 

benzodiazepínicos (15%), antidepressivo tricíclico (11%), algum tipo de 
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anticonvulsivante (7%), gabapentina ou pregalina (7%). Somente três pacientes 

faziam uso de zolpidem (4%). 

A minoria dos pacientes da amostra apresentava tabagismo ativo (7%), 

seguido de ex-tabagismo (24%) e ausência de tabagismo prévio (68,75%). 

 

Tabela 2 - Dados da amostra referentes às comorbidades, tratamento 

medicamentoso e tabagismo. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 
n (%) 

  
Comorbidades  
DPOC 7 (9) 
Asma brônquica 11 (14) 
Hipertensão arterial 50 (63) 
Diabetes mellitus 31 (39) 
Epilepsia 3 (4) 
Síndrome das pernas inquietas 5 (6) 
  
Medicação em Uso  
Benzodiazepínico 12 (15) 
ISRS 34 (43) 
Zolpidem 3 (4) 
Tricíclico 9 (11) 
Anticonvulsivante 6 (7) 
Gabapentina ou pregabalina 6 (7) 
  
Tabagismo  
Tabagista ativo 6 (7) 
Ex-tabagista 19 (24) 
Não tabagista 55 (69) 
  
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; ISRS: inibidores seletivos de 
recaptação de serotonina 

 

 

Os dados referentes à rotina de sono, a posição predominante de sono e o 

relato de ronco antes do início do tratamento com CPAP estão representados na 

tabela 3. 

Em relação à rotina de sono, a média do horário de deitar foi às 22,3 horas 

(DP = 2,7) e a média do horário de acordar foi às 6,0 horas (DP = 1,1) e média do 

tempo de cama de 7,4 horas (DP = 1,4).  
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A posição de sono em decúbito lateral foi relatada por 56% dos pacientes e 

decúbito supino em 44% dos pacientes. O relato de ronco antes início do tratamento 

com CPAP foi referido por 99% dos pacientes e não referido por somente 1%. 

 

Tabela 3 - Dados da amostra referentes à rotina de horários de sono, posição 

de sono e o relato de ronco antes do tratamento. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 

  
Rotina de sono, h  
Horário de deitar 22,3 (2,7) 
Horário de acordar 6,0 (1,1) 
Tempo de cama 7,4 (1,4) 
  
Posição de sono  
Decúbito lateral, n (%) 45 (56) 
Decúbtio supino, n (%) 35 (44) 
  
Relato de ronco  
Não, n (%) 1 (1) 
Sim, n (%) 79 (99) 
  
Dados expressos em média (desvio padrão), salvo indicação contrária 

 

 

Os dados da amostra referentes à polissonografia de noite inteira basal 

diagnóstica estão representados na tabela 4. Os seguintes resultados foram 

observados, com dados expressos em média e desvio padrão: 

1) Eficiência do sono de 77,7% (DP = 12,7); latência para início do sono de 14,5 

minutos (DP = 15,0); latência para início de sono REM de 147,4 minutos (DP 

= 96,2); 

2) Estágios do sono: N1 de 28,4% (DP = 17,5); N2 de 42,3% (DP = 14,2); N3 de 

15,6% (DP = 11,6) e REM de 13,7% (DP = 7,4). 

3) Eventos respiratórios por hora de sono: IAH geral de 49,4 (DP = 27,3); IAH 

em decúbito supino de 55,0 (DP = 32,1); IAH em decúbito esquerdo de 41,7 

(DP = 36,9); IAH em decúbito direito de 34,3 (DP = 33,8); IAH no sono REM 

de 52,3 (DP = 35,4); 

4) Índice de despertares por hora de sono: índice de despertar respiratório de 

40,9 (DP = 30,2); índice de despertar geral de 57,6 (DP = 27,1); 
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5) Eventos de movimentos periódicos de membros (periodic leg movements – 

PLMs) por hora de sono: PLMs de 12,9 (DP = 25,7) 

6) Saturação da hemoglobina: SpO2 média no sono NREM de 92,4 (DP = 3,2); 

SpO2 média no sono REM de 90,8% (DP = 4,8); SpO2 média no sono de 

92,0% (DP = 3,4) e porcentagem do TTR com SpO2 < 90% de 15,6 (DP = 

20,7). 

 

 

Tabela 4 - Dados da amostra referentes à polissonografia de noite inteira 

diagnóstica basal. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 

Média (DP) 
  
Arquitetura do sono  
Eficiência do sono, % 77,7 (12,7) 
Latência do sono, min 14,5 (15,0) 
Latência do sono REM, min 147,4 (96,2) 
N1, % TTS 28,4 (17,5) 
N2, % TTS 42,3 (14,2) 
N3, % TTS 15,6 (11,6) 
REM, % TTS 13,7 (7,4) 
Eventos respiratórios  
IAH geral, n/h 49,4 (27,3) 
IAH decúbito supino, n/h 55,0 (32,1) 
IAH decúbito esquerdo, n/h 41,7 (36,9) 
IAH decúbito direito, n/h 34,3 ((33,8) 
IAH REM, n/h 52,3 (35,4) 
Índice de despertares  
Despertar respiratório, n/h 40,9 (30,2) 
Despertar geral, n/h 57,6 (27,1) 
PLMs, n/h 12,9 (25,7) 
Saturação da HB  
SpO2 média no NREM, % 92,4 (3,2) 
SpO2 média no REM, % 90,8 (4,8) 
SpO2 média no sono, % 92,0 ((3,4) 
T90, % 15,6 (20,7) 
  
DP: desvio padrão; REM: rapid eye movement, movimento rápido dos olhos; 
TTS: tempo total do sono; N1, N2, N3: estágios 1, 2 e 3 do sono NREM; 
NREM: non rapid eye movement, sono de movimento não rápido dos olhos; 
IAH: índice de apneia-hipopneia; PLMs: periodic limb movements, movimentos 
periódicos de membros; HB: hemoglobina; SpO2: saturação periférica de 
oxigênio; T90: porcentagem do tempo total de registro polissonográfico com 
SpO2 < 90% 
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A estratificação da amostra de acordo com o IAH geral basal e valor de T90 

está representada na tabela 5. 

A maioria dos pacientes foi diagnosticada com AOS grave (IAH >30 

eventos/h). De acordo com a gravidade, 74% dos pacientes apresentaram IAH >30, 

24% entre 15 e 29,9 e 2% entre 5 e 14,9 eventos/h (Gráfico 1). Quanto ao T90, 20% 

dos pacientes apresentaram T90 >30%, 68% T90% ≤ 30 e 12% não apresentaram 

esse dado disponível na avaliação inicial. 

 

Tabela 5 - Distribuição da amostra estratificada pelo índice de apneia-

hipopneia (IAH) geral basal e porcentagem do tempo total de registro 

polissonográfico com SpO2 < 90% (T90) basal. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total  
n = 80 
n (%) 

  
IAH, eventos/h   
5 à 14,9 2 (2) 
15 à 29,9  19 (24) 
≥ 30 59 (74) 
  
T90, %  
≤ 30 54 (68) 
> 30 16 (20) 
Indisponível 10 (12) 
  
IAH: índice de apneia-hipopneia por hora de sono; T90: porcentagem do 
tempo total de registro polissonográfico com SpO2 < 90% 

 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra estratificada pelo IAH geral basal 

 

 



81 

 

 

 

 

Os dados do tipo de máscara utilizada durante a intervenção com o aparelho 

de CPAP são apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Dados do tipo de máscara utilizada durante o tratamento com o 

aparelho de CPAP na intervenção. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total  
n = 80 
n (%) 

  
Tipo de máscara  
Nasal 63 (79) 
Oronasal 17 (21) 
  

 

Os dados da pressão de CPAP por fórmula são apresentados na tabela 7. 

A média da pressão de CPAP calculada por fórmula foi de 7,8 cmH2O (DP = 

2,1). Destaca-se que 58% dos pacientes apresentaram pressão calculada entre 6 e 

8,9 cmH2O. Em torno de 12% dos pacientes utilizou pressão abaixo de 6 cmH2O e 

somente 8% dos pacientes utilizou pressão acima de 11 cmH2O. A somatória dos 

cinco grupos mais prevalentes totaliza 80% dos pacientes, com pressão entre 6 a 

10,9 cmH2O. 

 

Tabela 7 - Dados e distribuição da amostra estratificada pelo valor de pressão 

de CPAP calculada por fórmula. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 

  
Pressão de CPAP, cmH2O  
Pressão calculada, média (DP) 7,8 (2,1) 
< 5, 4 (5) 
5 a 5,9 6 (7) 
6 a 6,9 19 (24) 
7 a 7,9 17 (21) 
8 a 8,9 10 (13) 
9 a 9,9 9 (11) 
10 a 10,9 9 (11) 
11 a 11,9 2 (3) 
12 a 12,9 2 (3) 
13 a 13,9 0 (0) 
14 a 14,9 1 (1) 
≥ 15 1 (1) 
  
Dados expressos em número absoluto (porcentagem), salvo indicação 
contrária 

 



82 

 

 

 

 

Os dados da amostra referentes à polissonografia de intervenção com CPAP 

estão representados na tabela 8. Os seguintes resultados foram observados, com 

dados expressos em média e desvio padrão: 

1) Eficiência do sono de 86,90% (DP = 9,4); latência do sono de 9,9 minutos (DP 

= 9,0); latência para início de sono REM de 177,3 minutos (DP = 96,2); 

2) Estágios do sono: N1 de 16,0% (DP = 10,7); N2 de 54,2% (DP = 12,3); N3 de 

14,7% (DP = 9,2) e REM de 15,0% (DP = 7,0); 

3) Eventos respiratórios por hora de sono: IAH residual geral de 6,1 (DP = 5,2); 

IAH residual em decúbito supino de 7,2 (DP = 7,3); IAH residual em decúbito 

esquerdo de 1,5 (DP = 2,2); IAH residual em decúbito direito de 2,4 (DP = 

3,5); IAH residual no sono REM de 9,5 (DP = 14,2); IAH residual em sono 

REM decúbito supino de 8,4 (DP = 9,9); IAH residual em sono REM decúbito 

esquerdo de 6,2 (DP = 13,3); IAH residual em sono REM decúbito direito de 

11,5 (DP = 11,7) e IAH residual em sono REM lateral de 5,4 (DP = 6,7); 

4) Índice de despertares por hora de sono: índice de despertar respiratório de 

1,9 (DP = 2,2); índice de despertar geral de 14,5 (DP = 11,0); 

5) Eventos de movimentos periódicos de membros (periodic leg movements – 

PLMs) por hora de sono: PLMs de 7,3 (DP = 13,6) 

6) Saturação da hemoglobina: SpO2 média no sono NREM de 95,1% (DP = 1,9); 

SpO2 média no sono REM de 95,0% (DP = 2,4); SpO2 média no sono de 

95,0% (DP = 2,4); porcentagem do TTR com SpO2 < 90% de 2,3% (DP = 8,1). 
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Tabela 8 - Dados da amostra referentes à polissonografia de noite inteira 

intervenção com CPAP. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 

Média (DP) 
  
Arquitetura do sono  
Eficiência do sono, % 86,9 (9,4) 
Latência do sono, min 9,9 (9,0) 
Latência do sono REM, min 177,3 (96,2) 
N1, % TTS 16,0 (10,7) 
N2, % TTS 54,2 (12,3) 
N3, % TTS 14,7 (9,2) 
REM, % TTS 15,0 (7,0) 
Eventos respiratórios, n/h  
IAH geral 6,1 (5,2) 
IAH decúbito supino 7,2 (7,3) 
AH decúbito esquerdo 1,5 (2,2) 
IAH decúbito direito 2,4 (3,5) 
IAH REM 9,5 (14,2) 
IAH REM decúbito esquerdo 6,2 (13,3) 
IAH REM decúbito direito 11,5 (11,7) 
IAH REM decúbito lateral 5,4 (6,7) 
IAH REM decúbito supino 8,4 (9,9) 
Índice de despertares, n/h  
Despertar respiratório 1,9 (2,2) 
Despertar geral 14,5 (11,0) 
PLMs, n/h 7,3 (13,6) 
Saturação da HB, %  
SpO2 média no NREM 95,1 (1,9) 
SpO2 média no REM 95,0 (2,3) 
SpO2 média no sono 95,0 (2,4) 
T90 2,3 (8,1) 
  
DP: desvio padrão; REM: rapid eye movement, movimento rápido dos olhos; 
TTS: tempo total do sono; N1, N2, N3: estágios 1, 2 e 3 do sono NREM; 
NREM: non rapid eye movement, sono de movimento não rápido dos olhos; 
IAH: índice de apneia-hipopneia; PLMs: periodic limb movements, movimentos 
periódicos de membros; HB: hemoglobina; SpO2: saturação periférica de 
oxigênio; T90: porcentagem do tempo total de registro polissonográfico com 
SpO2 < 90%; 

 
 
A estratificação da amostra de acordo com o IAH residual geral e valor de T90 

em tratamento com CPAP está representada na tabela 9. 

A maioria dos pacientes apresentou IAH residual <5 eventos/hora. A 

polissonografia de intervenção mostra que 50% dos pacientes teve IAH residual 

abaixo de 5, 32% com IAH residual entre 5 e 9,9, 11% com IAH residual entre 10 e 

14.9 e 7% com IAH residual acima de 15 eventos/h (Gráfico 2). A porcentagem dos 

exames que apresentaram IAH residual abaixo de 10 eventos/h foi de 82% e dos 

exames com IAH residual acima de 10 foi de 18% (Gráfico 2). 
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Quanto ao T90 durante o uso do CPAP, 98% dos pacientes apresentaram 

T90 ≤ 30% e 2% T90 > 30%. 

 

Tabela 9 - Distribuição da amostra estratificada pelo índice de apneia-

hipopneia (IAH) e porcentagem do tempo total de registro polissonográfico 

com SpO2 < 90% (T90) em tratamento com CPAP. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total  
n = 80 
n (%) 

  
IAH geral, eventos/h   
< 5 40 (50) 
5 a 9,9 25 (32) 
10 a 14,9 9 (11) 
> 15 6 (7) 
  
T90, %  
≤ 30 28 (98) 
> 30 2 (2) 
  
IAH: índice de apneia-hipopneia por hora de sono; T90: porcentagem do 
tempo total de registro polissonográfico com SpO2 < 90%. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra estratificada pelo IAH geral residual 

 

 
 
A comparação entre os momentos de avaliação e a posição predominante de 

sono e o relato de ronco está representada na tabela 10. 

A posição predominante de sono basal em decúbito lateral antes do uso do 

tratamento com CPAP foi referida por mais da metade dos pacientes (56%), 
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enquanto 44% dos pacientes referiram posição de sono supina. Durante a 

intervenção do tratamento com CPAP, a posição predominante de sono em decúbito 

lateral foi referida por 71% dos pacientes e 29% referiram posição de sono supina 

em uso o aparelho. A porcentagem de pacientes em posição de sono lateral 

aumentou significativamente do basal para o primeiro retorno em 30 dias e diminuiu 

significativamente em relação à posição supina (p = 0,0047). 

A presença de ronco autorreferida ou descrita pelo acompanhante domiciliar 

foi relatada por 99% dos pacientes antes do tratamento e ausente em somente 1% 

dos pacientes. Durante o uso do aparelho de CPAP, na avaliação de 30 dias após o 

início da intervenção, a presença de ronco foi relatada somente por 4% dos 

pacientes e em 96% o ronco estava ausente. A porcentagem de pacientes com 

ronco diminuiu significativamente com o tratamento com CPAP (p < 0,0001). 

 

Tabela 10 - Comparação entre os momentos basal e intervenção e as variáveis 

posição de sono e relato de roncos. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Basal 
n = 80 

Intervenção 
n = 80 

Valor de p 

    
Posição de sono    
Decúbito lateral 45 (56) 57 (71) 0,0047 
Decúbito supino 35 (44) 23 (29)  
Ronco    
Não 1 (1) 77 (96) < 0,0001 
Sim 79 (99) 3 (4)  
    
Dados expressos em n (%). O valor de p valor refere-se ao teste de McNemar, utilizado na comparação das 
variáveis qualitativas entre os momentos pré e pós intervenção 

 

 

A comparação entre a polissonografia basal e a polissonografia de 

intervenção com CPAP está apresentada na tabela 11. 

Os valores de eficiência do sono (p < 0,0001), latência do sono REM (p = 

0,0482), estágio N2 (p < 0,0001), saturação média no sono (p < 0,001), saturação 

média no sono NREM (p < 0,0001) e saturação média no sono REM (p < 0,0001) 

aumentaram significativamente. 

Os valores de latência do sono (p = 0,0272), estágio N1 (p < 0,0001), índice 

de despertar respiratório (p < 0,0001), índice de despertar geral (p < 0,0001), tempo 

de saturação abaixo de 90% (p < 0,0001), IAH geral (p < 0,0001), IAH supino (p < 
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0,0001), IAH em decúbito lateral esquerdo (p < 0,001), IAH em decúbito lateral 

direito (p < 0,0001) e IAH no sono REM (p < 0,0001) diminuíram significativamente. 

O IAH geral basal mostrou uma redução média de 43,3 eventos/h (DP = 27,5), que 

representa uma queda deste índice de 83,4% (DP = 17,3) com o tratamento em 

relação ao valor basal. 

Os valores do estágio N3 (p = 0,61), estágio REM (p = 0,23) e índice de PLMs 

(p = 0,14) não mostraram mudanças significativas entre o exame basal e de 

intervenção. 

 

 

Tabela 11 - Comparação entre a polissonografia basal e a polissonografia de 

intervenção com CPAP. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Basal 
n = 80 

Intervenção 
n = 80 

Valor de p 

    
Arquitetura do sono    
Eficiência do sono, % 77,7 (12,7) 86,9 (9,4) < 0,0001 
Latência do sono, min 14,5 (15,0) 9,9 (9,0) 0,0272 
Latência do sono REM, min 147,4 (96,2) 177,3 (96,2) 0,0482 
N1, % TTS 28,4 (17,5) 16,0 (10,7) < 0,0001 
N2, % TTS 42,3 (14,2) 54,2 (12,3) < 0,0001 
N3, % TTS 15,6 (11,6) 14,7 (9,2) 0,6167 
REM, % TTS 13,7 (7,4) 15,0 (7,0) 0,2349 
Eventos respiratórios    
IAH geral, n/h 49,4 (27,3) 6,1 (5,2) < 0,0001 
IAH decúbito supino, n/h 55,0 (32,1) 7,2 (7,3) < 0,0001 
IAH decúbito esquerdo, n/h 41,7 (36,9) 1,5 (2,2) < 0,0001 
IAH decúbito direito, n/h 34,3 ((33,8) 2,4 (3,5) < 0,0001 
IAH REM, n/h 52,3 (35,4) 9,5 (14,2) < 0,0001 
Índice de despertares    
Despertar respiratório, n/h 40,9 (30,2) 1,9 (2,2) < 0,0001 
Despertar geral, n/h  57,6 (27,1) 14,5 (11,0) < 0,0001 
PLMs, n/h 12,9 (25,7) 7,3 (13,6) 0,1484 
Saturação da HB    
SpO2 média no NREM, % 92,4 (3,2) 95,1 (1,9) < 0,0001 
SpO2 média no REM, % 90,8 (4,8) 95,0 (2,3) < 0,0001 
SpO2 média no sono, % 92,0 ((3,4) 95,0 (2,4) < 0,0001 
T90, % TTS 15,6 (20,7) 2,3 (8,1) < 0,0001 
    
Dados expressos em média (desvio padrão); REM: rapid eye movement, movimento rápido dos olhos; TTS: 
tempo total do sono; N1, N2, N3: estágios 1, 2 e 3 do sono NREM; NREM: non rapid eye movement, sono de 
movimento não rápido dos olhos; IAH: índice de apneia-hipopneia; PLMs: periodic limb movements, 
movimentos periódicos de membros; HB: hemoglobina; SpO2: saturação periférica de oxigênio; T90: 
porcentagem do tempo total de registro polissonográfico com SpO2 < 90%; O valor de p refere-se ao teste t de 
Student pareado, utilizado na comparação das variáveis quantitativas entre a polissonografia basal e a 
polissonografia de intervenção 
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Os resultados das medidas de estágio N3 após a intervenção entre pacientes 

que fazem uso ou não de medicação do tipo benzodiazepínico estão apresentados 

na tabela 12. Os resultados das medidas de estágio REM após a intervenção entre 

pacientes que fazem uso ou não de medicação do tipo inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina (ISRS) estão apresentados na tabela 13. 

Não houve diferença significativa entre os pacientes que faziam uso ou não 

de benzodiazepínicos, em relação aos valores observados do estágio N3 (p = 

0,2793). Não houve diferença significativa entre os pacientes que faziam uso ou não 

de ISRS, em relação aos valores observados do estágio REM (p = 0,7349). 

 

Tabela 12 - Comparação entre o uso de benzodiazepínico e estágio de sono N3 

da polissonografia basal e polissonografia de intervenção. 

Ribeirão Preto – SP, 2021 

 Benzodiazepínico 
[IC 95%] 

Comparações entre não uso e uso de 
benzodiazepínico 

Variável Não 
(n = 68) 

Sim 
(n = 12) 

Diferença [IC 95%] Valor de 
F (df) 

Valor 
de p 

      
N3,% do TTS      
Basal 15,66 [12,58; 18,73] 15,11 [7,82; 22,40]    
Pós intervenção 14,73 [12,53;16,93] 13,51 [7,91; 19,11]    
Pós intervenção# 15,17 [12,80; 17,53] 11,56 [5,41; 17,72] 3,60 [-2,99; 10,20] 1,19 (1,69) 0,2793 
      
Dados expressos em média [IC 95%]; IC: intervalo de confiança; TTS: tempo total do sono; N3: estágio 3 do 
sono NREM. O valor de p refere-se ao uso de ANCOVA (com valores do basal como covariável), utilizado para 
comparação entre grupos. # médias ajustadas pelos valores do basal do modelo ANCOVA 

 

Tabela 13 - Comparação entre o uso de ISRS e estágio de sono REM da 

polissonografia basal e polissonografia de intervenção. Ribeirão 

Preto – SP, 2021 

 ISRS 
[IC 95%] 

Comparações entre não uso e uso de 
ISRS 

Variável Não 
(n = 46) 

Sim 
(n = 34) 

Diferença [IC 95%] Valor de 
F (df) 

Valor 
de p 

      
REM,% do TTS      
Basal 13,53 [11,28; 15,77] 13,80 [11,20; 15,45]    
Pós intervenção 15,14 [13,25;17,03] 14,96 [13,68; 17,30]    
Pós intervenção# 15,29 [13,08; 17,49] 14,71 [13,29; 17,19] 0,57 [-2,79; 3,94] 0,15 (1, 69) 0,7349 
      
Dados expressos em média [IC 95%]; IC: intervalo de confiança; ISRS: inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina; TTS: tempo total do sono; REM: rapid eye movement, movimento rápido dos olhos. O valor de p 
refere-se ao uso de ANCOVA (com valores do basal como covariável), utilizado para comparação entre grupos. # 
médias ajustadas pelos valores do basal do modelo ANCOVA 
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A comparação entre a qualidade de pressão e estágios N3 e REM da 

polissonografia basal e polissonografia de intervenção com CPAP está apresentada 

na tabela 14. 

Não foram encontradas diferenças no estágio N3 (p = 0,0803) e estágio REM 

(p = 0,6980) em relação ao valor pressórico de tratamento, entre pacientes com 

pressão de CPAP considerada aceitável e pressão considerada inaceitável. 

 

Tabela 14 - Comparação entre a qualidade de pressão e estágios N3 e REM da 

polissonografia basal e de intervenção. Ribeirão Preto – SP, 2021 

 Qualidade de CPAP 
[IC 95%] 

Comparações entre Qualidade de CPAP 
[IC 95%] 

Variável Inaceitável 
(n = 22) 

Aceitável 
(n = 58) 

Diferença Aceitável 
e Inaceitável 

Valor de 
F (df) 

Valor 
de p 

      
N3, % do TTS      
Basal 15,73 [9,36; 22,11] 15,53 [12,40; 18,66]    
Pós intervenção 12,19 [8,33; 16,05] 15,44 [13,06; 17,81]    
Pós intervenção# 11,53 [7,36; 15,71] 15,89 [13,37; 18,44] 4,35 [-0,54; 9,25] 3,15 (1,69) 0,0803 
REM, % do TTS      
Basal 14,50 [11,14; 17,86] 13,32 [11,20; 15,45]    
Pós intervenção 13,95 [11,06; 16,83] 15,49 [13,68; 17,30]    
Pós intervenção# 14,51 [11,30; 17,71] 15,24 [13,29; 17,19] 0,73 [-3,03; 4,49] 0,15 (1,69) 0,6980 
      
Dados expressos em média [IC 95%]; IC: intervalo de confiança; ISRS: inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina; TTS: tempo total do sono; N3: estágio 3 do sono NREM; REM: rapid eye movement, movimento 
rápido dos olhos. O valor de p refere-se ao uso de ANCOVA (com valores do basal como covariável), utilizado 
para comparação entre grupos. # médias ajustadas pelos valores do basal do modelo ANCOVA. 

 

 

A classificação da amostra em graus da qualidade da pressão no controle dos 

eventos obstrutivos na polissonografia de intervenção com CPAP, de acordo com os 

critérios de pressão inadequada, adequada, boa e ótima está descrita na tabela 15. 

A análise das polissonografias de intervenção com CPAP mostrou apenas 5% 

dos pacientes em uso de pressão inadequada, 22% dos pacientes com pressão 

adequada, 38% dos pacientes com pressão boa e 35% dos pacientes com pressão 

ótima (Gráfico 3). Estes valores expressam predomínio de pacientes em uso de 

pressões de qualidade boa e ótima (73%). 
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Tabela 15 - Classificação da amostra em graus da qualidade da pressão 

inadequada, adequada, boa e ótima. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total  
n = 80 
n (%) 

  
Pressão inadequada 4 (5) 
Pressão adequada 18 (22) 
Pressão boa 30 (38) 
Pressão ótima 28 (35) 
  
Tabela baseada em: KUSHIDA, C. A. et al. Clinical guidelines for the manual 
titration of positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnea. 
Journal of Clinical Sleep Medicine, v. 4, n. 2, p.157-171, Apr., 2008 

 

Gráfico 3 – Classificação da amostra em graus da qualidade de pressão 
inadequada, adequada, boa e ótima 

 
 

Os exames com pressão considerada boa e pressão considerada ótima 

perfizeram um total de 58 polissonografias com CPAP. Os pacientes em uso de 

pressão de grau aceitável são aqueles em uso de pressão boa ou pressão ótima. Os 

dados mostraram que 58 pacientes (73%) foram tratados com pressão considerada 

aceitável e 22 pacientes (27%) foram tratados com pressão considerada inaceitável, 

o que representa uma taxa de sucesso terapêutico de 73% (Gráfico 4). 
 

Gráfico 4 – Classificação em qualidade de pressão aceitável e inaceitável 
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A associação da pressão aceitável do CPAP com variáveis antropométricas e 

clínicas, a fim de detectar variáveis capazes de predizer os pacientes em uso de 

pressão aceitável de CPAP baseada em formula, está representada na tabela 16 e 

na tabela 17. 

A classificação da pressão foi considerada a variável dependente, com duas 

categorias: aceitável e inaceitável. Do ajuste da análise bivariada, apenas as 

variáveis peso corporal, circunferência cervical (p = 0,01), tipo de máscara (p = 

0,04), diabetes (0,01), HAS (p = 0,15), ESS em 30 dias (0,04) e adesão ao CPAP em 

120 dias (p = 0,17) apresentaram um p valor < 0,25 e foram incluídas no modelo 

multivariado (tabela 16). Do ajuste do modelo de regressão de Poisson multivariada, 

apenas as variáveis peso corporal, tipo de máscara, diabetes e ESS em 30 dias 

apresentaram uma associação significativa com a qualidade aceitável da pressão do 

CPAP (tabela 17). 

Pacientes com peso acima de 105 kg apresentaram uma prevalência de 

qualidade aceitável da pressão do CPAP 43 % maior do que aqueles com peso 

abaixo de 105 Kg (p = 0,0008). Pacientes que fizeram uso de máscara nasal 

apresentaram uma prevalência de qualidade aceitável da pressão do CPAP 81% 

maior do que aqueles que fazem uso de máscara oronasal (p = 0,0076). Pacientes 

com diabetes apresentaram uma prevalência de qualidade aceitável da pressão do 

CPAP 35 % maior do que aqueles sem diabetes (p = 0,0120). Pacientes com ESS 

em 30 dias abaixo de 10 pontos apresentaram uma prevalência de qualidade 

aceitável da pressão do CPAP 58 % maior do que aqueles com ESS em 30 dias 

acima de 10 (p = 0,0178) (tabela 17). 

Dessa forma, pacientes com peso acima de 105 kg, em uso de mascara 

nasal, com diabetes mellitus e com ausência de sonolência em escala de Epworth 

tiveram probabilidades 43%, 81%, 35% e 58% maiores, respectivamente, da 

pressão do CPAP estar dentro do critério de qualidade aceitável. O indicador de 

tolerância para multicolinearidade variou de 0,60 a 0,95, indicando que não há forte 

multicolinearidade entre as variáveis independentes. 
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Tabela 16 -  Associação da qualidade de pressão aceitável e variáveis 

antropométricas, clínicas, tipo de máscara e adesão ao CPAP. 

Ribeirão Preto – SP, 2021 

 RP Bruto 

Variáveis RP (IC 95 %) Valor de p 
   
Idade   
    < 60, anos 1  
    ≥ 60, anos 1,10 (0,84; 1,45) 0,4659 
Sexo   
   Feminino 1  
   Masculino 1,13 (0,86; 1,48) 0,3882 
Peso corporal   
   < 105, kg 1  
   ≥ 105, kg 1,44 (1,17; 1,78) 0,0006 
CC   
   ≤ 46, cm 1  
   > 46, cm 1,34 (1,07; 1,68) 0,0101 
Tipo de máscara   
   Oronasal 1  
   Nasal 1,69 (1,00; 2,84) 0,0487 
Asma   
   Não 1  
   Sim 1,15 (0,84; 1,58) 0,3809 
Diabetes   
   Não 1  
   Sim 1,38 (1,07; 1,77) 0,0132 
Hipertensão   
   Não 1  
   Sim 1,26 (0,92; 1,74) 0,1504 
Benzodiazepínico   
   Não 1,29 (0,78; 2,11) 0,3221 
   Sim 1  
Mallampati-m   
   Grau ≤ 3 1  
   Grau 4 1,06 (0,78; 1,45) 0,7175 
ESS em 30 dias   
   ≤ 10 1,60 (1,01; 2,52) 0,0434 
   > 10 1  
ESS em 120 dias   
   ≤ 10 1,20 (0,80; 1,80) 0,3777 
   > 10 1  
Adesão CPAP 30 dias   
   < 7, horas 1  
   > 7, horas 1,21 (0,91; 159) 0,1886 
Adesão CPAP 120 dias   
   < 7, horas 1  
   > 7, horas 0,12 (0,79; 1,58) 0,1780 
   
Dados expressos em média (IC 95%); RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; CC: circunferência 
cervical; Mallampati-m: Mallampati modificado; ESS: Epworth sleepiness scale, escala de sonolência de Epworth; 
CPAP: continuous positive airway pressure, pressão contínua positiva das vias aéreas. O valor de p refere-se ao 
modelo de regressão de Poisson simples, utilizado para o ajuste de cada variável independente 
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Tabela 17 -  Análise ajustada da associação da qualidade de pressão aceitável 

e variáveis antropométricas, clínicas, tipo de máscara e adesão ao 

CPAP. Ribeirão Preto – SP, 2021 

 RP Bruto RP Ajustado 

Variáveis RP (IC 95 %) Valor de pa RP (IC 95%) Valor de pb 

     
Peso corporal     
   < 105, kg 1  1  
   ≥ 105, kg 1,44 (1,17; 1,78) 0,0006 1,43 (1,16; 1,77) 0,0008 
Tipo de máscara     
   Oronasal 1  1  
   Nasal 1,69 (1,00; 2,84) 0,0487 1,81 (1,17; 2.79) 0,0076 
Diabetes     
   Não 1  1  
   Sim 1,38 (1,07; 1,77) 0,0132 1,35 (1,07; 1,70) 0,0120 
ESS em 30 dias     
   ≤ 10 1,60 (1,01; 2,52) 0,0434 1,58 (1,08; 2,30) 0,0178 
   > 10 1  1  
     
Dados expressos em média (IC 95%); RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; ESS: Epworth 
sleepiness scale, escala de sonolência de Epworth. O valor de pa refere-se ao modelo de regressão de Poisson 
simples, utilizado para o ajuste de cada variável independente. O valor de pb refere-se ao modelo de regressão 
de Poisson com variância robusta, utilizado para o ajuste de cada variável independente 

 

 

A associação de IAH residual <5 eventos/hora e variáveis antropométricas e 

clínicas está representada na tabela 18. 

A análise foi realizada a fim de detectar variáveis capazes de predizer os 

pacientes em uso de pressão de CPAP baseada em formula suficiente para manter 

o IAH-R < 5. Portanto, a classificação do IAH-R foi considerada a variável 

dependente. Do ajuste da análise bivariada, apenas as variáveis tipo de máscara (p 

= 0,10), ESS em 120 dias (0,22) e asma brônquica (p = 0,002) apresentaram um p 

valor < 0,25 e foram incluídas no modelo multivariado. Do ajuste do modelo de 

regressão de Poisson multivariada, apenas a variável asma brônquica apresentou 

uma associação significativa com IAH-R <5 (p = 0,005). 

Pacientes com asma apresentam uma prevalência de IAH-R <5 79 % maior 

do que aqueles sem asma. O indicador de tolerância para multicolinearidade variou 

de 0,60 a 0,95 indicando que não existe forte multicolinearidade entre as variáveis 

independentes. 
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Tabela 18 - Associação de IAH <5 eventos/hora e variáveis antropométricas, 

clínicas, tipo de máscara e adesão ao CPAP. Ribeirão Preto – SP, 

2021 

 RP Bruto RP Ajustado 

Variáveis RP (IC 95 %) Valor de pa RP (IC 95%) Valor de pb 
     
Idade     
    < 60, anos 1    
    ≥ 60, anos 1,10 (0,71; 1,71) 0,6540   
Sexo     
   Feminino 1    
   Masculino 1,16 (0,75; 1,80) 0,5030   
Peso     
   < 105, kg 1    
   ≥ 105, kg 1,07 (0,65; 1,76) 0,7891   
CC     
   ≤ 46, cm 1    
   > 46, cm 1,09 (0,62; 1,91) 0,7546   
Tipo de máscara     
   Oronasal 1    
   Nasal 1,89 (0,88; 4,08) 0,1050   
Asma     
   Não 1  1  
   Sim 1,82 (1,24; 2,67) 0,0021 1,79 (1,18; 2,70) 0,0057 
Diabetes     
   Não 1    
   Sim 1,17 (0,75; 1,81) 0,4851   
Hipertensão     
   Não 1    
   Sim 0,95 (0,60; 1,48) 0,8148   
Benzodiazepínico     
   Não 0,83 (0,49; 1,42) 0,5020   
   Sim 1    
Mallampati-m     
   Classe 1, 2 1    
   Classe 3,4 0,84 (0,53; 1,32) 0,8381   
ESS em 30 dias     
   ≤ 10 1,15 (0,67; 1,98) 0,6179   
   > 10 1    
ESS em 120 dias     
   ≤ 10 0,75 (0,47; 1,19) 0,2208   
   > 10 1    
Adesão CPAP 30 dias     
   < 7, horas 1    
   > 7, horas 1,29 (0,78; 2,12) 0,3179   
Adesão CPAP 120 dias     
   < 7, horas 1    
   > 7, horas 1,00 (0,52; 1,94) 1,0000   
     
Dados expressos em média (IC 95%); RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; CC: circunferência 
cervical; Mallampati-m: Mallampati modificado; ESS: Epworth sleepiness scale, escala de sonolência de Epworth; 
CPAP: continuous positive airway pressure, pressão contínua positiva das vias aéreas; O valor de pa refere-se ao 
modelo de regressão de Poisson simples, utilizado para o ajuste de cada variável independente. O valor de pb 
refere-se ao modelo de regressão de Poisson com variância robusta, utilizado para o ajuste de cada variável 
independente 
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A comparação das características antropométricas, clínicas, terapêuticas 

(valor de pressão de CPAP), polissonográfica basal (IAH basal) e polissonográfica 

de intervenção (SpO2) entre os pacientes com IAH residual menor ou igual a 10 

eventos/h e IAH maior a 10 eventos/h está apresentada na tabela 19. 

O valor médio da altura dos pacientes com IAH-R ≤10 foi de 165,2 cm (DP = 

10,5) e nos pacientes com IAH-R >10 foi de 158,4 cm (DP = 9,8). Essa variável foi 

significativamente maior no grupo com IAH-R ≤10 do que no grupo com IAH-R >10 

(p = 0,02). 

O valor médio da circunferência cervical dos pacientes com IAH-R ≤10 foi de 

42,5 cm (DP = 3,9) e nos pacientes com IAH-R >10 foi de 40,1 cm (DP = 4,8). Essa 

variável foi significativamente maior no grupo com IAH-R ≤ 10 do que no grupo com 

IAH-R > 10 (p = 0,04). As demais variáveis não apresentaram diferença estatística. 

 

Tabela 19 - Comparação de variáveis entre pacientes com IAH residual menor 

ou igual a 10 eventos/h e IAH residual maior a 10 eventos/h. 

Ribeirão Preto – SP, 2021 

 
Variáveis 

IAH residual  
IAH-R ≤ 10 

n = 65 
IAH-R > 10 

n = 15 
Valor de p 

    
Sexo, n (%)   0,18 
Feminino 31 (76) 10 (24)  
Masculino 34 (87) 5 (13)  
Idade, anos 58,2 (11,9) 60,4 (8,4) 0,50 
Peso, kg 93,7 (23,1) 82,2 (19,0) 0,07 
Altura, cm, 165,2 (10,5) 158,4 (9,8) 0,02 
IMC, kg/m2 34,4 (7,6) 32,8 (7,30) 0,45 
CC, cm 42,5 (3,9) 40,1 (4,8) 0,04 
IAH basal, n/h 48,0 (28,3) 55,5 (22,5) 0,34 
Pressão, cmH2O 7,9 (2,2) 7,8 (2,0) 0,95 
SpO2 noturna com CPAP, % 96,9 (1,7) 97,7 (1,6) 0,05 
ESS basal, pontos 11,5 (5,6) 14,1 (5,5) 0,10 
ESS em 30 dias, pontos 7,1 (5,7) 6,1 (6,4) 0,55 
ESS em 120 dias, pontos 6,2 (5,0) 5,7 (4,6) 0,71 
    
Dados expressos em média (desvio padrão), salvo indicação contrária. IMC: índice da masa corporal; CC: 
circunferência cervical; IAH: índice de apneia e hipopneia; SpO2: saturação de oxigênio; CPAP: continuous 
positive airway pressure, pressão contínua positive nas vias aéreas; ESS: Epworth sleepiness scale, escala de 
sonolência de Epworth. O valor de p refere-se ao teste t de Student ou Mann-Whitney 
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A comparação entre os momentos basal e da intervenção em 30 e 120 dias e 

as alterações longitudinais dos valores da escala de sonolência de Epworth está 

representada na tabela 20. 

A média da ESS basal da amostra foi de 12,0 pontos (DP = 5,7), na primeira 

avaliação após 30 dias de intervenção foi de 6,9 (DP = 5,8) e após 120 dias de 

intervenção foi de 6,1 (DP = 4,9) pontos. Os valores de Epworth na 1ª avaliação e na 

2ª avaliação apresentaram redução significativa de 5,12 e 5,91 pontos (p <0,0001, 

respectivamente) em relação à ESS basal. O valor da ESS da avaliação de 30 dias 

em relação à avaliação de 120 dias não apresentou redução significativa (p = 0,26). 

 

Tabela 20 - Comparação entre os momentos basal e intervenção e alterações 

longitudinais da escala de sonolência. Ribeirão Preto – SP, 2021 

 
 
Variável 

Momento Valor de p 
Comparação entre momentos 

Basal 
Variação em 

30 dias 
Variação em 

120 dias 
Basal x 
30 dias 

Basal x 
120 dias 

30 x 120 
dias 

       
ESS 12,00 (5,7) -5,12 (0,55) -5.91 (0,50) < 0,0001 < 0,0001 0,26 
       
Dados expressos em média (desvio padrão); ESS: Epworth sleepiness scale, escala de sonolência de Epworth. 
O valor de p refere-se ao teste de Bonferroni, utilizado para o ajuste de comparações múltiplas das mudanças 
longitudinais da variáviel testada, ESS 

 
 
A associação entre diferentes estratificações do valor do IAH residual na 

polissonografia com CPAP e ausência de sonolência diurna no período de 

intervenção está representada na tabela 21. 

Os pacientes com pressão aceitável apresentaram associação significativa 

com ausência de sonolência diurna após o tratamento (p = 0,01). A análise dos 

dados mostrou que os pacientes em tratamento cuja pressão atendeu ao critério 

aceitável tiveram 3,61 vezes mais chance de não apresentar sonolência diurna 

excessiva do que aqueles cuja pressão foi considerada inaceitável (p = 0,01). 

Essa associação não foi identificada para os pacientes cuja pressão foi capaz 

de diminuir o IAH geral residual abaixo de cinco eventos/h (p = 0,71) ou o IAH geral 

residual abaixo de 15 eventos/h (p = 0,83). O IAH geral é um índice que não é 

formado pelo cruzamento específico do IAH com o estágio do sono e a posição de 

decúbito, como o índice em REM supino, utilizado para definir a pressão aceitável. 
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A análise multivariada para avaliar a associação do IAH residual sobre a 

ausência de sonolência foi ajustada para o uso de medicamentos, eficiência do sono 

na polissonografia com CPAP e adesão ao CPAP. 

 

Tabela 21 - Associação entre diferentes valores residuais do IAH e ausência de 

sonolência no período de intervenção. Ribeirão Preto – SP, 2021 

 
Variáveis 

Univariada Multivariada 
ESS < 10 

OR (IC 95%) 
Valor de p ESS < 10 

OR (IC 95%) 
Valor de p 

     
IAH-R < 5, n/h  1,15 (0,46; 2,86) 0,75 0,83 (0,30; 2,33) 0,71 
IAH-R < 15, n/h 1,49 (0,17; 14,29) 0,72 1,22 (0,18; 8,33) 0,83 
IAH-R PA, n/h 2,8 (1,07; 7,44) 0,03 3,61 (1,30; 10,07) 0,01 
     
Dados expressos em média (IC 95%); RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio, 
razão de chances; ESS: Epworth sleepiness scale, escala de sonolência de Epworth; IAH-R: índice de apneia 
e hipopneia residual; PA: pressão aceitável. O valor de p refere-se ao teste de modelos univariados e 
multivariados de equações generalizadas com função logito binária e matriz de correlação permutável 

 
 
Os dados referentes à adesão ao CPAP acima de 4,0 horas/noite durante o 

tratamento estão apresentados na tabela 22. 

A adesão ao CPAP foi de 78% na primeira avaliação em 30 dias e de 75% na 

segunda avaliação em 120 dias. A maioria dos pacientes (66%) manteve a adesão 

em cada avaliação, enquanto 9% aumentou a adesão na segunda avaliação, 11% 

reduziu a adesão e 14% dos pacientes manteve-se sem adesão em cada avaliação. 

 

Tabela 22 - Dados da amostra referentes à adesão ao CPAP acima de 4,0 

horas/noite durante o tratamento. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Total 
n = 80 
n (%) 

  
Adesão CPAP em 30 dias  
Sim 62 (78) 
Não 18 (22) 
Adesão CPAP em 120 dias  
Sim 60 (75) 
Não 20 (25) 
Adesão CPAP entre 30 e 120 dias  
Mantido a adesão 53 (66)  
Mantido sem a adesão 11 (14) 
Aumento da adesão 7 (9) 
Redução da adesão 9 (11) 
  
CPAP: continuous positive airway pressure, pressão contínua positiva das vias 
aéreas 
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Os dados dos pacientes da amostra sem adesão ao CPAP referentes ao 

motivo da não adesão ao tratamento em cada avaliação da intervenção em 30 e 120 

dias estão representados na tabela 23. 

A irritação cutânea pela máscara foi relatada como um motivo de não adesão 

somente na primeira avaliação por 17% dos pacientes não aderentes ao CPAP. A 

presença de comorbidades foi relatada como o motivo por 22% dos pacientes não 

aderentes na primeira avaliação e 35% dos pacientes na segunda avaliação em 120 

dias. Algum problema na máscara foi a causa de 17% e 15% dos pacientes não 

apresentarem adesão ao tratamento. A falta de rotina de uso do CPAP foi a 

justificativa em 44% e 50% dos pacientes não aderentes em cada avaliação 

respectivamente. 

 

Tabela 23 - Motivo da não adesão ao tratamento em cada avaliação 

ambulatorial. Ribeirão Preto – SP, 2021 

Variáveis Avaliação 30 dias 
Total 
n = 18 
n (%) 

Avaliação 120 dias 
Total 
n = 20 
n (%) 

   
Irritação cutânea 3 (17) - 
Comorbidades 4 (22) 7 (35) 
Problema máscara 3 (17) 3 (15) 
Falta de rotina 8 (44) 10 (50) 
   
Não adesão ao tratamento com CPAP: uso médio diário abaixo de 4 
horas/noite. Tabela baseada em: WEAVER, T. E. et al. Relationship between 
hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily 
functioning. Sleep, v. 30, n. 6, p. 711-719, Jun., 2007 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo de investigação clínica com intervenção terapêutica teve por 

finalidade descrever as características do tratamento da AOS por meio do uso de 

aparelho de CPAP, seja com máscara nasal ou oronasal, em pressão fixa obtida por 

meio de fórmula matématica, conforme postulado por Miljeteig e Hoffstein (1993). 

O CPAP é rotineiramente recomendado para o tratamento de pacientes com 

AOS moderada a grave e opcionalmente indicado para o tratamento de pacientes 

com SAOS leve (KUSHIDA et al., 2006b). 

A pressão de CPAP determinada por fórmulas pode ser útil como pressão 

para começar a titulação manual em laboratórios do sono, permitindo que a pressão 

ótima seja atingida com menos mudanças incrementais (LAI et al., 2015; MCARDLE 

et al., 2000). 

Apesar da polissonografia de titulação manual ser o método padrão-ouro para 

determinar o valor de pressão ideal, é um método que demanda aparelho de 

polissonografia com acessórios específicos e técnicos treinados, que pode não se 

apresentar de forma acessível e disponível à demanda para o início do tratamento 

da AOS por meio de CPAP (IBER et al., 1991; ORR, 1993; PACK, 1993). 

Como resultado do uso de fórmulas preditoras, há possibilidade de redução 

de listas de espera de polissonografias e do atraso para início do tratamento com 

CPAP aos pacientes com AOS (PLANES et al., 2003). Diante disso, o uso de 

fórmulas matemáticas para programar a pressão inicial de CPAP foi extrapolado do 

seu uso previsto de balizador da pressão inicial de titulação manual e proposto como 

modo alternativo de tratamento (FITZPATRICK et al., 2003; LACEDONIA et al., 

2012; LOREDO et al., 2007; OLIVER; HOFFSTEIN, 2000; ROWLEY; TARBICHI; 

BADR, 2005; SCHIZA et al., 2011; STRADLING et al., 2004; WEST; JONES; 

STRADLING, 2006). 

Em 2015, foi publicada uma revisão sobre o tema e enumeradas diversas 

fórmulas catalogadas em diversas etnias (CAMACHO et al., 2015a). Recentemente, 

um grupo brasileiro publicou um trabalho direcionado ao desenvolvimento de fórmula 

baseada em medidas cefalométricas (CUNHA et al., 2020). Entretanto, apesar da 

evidência crescente desse método alternativo para obter a pressão de CPAP, o uso 
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de fórmula não consta com qualquer grau de recomendação terapêutica em 

diretrizes oficiais (PATIL et al., 2019). 

Em nosso serviço, a única fórmula utilizada é a desenvolvida por Miljeteig e 

Hoffstein (1993), em detrimento dos diversos outros modelos de estimativa 

pressórica, assim como é a fórmula mais investigada por diferentes pesquisadores. 

Apesar de questionada sua extrapolação para a prática clínica (GOKCEBAY et al., 

1996), Masa et al. (2004) mostraram que a pressão predita por essa fórmula foi 

equivalente às pressões obtidas por meio de autotitulação ou titulação manual em 

laboratório de sono. 

Entretanto, diferente dos estudos prévios citados, cujas metodologias se 

basearam na comparação entre os valores de pressão predita por fórmula e pressão 

de titulação manual ou de autotitulação (em uso de auto-CPAP), este estudo não 

teve o propósito comparativo entre métodos de obtenção pressórica. Nosso estudo 

teve o propósito de avaliar de modo descritivo o tratamento com CPAP programado 

com pressão fixa obtida por meio de fórmula. 

A finalidade do presente trabalho foi descrever as características das 

polissonografias dos pacientes em uso de CPAP com pressão fixa durante todo o 

exame, desde os valores de IAH residual geral e seus derivados (relacionados ao 

estágio de sono e/ou posição corporal), a arquitetura do sono (eficiência e estágios 

de sono, índice de despertares) e avaliação da oximetria noturna. 

 

5.1 Avaliação do índice de apneia e hipopneia residual (IAH-R) 

 

Foram adotados três parâmetros de referência para interpretar AOS residual 

(AOS-R) e IAH residual (IAH-R). Em complementação à descrição polissonográfica, 

foi investigado o impacto do tratamento preconizado em nosso estudo em relação à 

sonolência diurna e descrita a taxa de adesão ao tratamento registrada em cada 

aparelho de CPAP. 

Tradicionalmente, a pressão efetiva de CPAP recomendada para o tratamento 

seria a menor pressão necessária para abolir a resistência das vias aéreas, roncos, 

apneias, hipopneias e dessaturações. Essa pressão eliminaria o ronco na maioria 

dos casos, mas por vezes, um leve som de ronco poderia ser ouvido (OKSENBERG 

et al., 1999). Um conceito mais abrangente levaria em consideração, para a 
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determinação da pressão efetiva, o aspecto da curva de fluxo inspiratório, a pressão 

esofágica e microdespertares (NUSSBAUMER et al., 2006; MORGENTHALER et al., 

2008). 

Outro conceito de pressão efetiva de CPAP é aquela que previne as 

consequências adversas da AOS e, ao mesmo tempo, causa o menor desconforto e 

complicações. Esse conceito aparentemente simples supera uma complexidade 

substancial, devido às muitas variáveis envolvidas na prescrição do CPAP 

(BENINATI; SANDERS, 2001). 

Deve-se ressaltar que a pressão ótima selecionada para um paciente durante 

um estudo de titulação pressórica é sujeita à variedade interindividual, e a pressão 

que controla os eventos respiratórios de um paciente pode controlar 

inadequadamente os eventos de outro paciente (SFORZA et al., 1995). 

A média do IAH residual de 6,1 eventos/h, descrita em nosso estudo, está no 

intervalo de cinco a 10 eventos/h, com 50% dos pacientes da amostra apresentando 

IAH-R <5 eventos/h e 82% dos pacientes apresentando IAH-R <10 eventos/h, em 

concordância com vários estudos, que utilizam o termo pressão de tratamento 

efetiva (Peff) baseada na avaliação de eventos residuais até o valor de 10 eventos/h. 

Lloberes et al. (1996) apresentaram resultado semelhante, com IAH-R de 5,6 

eventos/h em avaliação do efeito do CPAP sobre o controle dos eventos obstrutivos, 

arquitetura e fragmentação do sono. Entendemos que o valor de IAH-R de 6,1 

eventos/h (e seus subtipos) deve ser considerado de impacto clínico, principalmente 

quando os demais parâmetros de oximetria, arquitetura do sono e escala de 

sonolência apresentam excelente resposta e atingem valores de normalidade, 

associado ao elevado grau de adesão ao tratamento com CPAP. 

Os parâmetros para a análise de AOS residual (AOS-R) ou IAH residual (IAH-

R) e seus valores de corte ainda são incertos. De acordo com as diretrizes de 

titulação de PAP, descritas por Kushida et al. (2008), pressão efetiva (Peff) é aquela 

capaz de controlar eventos obstrutivos para obter, preferencialmente, IAH-R <5 

eventos/h, associado a saturação acima de 90%. Outra definição sugerida de AOS 

residual é a presença de IAH-R > 5 eventos/h na polissonografia com titulação por 

auto-CPAP (DESAI et al., 2009). 

Mesmo em casos com IAH-R acima de 5 eventos/h, o nível pressórico 

necessário de CPAP nasal (nCPAP) para manter a patência das vias aéreas 
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gradualmente diminui e pressões, possivelmente insuficientes, podem 

eventualmente se apresentar suficientes no decorrer do tratamento (SERIES; ROY; 

MARC, 1994). A pressão necessária para o controle de AOS grave tem se mostrado 

menor duas semanas após o início do tratamento com CPAP, possivelmente devido 

à mudança no grau de edema da via aérea superior (JOKIC et al., 1998; HUKINS, 

2005). 

O uso de pressão suficiente para eliminar os eventos obstrutivos causadores 

da AOS é sempre desejado, mas a pressão excessiva poderá levar a uma adesão 

insuficiente e efeitos colaterais (TORRE-BOUSCOULET et al., 2009). O limiar pelo 

qual a AOS se torna uma doença (reduzindo a longevidade ou a qualidade de vida) 

não é conhecido, da mesma forma, que não se sabe com certeza o quanto os 

eventos residuais são problemáticos (BENINATI; SANDERS, 2001). 

Os objetivos clínicos da terapia com CPAP são importantes, quando 

direcionados às consequências da sonolência diurna, à redução da qualidade de 

vida e ao distúrbio de sono do parceiro de cama. Dessa forma, atingir esses alvos 

clínicos são essencialmente equivalentes aos alvos numéricos relacionados 

diretamente aos valores específicos de IAH residual (BENINATI; SANDERS, 2001). 

A pressão fixa de CPAP obtida por autotitulação com APAP pode ser avaliada 

pela capacidade dessa titulação permitir a seleção de uma pressão efetiva (Peff), 

que resulte em tratamento com IAH-R < 10/h e/ou bom desfecho clínico (BERKANI 

et al., 1998; GAGNADOUX et al., 1999). 

Baseado no parâmetro de IAH-R < 10 eventos/h, o presente trabalho 

descreveu 65 pacientes (82%) com IAH-R < 10 e somente 15 pacientes (18%) com 

IAH-R > 10, em uso de pressão obtida por fórmula. Não somente a média do IAH-R 

(6,1/h) da nossa pesquisa apresenta-se no intervalo de cinco a 10 eventos/h 

residuais, mas também os demais subtipos de IAH residual, como IAH-R em posição 

supina (7,18/h), IAH-R em sono REM (9,52/h) e IAH-R em posição supina durante 

estágio REM (8,4/h). 

Desai et al. (2009) avaliaram em seu estudo, a acurácia do aparelho de auto-

CPAP em estimar o IAH residual em pacientes tratados com auto-CPAP, sem um 

exame de polissonografia de titulação manual prévio. Uma forma de determinar a 

eficácia do tratamento objetivamente é acompanhar o IAH-R a partir da leitura dos 

cartões de memória das novas gerações de aparelhos de CPAP (GUGGER, 1997). 
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De 99 pacientes do seu estudo, 26% tinham IAH-R > 5 em tratamento com 

auto-CPAP e 17% apresentaram IAH-R > 10, utilizando esses dois parâmetros de 

IAH-R para a avaliação de doença residual (DESAI et al., 2009). O valor de corte de 

10 eventos/h tem sido utilizado mais amplamente no balizamento de IAH-R e AOS-R 

na literatura, conforme outros autores abaixo. 

No próprio estudo de Miljeteig e Hoffstein (1993), responsável pelo 

desenvolvimento da fórmula em avaliação em nossa pesquisa, a pressão efetiva 

(Peff) foi aquela capaz de reduzir o IAH-R para abaixo de 10 eventos/h. Berry, 

Parish e Hartse (2002), em seu artigo de revisão da AASM, definiram IAH-R < 10/h 

como um desfecho efetivo para a avaliação tanto da pressão fixa obtida por titulação 

manual de CPAP quanto da pressão fixa obtida por autotitulação com APAP. 

Torre-Boscoulet et al. (2009) analisaram a concordância e eficácia do 

tratamento com pressão determinada por APAP e determinada por cinco diferentes 

fórmulas, usando também como desfecho o critério de IAH residual abaixo de 10 

eventos/h. Gagnadoux et al. (1999) descreveram que 87% dos pacientes 

apresentavam IAH-R < 10 em avaliação após três meses de tratamento com 

pressão fixa. Series (2000) avaliou 40 pacientes tratados em pressão fixa 

autotitulada por APAP e descreveram 38 pacientes (95%) com IAH-R abaixo de 10. 

O IAH-R < 10 foi alcançado em 11 de 14 pacientes (78%) em uso de CPAP nasal 

(nCPAP), na avaliação de Planes et al. (2003), com média de IAH-R de 7,6 

eventos/h. 

Nove estudos clínicos (BEHBEHANI et al., 1995; d’ORTHO et al., 2000; 

FLETCHER; STICH; YANG, 2000; GAGNADOUX et al., 1999; LLOBERES et al., 

1996; LOFASO et al., 1996; RANDERATH et al., 1999, 2000; TESCHLER et al., 

2000), um estudo não randomizado (BOUDEWYNS et al., 1999) e 10 estudos 

randomizados controlados (BEHBEHANI et al., 1998; FICKER et al., 2000; 

KONERMANN et al., 1998; MIYAZAKI et al., 1999; RANDERATH et al., 2001a, 

2001b; SCHARF et al., 1996; SERIES; MARC,1997; SHARMA et al., 1996; 

TESCHLER et al., 1996) mostraram que a autotitulação com APAP reduziu o IAH-R 

para níveis efetivos abaixo de 10/h em 80 a 95% dos pacientes com AOS 

estudados. 

Em nosso estudo, somente 15 pacientes (18%) apresentaram IAH-R > 10 em 

uso de pressão obtida pela fórmula. Torre-Bouscolet et al. (2007) apresentaram a 
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prevalência de 29% de AOS-R definida como IAH-R > 10. Baltzan et al. (2006) 

mostraram que 17% dos pacientes tratados com pressão fixa determinada por 

polissonografia de titulação manual tinham IAH-R > 10 e permaneciam com a 

resolução dos sintomas de sonolência diurna. Pittman et al. (2006) mostraram em 

seu estudo que 20% dos pacientes em uso de CPAP, por ao menos três meses, 

com pressão previamente determinada por titulação manual em laboratório e adesão 

correta, apresentaram AOS-R moderada ou AOS-R grave (IAH-R > 15 eventos/h). 

Berkani et al. (1998) avaliaram 10 pacientes com pressão definida por 

aparelho APAP, descrevendo 20% com IAH-R > 10. Lofaso et al. (1996) 

encontraram três de 15 pacientes (20%) com IAH-R > 10 durante o tratamento com 

APAP. Hertegonne et al. (2008) descreveram os achados de 45 pacientes, sendo 25 

tratados com pressão calculada pela fórmula de Hoffstein (MILJETEIG; HOFFSTEIN, 

1993) e 20 em uso de APAP. Segundo o estudo, 24% e 50% dos pacientes 

apresentaram IAH-R > 10, respectivamente, sem diferença significante do IAH-R 

(5,4 vs 7,7) entre os tratamentos (HERTEGONNE et al., 2008). 

Percebe-se, portanto, que vários estudos utilizam o termo de pressão efetiva 

de tratamento (Peff), baseado na avaliação de eventos residuais abaixo de 10/hora. 

Além disso, o IAH alvo da titulação do CPAP ou o IAH residual médio não são 

fornecidos em muitos ensaios clínicos de terapia com CPAP (ENGLEMAN et al., 

1999, 2002; KANEKO et al., 2003; PEPPERELL et al., 2002). Nos estudos em que o 

IAH residual é fornecido, varia de 0 a 10/h (HARSCH et al., 2004; PACK et al., 

2001). Não está claro se um ponto de corte < 5/h é necessário para se considerar 

um resultado positivo durante o tratamento com CPAP (ROWLEY; TARBICHI; 

BADR, 2005). 

Optamos por analisar o efeito da pressão obtida pela fórmula usando esses 

dois pontos de corte diferentes para o IAH-R. O valor de corte de IAH ≤ 5/h foi o 

objetivo em alguns estudos (SANDERS et al., 1993; SANDERS; KERN, 1990). O 

IAH < 10/h foi escolhido principalmente porque era o valor de corte nas 

investigações originais da equação de predição da pressão de CPAP (HOFFSTEIN, 

MATEIKA, 1994; MILJETEIG, HOFFSTEIN, 1993; OLIVER; HOFFSTEIN, 2000). 

Este ponto de corte (IAH <10/h) também é frequentemente usado por 

investigadores para distinguir a presença ou ausência de síndrome da apneia 

obstrutiva do sono (SAOS) em estudos de triagem (FLEMONS et al., 1994; MAISLIN 
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et al., 1995; VINER; SZALAI; HOFFSTEIN, 1991) e como um critério em estudos que 

avaliaram o sucesso da cirurgia e do aparelho intraoral no tratamento da AOS 

(SCHMIDT et al., 1995; SHER; SCHECHTMAN; PICCIRILLO, 1996). 

As doenças cardiovasculares associadas à AOS incluem HAS (HADDAD; 

BITTENCOURT, 2013; PEPPARD et al., 2000; PEPPEREL; DAVIES; STRADLING, 

2002; YOUNG et al., 1997), insuficiência cardíaca (JAVAHERI et al., 1998; SANNER 

et al., 1997a; SIN et al., 1999), arritmias cardíacas (principalmente a fibrilação atrial), 

doença coronariana, acidente vascular cerebral (THORPY, 2006; YAGGI et al., 

2005), hipertensão pulmonar (CHAOUAT et al., 1996; KESSLER et al., 1996; 

SANNER et al., 1997b) e aumento de mortalidade (PUNJABI et al., 2009). 

Deve-se observar que não está claro qual desses pontos de corte é crítico 

para melhorar os resultados após o tratamento com CPAP. Estudos epidemiológicos 

indicam que a doença cardiovascular é mais provável de ocorrer em pacientes com 

IAH ≥ 10/h (NIETO et al., 2000; PEPPARD et al., 2000; SHAHAR et al., 2001); 

entretanto, um IAH entre 5 e 10 também foi associado ao desenvolvimento de 

hipertensão arterial (PEPPARD et al., 2000). 

Vários estudos bem desenhados mostraram que o IAH é um fator 

independente de risco cardiovascular (DURAN et al., 2001; NIETO et al., 2000; 

PEPPARD et al., 2000) e acidentes de trânsito (BARBE et al., 1998; FINDLEY et al., 

2000; MASA; RUBIO; FINDLEY, 2000; TERAN; JIMENEZ; CORDERO, 1999), mas 

as implicações a longo prazo de apneias e hipopneias residuais, após o tratamento 

com CPAP, não foram estabelecidas (MASA et al., 2004). 

O método de determinação de CPAP eficaz desempenha um papel 

importante na melhoria das condições clínicas de um paciente. No entanto, há pouco 

conhecimento se diferentes métodos de titulação de CPAP gerariam diferentes 

resultados, caso outros alvos terapêuticos, como fatores de risco cardiovascular, 

fossem levados em consideração (MARRONE et al., 2008). 

 

5.2 Avaliação do IAH residual e a qualidade de pressão 

 

Esses dois pontos de corte de IAH residual, acrescidos das váriáveis estágio 

de sono e posição de sono, compõem um sistema descrito por Hirshkowitz e 

Sharafkhaneh (2005) para classificar a pressão da polissonografia de titulação 
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manual como ótima, boa, adequada e inadequada, a fim de sistematizar o resultado 

de cada titulação, cujo principal parâmetro é o comportamento do IAH residual no 

estágio REM em posição supina. Os principais conceitos integrados à esse sistema 

foi a análise do IAH < 5 em REM supino e do IAH < 10 em REM supino. Esse 

sistema de classificação foi incluído no manual de titulação de CPAP publicado em 

2008 (KUSHIDA et al., 2008). 

Durante um estudo de polissonografia de titulação em laboratório de sono, um 

técnico treinado aumenta progressivamente a pressão até que apneias, hipopneias e 

roncos sejam abolidos, saturação normalizada e a fragmentação do sono resolvida 

(AMERICAN SLEEP DISORDERS ASSOCIATION, 1997). 

Apesar de incomum, 2 pacientes (20% do total) avaliados em estudo de 

Prasad, Carley e Herdegen (2010) apresentaram IAH-R elevado (26 e 11 eventos/h) 

em reavaliação polissonográfica, apesar de previamente titulados de forma efetiva 

em polissonografia manual. Esse fato pode ser explicado pela variabilidade noite a 

noite (ORR, 1993; PRASAD; CARLEY; HERDEGEN, 2010). 

A pressão requerida ao longo do exame de titulação apresenta aumento 

significante durante o sono REM, comparada aos estágios 1, 2 e 3 do NREM. Esse 

achado foi semelhante em exames realizados no período diurno comparado aos 

exames noturnos, conforme Lloberes et al. (2004). 

A titulação de pressão considerada ótima reduz o IAH para abaixo de 5 

eventos/h, na presença de ao menos 15 minutos de sono em estágio REM e posição 

supina, o que é freqüentemente difícil de ser atingido (HIRSHKOWITZ; 

SHARAFKHANEH, 2005). A titulação classificada como boa reduz o IAH < 10 

eventos/h, em situação de REM-supino por ao menos 15 minutos, associada à 

redução de 50% do IAH basal (HIRSHKOWITZ; SHARAFKHANEH, 2005). 

A pressão calculada por fórmula em nosso estudo obteve o valor médio do 

IAH-R em REM supino de 8,4 eventos/h (DP = 9,9), com média de 44,1 minutos (DP 

= 28,6) de REM-supino. A média pressórica do presente estudo poderia ser 

classificada, segundo os critérios de Hirshkowitz e Sharafkhaneh (2005), em 

qualidade de pressão boa. 

A pressão de titulação adequada não consegue atingir um IAH-R < 10, mas 

reduz o IAH basal em ao menos 75% do seu valor inicial. A titulação com pressão 
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inadequada se relaciona àquela que não preenche nenhum dos critérios prévios 

(HIRSHKOWITZ; SHARAFKHANEH, 2005). 

Eventos respiratórios em pacientes com AOS são mais freqüentes e longos 

em sono REM, com dessaturação mais acentuada do que qualquer outro estágio e 

ainda mais resistente a se encerrar por meio de despertares do que eventos em 

sono não-REM (SU et al., 2012). A AOS-REM é definida quando os eventos 

respiratórios ocorrem exclusivamente ou predominantemente em estágio REM, 

estimada em torno de 14% a 36% de todos os casos de AOS (HABA-RUBIO et al., 

2005; KOO et al., 2008a, 2008b; O’CONNOR; THORNLEY; HANLY, 2000). 

Em geral, pressões de tratamento maiores são necessárias em posição 

supina e durante o sono REM, e deve ser considerado que o uso de pressão única 

fixa em valor elevado durante a noite inteira pode, potencialmente, aumentar o 

vazamento pela máscara, intolerância pressórica e, teoricamente, reduzir a 

adaptação e adesão ao tratamento, visto que a pressão necessária pode variar de 

acordo com a posição e estágio de sono (OKSENBERG et al., 1999). 

Por isso, a utilização do CPAP em pressão considerada ótima ainda é um 

desafio aos clínicos (BERRY, 2000; ROLFE; OLSON; SAUNDERS, 1991; 

STROLLO; SANDERS; ATWOOD, 1998;). A sequência do mais alto ao mais baixo 

valor de pressão de CPAP encontrada por Oksenberg et al. (1999) foi a seguinte: 

REM-supino > NREM-supino > REM-lateral > NREM-lateral. 

Algumas ressalvas sobre esse tema são necessárias, com três tópicos 

recebendo prioridade. Em primeiro lugar, dado que a qualidade do sono, bem como 

a densidade e a duração do sono de movimento rápido dos olhos (REM) podem ser 

altamente variáveis entre os pacientes com AOS, é possível que as diferenças do 

sono REM entre os pacientes com apneia do sono possam afetar as necessidades 

de pressão. 

Estudos avaliando as diferenças nas pressões necessárias com base no 

estágio do sono ajudariam a determinar essas diferenças. Um paciente que tem uma 

proporção significativa de sono REM pode necessitar de uma quantidade maior de 

pressão, devido ao relaxamento das vias aéreas superiores (SU et al., 2012). Tofts 

et al. (2012) avaliaram o efeito do IAH na pressão predita durante o REM, mas 

usaram o IAH geral (e não o IAH-REM) no desenvolvimento da sua fórmula 

(CAMACHO et al., 2015a). 
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Além disso, o componente posicional e a significante diferença entre os 

valores necessários de pressão em posição supina e lateral poderiam ser usados 

como argumento para o uso do IAH supino ou do IAH de REM-supino da 

polissonografia nas fórmulas preditivas, ao invés do IAH geral (LAI et al., 2015). 

Uma segunda área de consideração nesse assunto é a dúvida se o nível de 

pressão é realmente correlacionado com o índice de apneia e hipopneia como um 

todo, ou se apneias e hipopneias deveriam ter coeficientes diferentes na construção 

de fórmulas. Teoricamente, uma apneia exigiria pressões mais altas do que uma 

hipopneia para manter uma via aérea patente (SU et al., 2012). 

Tofts et al. (2012) avaliaram o efeito da hipopnéia como uma variável, mas as 

apneias não foram incluídas como variáveis em sua equação matemática. A 

contribuição que as hipopneias versus apneias pode trazer é difícil de responder, 

pois dois pacientes diferentes com o mesmo IAH, mas com proporções diferentes de 

apneias e hipopneias podem exigir pressões diferentes para superar esses eventos 

obstrutivos, tornando potencialmente menos precisas as equações matemáticas que 

não separam as duas variáveis (CAMACHO et al., 2015a). 

Em terceiro lugar, as diferenças entre métodos usados em diversos centros 

de sono podem ter algum impacto nos resultados de polissonografias diagnósticas, 

afetando o IAH, que compõe parte das equações na literatura (LAI et al., 2015). Tais 

diferenças incluem: a influência dos critérios de referência para o estadiamento do 

sono e pontuação de eventos respiratórios, a depender da edição e versão da AASM 

utilizada (LAI et al., 2015; RUEHLAND et al., 2009); as diferenças nos métodos de 

monitoramento fisiológico usados em diferentes centros do sono; e o impacto da 

variabilidade interobservador nos resultados da polissonografia (LAI et al., 2015). 

Em nosso estudo, 82% dos exames de polissonografia diagnóstica basal 

foram realizados dentro do mesmo hospital, porém em departamentos diferentes, e 

28% foram oriundos de laboratórios externos. No estudo conduzido por Ebben, 

Narizhnaya e Krieger (2017), nove tecnólogos noturnos realizaram os exames de 

polissonografia, quatro tecnólogos avaliaram os exames (um grupo separado dos 

tecnólogos noturnos) e seis especialistas em sono revisaram os exames e 

finalizaram os resultados. 

A diversidade da equipe certamente acrescentou variabilidade a fatores como 

IAH e, por conseguinte, na configuração final do CPAP programado por fórmula 
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dependente de IAH. Além disso, o estudo foi realizado na cidade de Nova York, que 

tem uma população de pacientes diversificada e pode ter introduzido uma variação 

adicional. No entanto, os autores acreditaram que essa gama de funcionários e 

população de pacientes pode também ter aumentado a validade externa aos 

achados (EBBEN; NARIZHNAYA; KRIEGER, 2017). 

Por outro lado, ao se examinar o desenvolvimento das equação preditoras, 

nota-se que o IAH é o fator menos importante na determinação da pressão de CPAP 

pelas fórmulas que utilizam essa variável, considerando que Iber et al. (1991) 

demonstraram que apenas 18% da variabilidade nos níveis de CPAP poderiam ser 

explicadas pelo IAH. 

Os próprios autores da fórmula utilizada em nossa pesquisa citam que não é 

necessário determinar com precisão o valor do IAH no exame de polissonografia 

diagnóstica para obter um valor pressórico predito de CPAP razoável para se iniciar 

o estudo de titulação (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). Como exemplo citado em seu 

artigo, os autores descreveram que para uma pessoa com IMC de 33 kg/m2 e 

circunferência cervical de 42 cm (valores médios do seu estudo), a diferença entre 

IAH de 20 e IAH de 50 mudaria a pressão predita de 6,4 cmH2O para 7,6 cmH2O 

(HOFFSTEIN; MATEIKA, 1994). 

Essas considerações têm por objetivos mostrar o impacto do IAH basal nas 

fórmulas preditoras de pressão de CPAP, atentar sobre a obtenção do IAH basal nos 

exames de polissonografia diagnóstica e explanar sobre o fatores estágio REM e 

posição supina para um melhor entendimento das definições da qualidade da 

pressão de CPAP baseada no controle do IAH de REM supino. 

A análise dos nossos dados das polissonografias de pesquisa em uso de 

CPAP mostrou que 22% e 5% dos pacientes foram considerados com pressão de 

qualidade adequada e inadequada (27% do total), respectivamente, enquanto que 

38% e 35% atingiram a classificação ótima e boa (73% do total). 

Segundo a orientação do manual de titulação descrito por Kushida et al. 

(2008), uma titulação para avaliação pressórica deve ser repetida caso não se atinja 

qualidade ótima ou boa (qualidade aceitável). Dessa forma, 73% dos pacientes da 

nossa amostra citados acima não necessitariam de titulação. 

Os resultados de polissonografia de titulação manual apresentados por Su et 

al. (2012) foram divididos em 52,7% com pressão ótima, 0,5% com pressão boa, 
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38,9% com pressão adequada e 7,9% com pressão inadequada, perfazendo um 

total de 53,2% de exames aceitáveis (pressão ótima e boa) e 46,8% de exames 

inaceitáveis (pressão adequada e inadequada), que necessitariam ser repetidos. 

Dados limitados sugerem que muitos pacientes não atingem as configurações 

de pressão ótima e análises post-hoc de estudos randomizados mostraram que 50 a 

60% dos pacientes conseguem obter pressão ótima ou boa (pressão aceitável), 

enquanto 30 a 40% são classificados com pressão adequada ou inadequada 

(pressão inaceitável) durante a titulação manual (FREEDMAN; KUZNIAR; SUSAN, 

2017; LETTIERI et al., 2008; SU et al., 2012). Deve-se salientar, portanto, que as 

configurações ideais previstas na titulação manual para o controle dos eventos 

respiratórios não são atingidos em ao menos 30% das vezes. E, em cerca de 70% 

dos exames de titulação, o sucesso terapêutico é atingido. 

 

5.3 Avaliação do IAH residual e o tipo de máscara 

 

É de extrema importância citar que ao avaliar o IAH-R de acordo com o tipo 

de máscara utilizada em nossa pesquisa, o IAH-R dos pacientes em uso de máscara 

nasal foi menor em relação ao uso de máscara oronasal (nCPAP IAH-R 5,6 vs 

oCPAP IAH-R 8,0). Em seu artigo, Miljeteig e Hoffstein (1993), autores da fórmula 

utilizada em nossa pesquisa, não especificaram o modelo de máscara utilizado, mas 

sugere-se que a maioria dos pacientes utilizou máscara nasal. 

Portanto, essa fórmula pode ser menos eficaz para determinar a pressão em 

pacientes candidatos ao uso de máscara oronasal do que quando usado com 

máscaras nasais. Nossos dados mostraram que pacientes em uso de máscara nasal 

tiveram probabilidade 81% maior de estarem em uso de pressão de qualidade 

ótima/boa (qualidade aceitável) do que pacientes em uso de máscara oronasal. 

A pressão positiva nas vias aéreas é transferida por meio de máscara nasal; 

entretanto, máscara oronasal pode ser usada quando um paciente é considerado 

respirador bucal ou apresenta queixa de congestão nasal. Teo et al. (2011) 

encontraram mais eventos respiratórios residuais em pacientes usando máscara 

oronasal durante o tratamento. Eventos respiratórios residuais foram descritos mais 

significativamente quando uma máscara oronasal versus nasal foi usada durante a 
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autotitulação, indicando que algumas máquinas de APAP têm dificuldade em 

identificar uma pressão eficaz com máscaras oronasais (TEO et al., 2011). 

Geralmente o uso de máscara oronasal necessita de pressões mais elevadas 

durante a polissonografia de titulação, conforme demostrado por Ebben, Oyegbile e 

Pollak (2012). Ebben, Narizhnaya e Krieger (2017) desenvolveram modelos 

diferentes de equações preditoras de pressão para ambos os estilos de máscaras, a 

fim de compensar a diferença pressórica entre as interfaces. 

Em seu estudo, estes autores mostraram que o método de aplicação de 

CPAP (oronasal vs nasal) teve um impacto significativo na pressão de tratamento, 

supondo que um modelo de fórmula apenas para máscaras oronasais encontraria 

um valor de pressão mais alto do que uma fórmula para máscara nasal (EBBEN; 

NARIZHNAYA; KRIEGER, 2017). Este achado também foi reproduzido por outros 

grupos (BETTINZOLI et al., 2014; BOREL et al., 2013; EBBEN et al., 2014). 

Seus dados mostraram que as fórmulas preditoras que levam em 

consideração o estilo da máscara tinham uma correlação melhor com o CPAP 

titulado determinado em laboratório, em comparação com fórmulas que não levam 

em consideração a interface da máscara (EBBEN; NARIZHNAYA; KRIEGER, 2017). 

Uma diferença de 2 a 3 cmH2O entre os estilos de máscara foi observada na 

pressão média (EBBEN; NARIZHNAYA; KRIEGER, 2017). Como resultado, para 

que um modelo preditor de pressão seja eficaz para os estilos de máscara oronasal 

e nasal, esse modelo deve compensar essas diferenças no requisito de pressão 

entre as interfaces (EBBEN, NARIZHNAYA, KRIEGER, 2017). 

O modelo oronasal criado no estudo de Ebben, Narizhnaya e Krieger (2017) 

superou o modelo original de Miljeteig e Hoffstein (1993), em termos de precisão 

preditiva dentro do intervalo de 1 a 2 cmH2O, em comparação com a pressão ótima 

determinada por titulação manual utilizada como referência. No entanto, a precisão 

do seu modelo nasal não foi significativamente diferente da fórmula de Miljeteig e 

Hoffstein (1993) (EBBEN; NARIZHNAYA; KRIEGER, 2017). 

A dinâmica das vias aéreas é diferente quando as interfaces de máscara 

nasal versus oronasal são usadas com CPAP, especificamente na região 

retropalatal das vias aéreas superiores. Em investigação com ressonância nuclear 

magnética, foi visto que respirar através do nariz e boca simultaneamente com o 

CPAP fazia o véu palatino oscilar em um movimento lento nas vias aéreas 
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superiores, o que provavelmente resulta em turbulência do fluxo de ar. Essa 

turbulência reduz a eficácia do CPAP com máscara oronasal na abertura das vias 

aéreas (EBBEN et al., 2016). 

 

5.4 Avaliação da arquitetura do sono, escala de sonolência e adesão ao CPAP 

 

Os achados relacionados à arquitetura do sono, como a eficiência do sono, 

porcentagem de cada estágio de sono e índice de despertares também foram 

avaliados em nosso estudo, além das características polissonográficas relacionadas 

aos eventos respiratórios. 

O aumento do esforço respiratório age como o estímulo primário por meio de 

mecanorrecptores para provocar os despertares durante o sono e interferir na 

arquitetura do sono (BERRY; LIGHT, 1992; KIMOFF et al., 1994). 

Este mecanismo é também proposto como tendo papel central na síndrome 

da resistência das vias aéreas, na qual o CPAP reverteria os sintomas diurnos, 

reduzindo as variações de limitação de fluxo aferidas por meio de medida de 

pressão esofágica (GUILLEMINAULT et al., 1992, 1993). Pacientes graves tem 

centenas de episódios obstrutivos e, portanto, centenas de despertares e alteração 

na arquitetura do sono (JENKINSON et al., 1999). 

O tratamento da AOS por meio do uso de aparelho de CPAP tem o efeito em 

prevenir o colapso das vias aéreas superiores durante o sono e normalizar a 

arquitetura do sono (FINDLEY et al., 2000; HACK et al., 2000; RAJAGOPAL et al., 

1986; SERIES F; SERIES I; CORMIER, 1992; TREGEAR et al., 2010). Series, Roy e 

Marc (1994) descreveram 13 pacientes que, mesmo em tratamento com pressão 

subterapêutica (IAH-R acima de 10/h) devido à intolerância a pressões mais 

elevadas, apresentaram melhora da arquitetura do sono e dos sintomas diurnos. 

Lloberes et al. (1996) concluíram que a titulação pressórica pode ser obtida 

por meio do uso de APAP, com impacto na fragmentação do sono (índice de 

despertares de 12,0 eventos/h) e restauração da arquitetura do sono. Masa et al. 

(2004), em avaliação de pressão determinada por APAP, fórmula e titulação manual, 

demonstraram melhora na arquitetura do sono nos três grupos, com IAH residual 

variando de 4,9 a 8,7, índice de despertares de 12,0 a 13,4, estágio N3 entre 18,3 a 

20,2% e sono REM de 18,8%, 19,7% e 18,8% respectivamente. 
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Em nosso estudo, foi observada a normalização da média da eficiência do 

sono (86,9%) e da fragmentação do sono, com redução da média do índice de 

despertares (14,5/h), próximo ao índice de despertares de 15,9/h do estudo de 

Series e Marc (1999) e o índide de 12,6/h descrito por Ueno et al. (2010). Hukins 

(2005) demonstrou eficiência do sono de 81,8% e 72,2% e índice de despertares de 

21,3 e 22,6 eventos/h, em pacientes tratados com pressão arbitrária relacionada ao 

IMC e pressão determinada por titulação manual, respectivamente. 

Os valores de estágio REM (19,0% e 15,7%) em ambos os grupos do estudo 

de Hukins (2005) foram semelhantes ao valor de REM obtido em nossa pesquisa 

(15,04%), e os valores de estágio N3 (25,9% e 26%) foram superiores ao valor de 

N3 dos nossos dados (14,7%). 

Hertegone et al. (2008) avaliaram os achados de arquitetura do sono em 

pacientes tratados com pressões determinadas por APAP e fórmula matemática. Os 

resultados mostraram eficiência do sono abaixo do valor de normalidade, estágios 

N3 de 16,9% e 14,8% e normalização do estágio REM (22,5%) somente no grupo 

utilizando a pressão calculada por fórmula (HERTEGONE et al., 2008). 

O índice de despertares e quantidade de sono profundo (N3/REM) 

apresentaram melhora acentuada em ambos os grupos estudados por Planes et al. 

(2003), embora a porcentagem de sono de ondas lentas (estágio N3) permaneceu 

subnormal em ambos os grupos. 

Há considerável melhora na arquitetura do sono em pacientes tratados com 

CPAP. Entretanto, pode haver valores de estágios de sono profundo que se mantém 

abaixo dos parâmetros da normalidade. Essas reduções discretas, por sua vez, não 

se mostram claras sobre a influência em desfechos clínicos (WHITE; GIBB, 1998). 

Nossos achados não apresentaram diferença entre os valores médios de N3 

e REM da polissonografia basal e polissonografia com CPAP. Esses dados não se 

mostraram influenciados por agentes medicamentosos do tipo benzodiazepínicos e 

ISRS ou pela qualidade da pressão de tratamento com CPAP. 

O uso prévio de CPAP por pelo menos 30 dias antes da polissonografia da 

pesquisa pode provavelmente reduzir ou eliminar o efeito rebote de sono de ondas 

lentas N3 e sono REM, que é mais frequentemente visto como efeito de primeira-

noite em tratamento agudo com CPAP (ISSA; SULLIVAN, 1986). Durante o 

tratamento, mesmo se os eventos obstrutivos se normalizarem completamente mas 
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estágios específicos do sono responderem seletivamente por serem cronicamente 

suprimidos, o paciente pode acordar se sentindo revigorado (HIRSHKOWITZ; 

SHARAFKHANEH, 2005). 

Estudos randomizados placebo-controlados têm mostrado que o tratamento 

com CPAP melhora a arquitetura do sono, a qualidade de vida, a performance 

cognitiva e fisiológica, assim como promovem a redução da sonolência excessiva 

diurna (SED), aferida tanto por medida subjetiva quanto objetiva (COLT; HAAS; 

RICH, 1991; ENGLEMAN, 1998; ENGLEMAN et al., 1999; JENKINSON et al., 1999; 

MONTSERRAT et al., 2001; MUNOZ, 2000). 

A escala de sonolência de Epworth é o questionário mais amplamente usado 

para avaliar SED de forma subjetiva em pacientes com distúrbios do sono. O valor 

acima de 10 é considerado indicativo de sonolência (JOHNS, 1991). Os pacientes 

avaliados em nosso estudo apresentaram redução da pontuação da escala de 

sonolência de Epworth (ESS) nas avaliações de 30 e 120 dias após o uso de CPAP, 

com médias de 6,9 e 6,1 pontos, respectivamente, e queda de 37% e 40% em 

relação à pontuação da ESS basal. Achados semelhantes foram descritos por 

Hukins (2005). 

Enquanto vários autores utilizam a redução de IAH residual para abaixo de 10 

eventos/h como critério de tratamento efetivo com CPAP, a redução para valores 

abaixo de 5 eventos/h pode ser necessário para reverter a sonolência diurna 

(CONDOS et al., 1994; MEURICE, MARC, SERIES, 1996; MONTSERRAT; 

BALLESTER; OLIVI, 1995). 

Por outro lado, há um efeito significante do tratamento em pressão 

subterapêutica com nCPAP em medidas de ESS (JENKINSON et al., 1999). Em 

geral, clinicamente, a maioria dos pacientes em tratamento apresenta-se menos 

sonolenta, mais alerta e com melhora do humor e da função cognitiva 

(HIRSHKOWITZ; SHARAFKHANEH, 2005). 

No estudo de Lloberes et al. (2004), houve a redução de 7,4 pontos na ESS, 

em pacientes tratados com pressão titulada manualmente no valor médio de 7,5 

cmH2O (DP = 2,2). Em nosso estudo, a pressão média calculada pela fórmula de 7,8 

cmH2O (DP = 2,1) causou a redução de 5,2 e 5,9 pontos na ESS, em cada avaliação 

(p = 0,0001; p = 0,0001), e foi suficiente para 78% dos pacientes apresentarem ESS 

< 10 pontos durante o seguimento. 
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Conforme a análise estatística dos dados da nossa pesquisa, pacientes em 

uso de pressão considerada ótima/boa (pressão aceitável) tiveram 3,61 vezes mais 

chances de apresentarem ESS < 10 na reavaliação ambulatorial do que os 

pacientes em uso de pressão considerada inaceitável (adequada/inadequada). 

Essa associação deveria ser interpretada como potencial fator preditor de 

sucesso terapêutico da pressão estimada pela fórmula durante o seguimento 

ambulatorial. Diretrizes da AASM sugerem que a polissonografia de titulação manual 

não é indicada para pacientes aparentemente satisfeitos com o tratamento iniciado 

com pressão estipulada por outros métodos (KUSHIDA et al., 2005). 

A melhora na sonolência durante o tratamento com pressão positiva contínua 

nas vias aéreas (CPAP) se correlaciona com a redução na fragmentação do sono, 

consequência dos despertares repetidos relacionados à apneia, hipopneia e RERAs 

(SFORZA; KRIEGER, 1992). 

Em caso de persistência de sonolência diurna, descartadas outras causas 

potenciais, como adesão ao CPAP, privação de sono ou medicações sedativas, 

pode-se usar métodos de aferição de eventos respiratórios menos invasivos, como 

dispositivos baseados em tonometria arterial periférica (PITTMAN et al., 2006) ou 

pelo uso de métodos baseados em oximetria de pulso (MULGREW et al., 2007). 

Se um paciente não teve uma boa resposta clínica ao tratamento com CPAP, 

uma estimativa do IAH residual por dispositivos pode ser realizada, mas não é um 

substituto definitivo para uma polissonografia de titulação no tratamento com 

pressão positiva, que pode detectar despertares insuspeitos frequentes por 

vazamento da máscara ou pela boca, bem como identificar causas não respiratórias 

de distúrbios do sono (BERRY et al., 2012). Em casos selecionados, é possível o 

uso de medicamentos promotores de vigília para aqueles que mantiveram a queixa 

de sonolência excessiva, em detrimento da otimização de todas as variáveis citadas 

(PACK et al., 2001). 

A utilização da ESS é completamente validada para quantificar de forma 

subjetiva a sonolênica diurna, apresenta aplicação extremamente fácil (JENKINSON 

et al., 1999) e foi utilizada para avaliação de desfecho em nossa pesquisa. 

Baseado em comitês e recomendações da American Sleep Disorders 

Association (ASDA), é necessário o acompanhamento ambulatorial após o início do 

CPAP, para a avaliação da resolução de sintomas, incluindo questionários de 
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sonolência, interrogação sobre a persistência de roncos e a checagem do tempo de 

uso do aparelho de CPAP, a fim de avaliar a adesão ao tratamento (AMERICAN 

SLEEP DISORDERS ASSOCIATION, 1997). 

A importância da adesão ao tratamento tem sido apresentada por diversos 

estudos, que mostraram o retorno da sonolência e deficiências na habilidade de 

condução simulada devido a apenas uma noite sem o uso de CPAP (KOHLER et al, 

2011; KRIBBS et al., 1993; TREGEAR et al., 2007). A adesão ao CPAP tem sido 

relacionada à classe social, estado matrinomial, etnia e doenças psiquiátricas (JOO; 

HERDEGEN, 2007; PLATT et al., 2009; SIMON-TUVAL et al., 2009). 

Os pacientes são considerados aderentes ao tratamento se utilizam o CPAP 

regularmente por mais de quatro horas diárias (WEAVER et al., 2007) ou se 

apresentam utilização acima de duas horas diárias, com progresso na resolução de 

sintomas diurnos e na qualidade de vida (SCHWAB et al., 2013). 

O tratamento inicial da AOS requer monitoramento próximo e identificação 

precoce de dificuldades com o uso do CPAP, pois a adesão ao longo dos primeiros 

dias a semanas demonstrou predizer a adesão a longo prazo (PATIL et al., 2019a). 

Os pacientes devem ser acompanhados nas primeiras semanas e meses após o 

início do tratamento com PAP para promover a adesão e avaliar a resposta ao 

tratamento (PATIL et al., 2019a). 

Em nosso protocolo de pesquisa, a primeira avaliação do tratamento foi 

realizada em quatro semanas após início do tratamento e a segunda avaliação foi 

realizada em 12 semanas após a primeira avaliação, com questionamentos sobre 

sintomas de sonolência residual, presença de relato de roncos pelo parceiro (ou 

parentes, companheiros de convívio domiciliar), posição de sono e verificação da 

adesão ao tratamento pelos dados fornecido pelo aparelho. 

O grau de adesão ao CPAP no presente trabalho foi de 78% e 75% em cada 

avaliação, respectivamente, sendo que 66% dos pacientes apresentaram adesão 

adequada em ambas avaliações, 9% apresentaram aumento da adesão entre as 

avaliações, 11 % apresentaram redução da adesão entre as avaliações e somente 

14% dos pacientes não tiveram adesão ao aparelho em nenhum das duas 

avaliações. De acordo com White e Gibb (1998), pacientes com IAH-R > 10 tinham 

adesão similar àqueles com IAH-R < 10. 



117 

 

 

 

 

Além dos benefícios do tratamento, os danos potenciais incluem efeitos 

colaterais, como secura ou irritação nasal, boca seca, dor de garganta, infecção 

sinusal, aerofagia, que podem ser mitigados com intervenções apropriadas ou são 

reversíveis com a interrupção temporarária do uso do CPAP (GAY et al., 2006, 

KAPUR et al., 2017). 

Apesar do elevado índice de adesão ao CPAP em nosso estudo, uma 

porcentagem de pacientes da amostra não aderiu ao tratamento em alguma das 

avaliações ou mesmo em ambas. Somente uma pequena parte desses pacientes 

sem adesão a relacionaram a efeitos colaterais, enquanto a maior parte daqueles 

não aderentes a relacionaram à falta de rotina e hábitos noturnos em domicílio, 

infelizmente. A aquisição dos aparelhos de CPAP foi realizada, em sua maioria, por 

meios judiciais para acesso gratuito ao dispositivo. Os paciente apresentaram a 

média de 12,3 meses (DP = 8,9) entre o momento da indicação do tratamento com 

CPAP até a aquisição do aparelho. 

Tais informações devem estimular métodos assistenciais e de políticas 

públicas, para se evitar investimento financeiro sem o devido retorno terapêutico, 

somado ao trabalho constante da equipe na elucidação e educação do uso do CPAP 

e seus potenciais benefícios (PATIL et al., 2019a). 

Nível elevado de não adesão ao tratamento com CPAP permanece como o 

principal problema nesse contexto clínico (DRAKE et al., 2003) e uma variedade de 

práticas pode ajudar a melhorar a utilização do CPAP (AMERICAN THORACIC 

SOCIETY, 1994; HOFFSTEIN et al., 1992; MCARDLE et al., 1999; NINO-MURCIA et 

al., 1989; STAUFFER; FAYTER; MACLURG, 1984; STROLLO; SANDERS; 

ATWOOD, 1998). 

Assim como no trabalho de Hukins (2005), nós não acreditamos que 

possíveis limitações oriundas do valor da pressão predita por fórmula foram 

diretamente responsáveis por pacientes não aderirem corretamente ao tratamento. 

Aliás, o uso de pressão arbitrária (ou mesmo o uso de pressão predita por fórmulas 

matemáticas) poderia identificar pacientes que nunca terão adesão a esse tipo de 

terapia, evitando um estudo polissonográfico de titulação desnecessário (HUKINS, 

2005). 
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5.5 Avaliação da pressão de CPAP 

 

A média do valor de pressão em nosso estudo foi de 7,8 cmH2O. No estudo 

de Masa et al. (2004), a pressão de CPAP no grupo de fórmula preditora (8,4 

cmH2O) foi menor do que no grupo de pressão titulada manualmente (8,8 cmH2O) e 

no grupo de pressão autotitulada (9,1 cmH2O). Embora houvesse diferenças 

estatisticamente significativas nos valores da pressão entre os grupos de fórmula 

preditora, titulada manualmente e autotitulada, não houve diferenças estatísticas nos 

desfechos clínicos entre os três grupos (MASA et al., 2004). 

A equação de Miljeteig e Hoffstein (1993) estimou corretamente a pressão do 

percentil 95 autotitulada por APAP em pressões baixas, mas falhou em pressões 

altas (> 10 cmH2O) (HERTEGONNE et al., 2008). Em contraste, a equação de 

Loredo et al. (2007) previu consistentemente pressões mais altas do que as 

pressões do percentil 95 autotituladas consideradas "eficazes". 

A 10 cmH2O de CPAP autotitulado (percentil 95), as equações de Stradling, 

Hardinge e Smith (2004), Series (2000) e Torre-Bouscoulet et al. (2007) obtiveram 

resultados de pressão predita de forma relativamente eficaz. Este achado é de 

alguma importância prática, pois quanto mais próximo de 10 cmH2O a pressão 

predita estiver, melhor será a estimativa do CPAP efetivo (HERTEGONNE et al., 

2008). 

O ajuste inicial em torno de 10 cmH2O poderia ser estatisticamente esperado, 

porque a maioria dos pacientes requer pressão próxima a esse valor 

(HERTEGONNE et al., 2008). Em nosso estudo, somente 15% dos pacientes 

tiveram a pressão em torno de 10 cmH2O (pressão entre 9,5 a 10,5 cmH2O). 

Farré, Gozal e Montserrat (2021) sugerem que as diretrizes atuais para 

titulação de CPAP poderiam ser abreviadas para um caminho diferente, que em 

muitos aspectos, é semelhante à instituição de tratamento em muitas outras 

condições médicas. 

Para este efeito, apresentaram dados de base populacional de 16.780 

pacientes mostrando que, após titulação de CPAP individualizada, trabalhosa e cara, 

86,4% dos pacientes com AOS foram tratados com configurações de pressão nasal 

dentro da faixa de 9 cmH2O (DP = 2,0), isto é, com pressão dentro do intervalo de 7 

a 11 cmH2O (FARRÉ; GOZAL; MONTSERRAT, 2021). Em nossa pesquisa, 56% dos 
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pacientes utlizaram pressão dentro desse intervalo de 7 a 11 cmH2O. Em torno de 

24% dos nossos pacientes utilizaram pressão entre 6 a 7 cmH2O e somente 6% 

utilizou pressão acima de 11 cmH2O. 

No estudo randomizado de West, Jones e Stadling (2006), os valores de 

pressão do CPAP variaram significativamente entre os grupos. A média de pressão 

de autotitulação durante uma semana foi significativamente maior do que a média de 

pressão de autotitulação durante 6 meses e maior do que a média de pressão 

predita obtida por fórmula (pressão autotitulação 1 semana > pressão fórmula > 

pressão variável auto-CPAP 6 meses). 

Apesar das diferenças dos valores de pressão, não houve diferença nas 

medidas de desfechos entre os três grupos. Os autores não encontraram nenhuma 

diferença em termos de pressão arterial de 24 horas e qualidade de vida em 

pacientes titulados por auto-CPAP ou naqueles que receberam CPAP fixo definido 

por uma equação, o que sugere que pressão mais baixa é efetiva para melhorar o 

IAH e reduzir sintomas (WEST; JONES; STADLING, 2006). 

Os autores também não detectaram nenhuma vantagem do uso do CPAP em 

modo de pressão variável em relação ao CPAP em modo de pressão fixa. Uma 

abordagem por meio de fórmula para definir a pressão fixa necessária não se 

mostrou inferior do que a pressão fixa estabelecida por autotitulação durante uma 

semana com um aparelho de auto-CPAP (WEST; JONES; STADLING, 2006). 

Outros estudos igualmente alcançaram resultados de não inferioridade para 

diferentes desfechos (FITZPATRICK et al., 2003; MASA et al., 2004; STRADLING et 

al., 2004). 

Ainda não se sabe ao certo se a discordância observada entre a pressão de 

CPAP titulada e as pressões baseadas em equações pode ter implicações no uso de 

CPAP a longo prazo, como na sonolência diurna ou qualidade de vida (TORRE-

BOUSCOULET et al., 2009). 

No estudo de Hukins (2005), a titulação manual do CPAP revelou que apenas 

9% dos pacientes precisaram de menos de 8 cmH2O e somente 12% dos pacientes 

precisaram de mais de 12 cmH2O (21% do total dos pacientes). Ou seja, 79% dos 

pacientes tiveram o valor de pressão titulada manualmente entre 8 a 12 cmH2O. Em 

nosso estudo, 38% dos pacientes tiveram a pressão calculada por fórmula nos 

valores entre 8 a 12 cmH2O. 
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Uma pressão arbitrária definida no valor de 12 cmH2O teria sido satisfatória 

para tratar 88% dos pacientes e somente 12% estariam tratatos em pressão 

subterapêutica, por necessitarem de pressão acima de 12 cmH2O (HUKINS, 2005). 

Dentre esses 21 pacientes (12%), que necessitaram de mais de 12 cmH2O pela 

titulação manual do CPAP, 14 apresentaram IMC maior que 40 kg/m2. Os nossos 

dados mostraram que 100% dos pacientes (n = 5) com pressão acima de 12 cmH2O 

tinham IMC > 40 kg/m2. 

No estudo de Skomro et al. (2007), a pressão de CPAP subterapêutica 

(subótima) pareceu ser tão eficaz na melhora da sonolência diurna quanto a pressão 

de CPAP titulado, com responsividade ao tratamento e a adesão ao CPAP 

semelhantes nos grupos com pressão subótima e ótima. 

Os resultados foram semelhantes aos de Hukins (2005), apesar do fato de um 

número substancial de pacientes em uso de pressão abaixo da pressão determinada 

pela titulação manual (SKOMRO et al., 2007). A responsividade ao CPAP dos 40% 

de pacientes que receberam pressões de CPAP subótimas foi comparável à relatada 

em ensaios clínicos randomizados e controlados (JENKINSON et al, 1999; 

MONTSERRAT, et al., 2001; PATEL et al., 2003; SKOMRO et al., 2007). 

No estudo de Hertegonne et al. (2008), foi demonstrado que a pressão predita 

por fórmula (F-CPAP) e a pressão autotitulada por APAP em percentil 90 e percentil 

95 (A-CPAP) resultaram em controle semelhante do IAH, porém com pressão mais 

elevada no modo APAP. Os pacientes não mostraram nenhuma preferência 

subjetiva por um dos dois modos de tratamento. 

O valor de F-CPAP correspondeu melhor com os valores de pressão média 

(Pmédia) e percentil 50 (P50), mas sem correspondência com o P90, P95 e pressão 

máxima (Pmáxima) da pressão autotitulada pelo APAP. Os autores concluíram que, 

aparentemente, não havia vantagem adicional em realizar um procedimento de 

titulação APAP se os pacientes estiverem estáveis em tratamento com F-CPAP 

predita (HERTEGONNE et al., 2008). 

Até o momento, o principal objetivo do tratamento com CPAP tem sido a 

associação de melhorar os sintomas clínicos e normalizar as variáveis fisiológicas na 

polissonografia. Em nosso estudo, a melhora dos sintomas como sonolência, índice 

de despertar, saturação de oxigênio e IAH foi muito expressiva e semelhante aos 
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dados de Masa et al. (2004), embora tenha uma porcentagem de pacientes com 

apneias e hipopneias residuais. 

A equação de predição de CPAP desenvolvida no estudo de Schiza et al. 

(2011) incluiu um ajuste por sexo, uma vez que as mulheres têm um IAH geral mais 

baixo do que homens (DANCEY et al., 2003; WARE; McBRAYER; SCOTT, 2000), e 

provavelmente, as mulheres obesas possuem uma circunferência do pescoço menor  

que os homens obesos (ROWLEY; ABOUSSOUAN; BADR, 2000). 

Em um estudo recente, com indivíduos gregos, a AOS foi diagnosticada em 

homens cinco vezes mais do que em mulheres e o IAH foi maior em homens do que 

em mulheres (VAGIAKIS et al., 2006). A equação de Miljeteig e Hoffstein (1993) foi 

desenvolvida e validada em uma população predominantemente masculina e não 

levou esse fator em consideração. Em nossa pesquisa, a análise da associação da 

qualidade de pressão aceitável e sexo não apresentou diferença entre homens e 

mulheres. 

O ajuste por sexo contribuiu para as pressões preditas, conforme 

demonstrado pelas diferentes equações derivadas para homens e mulheres, 

conforme os estudos de Schiza et al. (2011), Torre-Bouscoulet et al. (2007, 2009) e 

Teschler et al. (1995). Fatores que afetam as pressões preditas para PAP entre 

homens e mulheres incluem o fato dos homens geralmente terem, além de um IAH 

maior, um palato mole mais longo (MALHOTRA et al., 2002; SFORZA et al., 1995). 

Nos três estudos que desenvolveram equações matemáticas separadas para 

homens e mulheres, o coeficiente inserido na fórmula foi maior para os homens, de 

modo que, mesmo tendo todas as variáveis da fórmula iguais, as pressões 

derivadas da equação matemática final são maiores para os homens do que para as 

mulheres (CAMACHO et al., 2015a). 

 

5.6 Intervalos de pressão de CPAP e ajuste pressórico empírico 

 

No estudo de Fitzpatrick et al. (2003), durante o seguimento ambulatorial, os 

pacientes poderiam ter ajustado a pressão de CPAP com base em sua necessidade, 

uma prática que pode ser tão eficaz quanto a titulação manual em laboratório. 

No estudo de Berkani et al. (1998), 2 de 10 pacientes apresentaram nível 

pressórico de CPAP considerado não efetivo, devido ao elevado IAH residual e 
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fragmentação do sono, que foram corrigidos e readequados com o aumento 

empírico da pressão em 2 cmH2O em ambos os casos. A reavaliação ambulatorial e 

polissonográfica mostraram que os índices foram normalizados após esse acréscimo 

pressórico (BERKANI et al., 1998). Há evidência de que a pressão necessária em 

posição supina é até mais de 2 cmH2O maior do que a pressão necessária em 

posição lateral (OKSENBERG et al., 1999). 

Lacedonia et al. (2012) mostraram uma correlação positiva entre cada fórmula 

testada e pressões tituladas (manualmente e autotitulação), mas isso foi insuficiente 

para demonstrar a capacidade das fórmulas preditivas de identificar a real pressão 

terapêutica titulada para cada paciente. Geralmente, os resultados obtidos pelas 

equações foram compreendidos dentro de uma faixa de ± 2 cmH2O, dentro do limite 

de confiança de 95%, em comparação com a pressão titulada manual e a pressão 

autotitulada (LACEDONIA et al., 2012). 

Uma titulação manual de CPAP em uma única noite continua a ser 

considerada a medida padrão-ouro da determinação da pressão efetiva no 

tratamento da AOS. No entanto, a confiabilidade teste-reteste dessa medida é 

questionável (NETZER et al., 2011). Embora fosse tradicionalmente considerado 

que a variabilidade noite a noite na exigência de CPAP era bastante baixa (CHOI et 

al., 2001), alguns estudos mostraram que a exigência de CPAP pode ter mais 

variabilidade do que muitas vezes reconhecida (KONERMANN et al., 1995; NETZER 

et al., 2011; SERIES et al., 1994). 

Por exemplo, Series et al. (1994) descobriram que a pressão de titulação no 

laboratório mudou em 2 cmH2O em média quando o CPAP foi retitulado 20 meses 

após um estudo de titulação inicial. Por outro lado, Netzer et al. (2011) descobriram 

que um aumento de CPAP pós-titulação foi necessário em 49% dos pacientes 

estudados e que 11% dos casos re-testados precisaram de uma redução na 

pressão. A pressão titulada permaneceu a mesma em apenas 40% dos pacientes 

durante o estudo de retitulação 2 meses após a titulação inicial do CPAP no estudo 

de Netzer et al., 2011. 

Parte da variabilidade pode ser atribuída à diminuição do edema e às 

alterações na morfologia das vias aéreas secundárias ao uso crônico do CPAP 

(SERIES et al., 1994). Embora isso possa explicar a necessidade de diminuição da 
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pressão com o uso crônico do CPAP, não explica por que pressão adicional é 

necessária em muitos casos (SERIES et al., 1994). 

No entanto, o tempo gasto em posições laterais versus supina e sono REM 

versus não-REM também pode variar de noite para noite e, provavelmente, tem um 

efeito na inconsistência da pressão de CPAP titulada em laboratório (SERIES et al., 

1994). Esta variabilidade na pressão titulada manualmente deve ser mantida em 

mente ao avaliar os resultados de estudos. 

A publicação de Schiza et al. (2011) descreveu um modelo preditivo de CPAP 

com uma determinação de pressão dentro de ± 2 cmH2O em relação ao valor de 

pressão de titulação manual em 95% dos casos. Já o modelo de Miljeteig e Hoffstein 

(1993), ao ser testado por Schiza et al. (2011), demonstrou 79% dos casos dentro 

de ± 2 cmH2O. 

O estudo de Gokcebay et al. (1996) demonstrou que o modelo de Miljeteig e 

Hoffstein (1993) teve precisão de ± 1 cmH2O em 42% dos casos e o estudo de 

Schiza et al. (2011) mostrou precisão desse modelo de 55% para esse intervalo. 

A média da pressão predita pela fórmula de Miljeteig e Hoffstein (1993) não 

foi estatisticamente diferente da média da pressão titulada manualmente (7,66 vs. 

6,44) e ambas as pressões (predita e titulada) foram significativamente 

correlacionadas (r = 0,364, p < 0,0001) (SCHIZA et al., 2011). 

No estudo original de Miljeteig e Hoffstein, (1993), a média da pressão de 

CPAP titulada foi de 8,1 (DP = 3,0) cmH2O, enquanto a média da pressão de CPAP 

predita pela equação foi 8,0 (DP = 2,1) cmH2O. A diferença entre esses dois valores 

não foi estatisticamente significativa. Em 71% dos pacientes, o CPAP predito estava 

dentro do intervalo de ± 2,5 cmH2O do CPAP titulado, e em 95% dos pacientes, o 

CPAP predito estava dentro de ± 5,0 cmH2O do CPAP titulado. 

Essas descrições são interessantes, pois o valor final obtido por meio da 

fórmula de Hoffstein é descrito associado a um valor de desvio padrão próximo ao 

valor de 2,0 cmH2O. Dessa forma, caso o paciente mantenha queixas após o início 

de tratamento por este método, a alteração pressórica empírica em 2 a 2,5 pontos 

(de forma gradativa ou absoluta) pode ser útil antes de encaminhar o paciente para 

avaliação por meio de polissonografia de titulação manual, semelhante aos 

exemplos e resultados de estudos citados acima. 
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Um dos argumentos contra a autotitulação do CPAP domiciliar é a não 

aferição do nível de oxigenação (BERRY; PARISH; HARTSE, 2002). No estudo de 

Lacedonia et al. (2012), os pacientes no grupo de autotitulação apresentavam 

dessaturação noturna de oxigênio basal significativa e, após o tratamento com 

CPAP, os parâmetros de oxigenação foram semelhantes aos do grupo de titulação 

manual padrão. Portanto, esses achados desafiam a necessidade de medir a 

saturação de oxigênio durante a titulação domiciliar com auto-CPAP (LACEDONIA et 

al., 2012). Os dados do presente estudo mostraram que a saturação média ficou 

igual ou acima de 95%, assim como a saturação média no sono não-REM (95,1%) e 

no sono REM (95%). 

 

5.7 Considerações finais 

 

Diante do exposto, a prescrição ideal para a terapia por pressão positiva em 

pacientes com AOS é aquela que mais efetivamente reduz os eventos respiratórios, 

normaliza a oximetria, previne as consequências adversas da doença, causando o 

menor desconforto e o menor risco de complicações. O valor pressórico deve ser 

titulado para um nível que provavelmente fornecerá uma terapia a longo prazo bem 

sucedida e tolerável (BENINATI; SANDERS, 2001). A pressão prescrita pode, em 

algum momento, resultar em supra ou subtratamento e, para abordar ou evitar essas 

situações, a equipe deve seguir regularmente os pacientes para reavaliar o curso do 

tratamento e mudar a prescrição, caso os objetivos não sejam atingidos. 

A Escala de Sonolência de Epworth e as variáveis polissonográficas (IAH, 

índice de despertar, porcentagem de períodos de sono N1, N2 e saturação de 

oxigênio) melhoraram em nosso estudo, mesmo com o IAH residual ligeiramente 

aumentado em uma parcela dos nossos pacientes. Resultados semelhantes aos 

nossos foram demonstrados por Masa et al. (2004), que avaliaram a mesma fórmula. 

Diversos estudos citados concluíram que a pressão predita foi tão eficaz 

quanto o APAP ou CPAP titulado manualmente no tratamento da AOS. Na própria 

pesquisa de Masa et al. (2004), a pressão predita foi equivalente à pressão titulada 

manualmente em termos de eficiência do tratamento. 

No entanto, eles não sabem como as pressões preditas funcionariam no 

tratamento da AOS leve, por terem incluído em seu estudo somente pacientes com 
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AOS moderada e grave (MASA et al., 2004). Em nosso estudo, houve 2 pacientes 

com AOS leves (2,5%), com pressão calculada de 6,0 e 7,4 cmH2O, IAH residual de 

5,0 e 4,9/h, IAH residual em REM supino de 9,1 e 4,0/h, ESS em 30 dias de 2 e 15 

pontos e ESS em 120 dias de 2,0 e 2,0 pontos, respectivamente. 

De acordo com os dados obtidos em nossa pesquisa, e como contribuição 

acadêmica de uma tese de pós-graduação a um contexto mais amplo e social, foi 

desenvolvida uma sugestão de aplicabilidade prática do uso da fórmula em estudo 

na assistência ambulatorial. 

Essa sugestão é indicada para os casos em que não se faça a opção de 

iniciar o tratamento por autotitulação ou titulação manual, para os casos em que 

esses procedimentos são indisponíveis ou mesmo em que o tempo para essa 

disponibilidade seja demasiadamente longo. 

Equações preditivas para estimar o nível pressórico de CPAP podem ser 

necessárias para os seguintes objetivos: 1) melhorar a taxa de sucesso da titulação 

manual em laboratório durante a noite inteira, porque a pressão inicial por equação 

preditiva estaria mais próxima do nível ótimo de CPAP (por exemplo, simplificar o 

processo de titulação, diminuindo inúmeras mudanças de pressão e consumo de 

tempo para obter um nível de pressão ideal); 2) aumentar a conveniência e eficácia 

do tratamento domiciliar do paciente (por exemplo, autotitulação domiciliar de 

APAP); 3) substituir a titulação manual em várias condições nas quais a titulação 

manual em um laboratório do sono não é possível (por exemplo, imobilidade, 

questões de segurança e doença crítica) e 4) como uma alternativa à titulação 

manual nos casos em que a titulação usando uma equação preditiva seria preferível 

(por exemplo, alto custo, consumo de tempo e longa lista de espera). Deve-se 

observar que as equações preditivas não podem substituir a titulação manual, mas 

podem ser utilizadas como um procedimento auxiliar para a simplificação do 

processo diagnóstico-tratamento (CUNHA et al., 2020). 

A titulação manual ou automática de CPAP permanece como a melhor forma 

de definir a pressão de CPAP efetiva. Contudo, fórmulas preditivas podem ser úteis, 

se usadas com cuidado e conveniências específicas (FITZPATRICK et al., 2003; 

LACEDONIA et al., 2012; MASA et al., 2004; ROWLEY; TARBICHI; BADRS, 2005). 

A nossa sugestão de abordagem ambulatorial seria programar, após 

esclarecimento e consentimento do paciente, o aparelho de CPAP no valor da 
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pressão de fórmula, nos casos de uso de máscara nasal (ou programado no valor da 

pressão de fórmula acrescido de 1 a 2 cmH2O nos casos de máscara oronasal) e 

realizar o seguimento regular com avaliação em 30 dias. 

Em caso de não haver queixas relacionadas ao tratamento, ausência de 

roncos durante o uso do CPAP e valor de ESS < 10 pontos na primeira avaliação, a 

programação deverá ser mantida. Em caso de queixas relacionadas ao sono ou 

sonolência diurna aferida pela ESS, o valor pressórico é ajustado para cima em 1 

cmH2O, com nova realiavação em 30 dias. Se necessário, realizar novo ajuste de 1 

cmH2O, até que o ajuste máximo totalize um acréscimo de 2 cmH2O. Em caso de 

persistência de sintomas ou ausência de benefícios na terapia após os 

escalonamentos pressóricos, solicitar avaliação do tratamento por polissonografia de 

titulação manual em laboratório de sono. 

Em estudo publicado este ano, Farré, Gozal e Montserrat (2021) 

apresentaram uma proposta com semelhanças à nossa sugestão. Os autores 

revisaram a literatura para justificar a possível adoção de uma configuração de 

CPAP padrão com pressão de 9 cmH2O como intervenção inicial, que seria 

subsequentemente seguida por quaisquer ajustes necessários em apenas uma 

minoria de pacientes, que não obtiveram o benefício necessário de tal intervenção 

padronizada (FARRÉ; GOZAL; MONTSERRAT, 2021). 

A proposta sugerida em nosso estudo não tem por finalidade substituir as 

titulações de CPAP determinadas por PSG. No entanto, em pacientes que são 

incapazes ou se recusam a ter uma titulação de CPAP em laboratório, um CPAP 

predito pode ser usado como ponto de partida, particularmente aos pacientes com 

aparelhos de CPAP que registram um IAH residual. Esses dados de IAH residual 

fornecidos pelo aparelho podem ser utilizados para ajustes e reconfiguração ideal 

pelo médico ou equipe assistente (BERRY et al., 2012). 

O uso de fórmulas também pode ser um ponto médio para definir a faixa de 

Pmin e Pmax para o ajuste de um aparelho de titulação automática, conduta que 

pode ajudar a corrigir o elevado IAH observado no tratamento com APAP (TEO et 

al., 2011) e reduzir o tempo necessário para o APAP atingir o ajuste de pressão 

ideal, o que resultaria em mais tempo de sono pelo paciente na pressão de 

tratamento mais eficaz (ROWLEY; TARBICHI; BADR, 2005). 
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Por fim, em estudos realizados em pacientes asiáticos, as médias do IMC 

ficaram entre 25,1 kg/m2 e 28,4 kg/m2, enquanto nos estudos em pacientes não 

asiáticos, as médias do IMC ficaram entre 30,9 kg/m2 e 40,6 kg/m2 (CAMACHO et 

al., 2015a). Essas diferenças no IMC para pacientes com sobrepeso faz diferença na 

derivação de uma pressão predita de tratamento terapêutico. 

É lógico raciocinar que, à medida que os pacientes ganham peso e seu índice 

de massa corporal aumenta, uma quantidade maior de pressão positiva seria 

necessária para superar a resistência adicional das vias aéreas superiores, bem 

como a massa abdominal pressionando o diafragma (CAMACHO et al., 2015a; 

PEPPARD; TAHERI; YOUNG, 2005). 

Isso pode levar a inferência de uma possível utilização da fórmula de Miljeteig 

e Hoffstein (1993) nos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica em realização de 

risco operatório, que apresentam AOS e indicação de tratamento com PAP. Nas 

fórmulas de Hoffstein e Miljeteig (1993) e Lin et al. (2003), o coeficiente mais forte 

responsável pelo valor final calculado foi a obesidade (IMC). Na fórmula de Nahmias 

et al. (1995), os coeficientes mais fortes foram o IMC e a saturação mínima. 

Em nosso estudo, pacientes com peso corporal acima de 105 kg tratados com 

pressão de fórmula apresentaram uma prevalência 43% maior de estar em uso de 

pressão considerada de qualidade aceitável do que pacientes com peso abaixo de 

105 kg (p = 0,0008). Essa é uma possibilidade adicional do emprego desta fórmula, 

visto que a maior parte dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica apresenta peso 

corporal superior a 105 kg. 

Além disso, em nossos dados, pacientes com diabetes mellitus apresentaram 

uma prevalência de qualidade aceitável de pressão 35% maior do que aqueles sem 

diabetes. Deve-se ressaltar que uma parcela de obesos apresenta o diagnóstico 

concomitante de AOS e DM (PAMIDI; ARONSOHN; TASALI, 2010). 

Circunferência do pescoço acima de 43 cm nos homens e acima de 38 cm 

nas mulheres está associada a risco aumentado de AOS (EPSTEIN et al., 2009; 

IOACHIMESCU; COLLOP, 2012). Kushida, Efron e Guilleminault (1997) observaram 

que circunferência do pescoço ≥ 40 cm associou-se a 61% de sensibilidade e 93% 

de especificidade para AOS. A circunferência do pescoço aumentada (≥ 42,5 cm em 

homens e ≥ 37,5 cm em mulheres) apresentou correlação positiva para AOS 

(Cabral, 2005). 
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A medida da circunferência cervical (CC), que é uma das três variáveis da 

fórmula de Miljeteig e Hoffstein (1993), assim como no modelo de Stradling et al. 

(2004), que utiliza apenas a circunferência cervical e a gravidade da AOS, não 

apresentou associação com pressão de qualidade aceitável em nossa análise. 

Entretanto, o valor médio da CC foi significativamente maior no grupo IAH residual ≤ 

10 do que no grupo IAH residual > 10 (42,5 cm versus 40,1 cm, p = 0,04). 

Nossos resultados podem ter valor significante no cenário clínico, para avaliar 

se os eventos respiratórios são tratados de forma eficaz com a configuração de 

pressão prescrita por meio desta fórmula matemática, após o início da terapia com 

CPAP. Além disso, o estudo foi realizado na cidade de Ribeirão Preto/SP, que tem 

uma população miscigenada de diferentes etnias, e pode ter introduzido validação 

externa aos nossos achados. 

A variabilidade étnica pode influenciar fortemente as variáveis 

antropométricas na gravidade da AOS (VILLANEUVA et al., 2005). O estudo de Lin 

et al. (2003) demonstrou que a etnia parece influenciar as pressões de PAP 

necessárias para tratar AOS; no entanto, os resultados sobre essa avaliação variam 

entre estudos (CAMACHO et al., 2015a). 

Os médicos que tratam da AOS são ambivalentes quanto a confiar nas 

fórmulas de predição do CPAP. Tanto as fórmulas preditiva, incluindo a fórmula 

investigada no estudo atual, quanto o estudo padrão-ouro de titulação de CPAP em 

laboratório sofrem de uma série de limitações, incluindo a incapacidade de controlar 

a variabilidade das necessidades de CPAP (LOREDO et al., 2007). 

Com os dados descritos, algumas questões relevantes sobre o tema 

permanecem. Essas fórmulas provariam ser confiáveis e válidas? Elas deveriam 

“substituir” o caro padrão-ouro de titulações monitoradas em um laboratório do 

sono? Qual é o seu papel atual na polissonografia do tipo split night de "noite 

dividida" ou como referência nos dispositivos de titulação auto-CPAP? Ou, podem 

ser úteis em circunstâncias especiais, como uma longa lista de espera para 

titulações formais (LOREDO et al., 2007)? 

O tratamento da SAOS com auto-CPAP iniciado em domicílio se mostrou 

efetivo e requisitou menos estudos polissonográficos de titulação manual em 

laboratório de sono (PLANES et al., 2003). Outros métodos também poderiam ser 

mais difundidos e provavelmente reduziriam o tempo do diagnóstico ao tratamento, 
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sem prejuízo siginificativo aos pacientes. Nessa época de pandemia por COVID-19 e 

restrição ao exames polissonográficos, esses dados ganham valor adicional. 

Mudar paradigmas sobre o tratamento da AOS é parcialmente um resultado 

da necessidade de reduzir os custos de saúde (LAI et al., 2015). O julgamento final 

sobre qualquer cuidado específico deve ser feito pelo médico à luz das 

circunstâncias individuais, apresentando ao paciente os métodos de diagnóstico 

disponíveis e opções de tratamento acessíveis (LITTNER et al., 2002). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que, em 

pacientes com apneia obstrutiva do sono, tratados com CPAP em uso de pressão 

fixa obtida por meio da fórmula matemática de Miljeteig e Hoffstein (1993): 

 

a) O IAH residual apresenta-se em valores próximos aos preconizados como 

objetivo a ser alcançado com o tratamento; 

b) A qualidade da pressão de CPAP, definida em publicações específicas da 

literatura, apresenta-se como boa e ótima em 73% dos pacientes e como 

adequada ou inadequada em uma parcela menor de pacientes (27%); 

c) A arquitetura do sono apresenta melhora em diversos parâmetros após o 

tratamento em relação aos valores basais, como a eficiência do sono, 

estágios de sono, índice de microdespertares e fragmentação do sono; 

d) A sonolência diurna excessiva aferida pela Escala de Sonolência de Epworth 

apresenta redução após o tratamento; 

e) A adesão ao aparelho de CPAP foi apropriada em 86% dos pacientes durante 

o seguimento do tratamento; 

f) A fórmula testada apresenta-se como um método alternativo viável para o 

início de tratamento com CPAP, desde que de acordo com as circunstâncias 

individuais, usada com os cuidados necessários e respeitando conveniências 

específicas. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 

 



161 

 

 

 

 

 
 
 
 



162 

 

 

 

 

 
  



163 

 

 

 

 

ANEXO B – Versão em português da Escala de Sonolência de Epworth 

 
Nome:  
Data: Idade (anos): 
Sexo:  
Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, nas seguintes 
situações? 
 
Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não tenha feito 
algumas destas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o número mais 
apropriado para responder cada questão: 
  
0 = nunca cochilaria 
1 = pequena probabilidade de cochilar 
2 = média probabilidade de cochilar 
3 = grande probabilidade de cochilar 
 

Situação Probabilidade de cochilar 
Sentado lendo 0 1 2 3 
Assistindo TV 0 1 2 3 
Sentado, quieto, em lugar público (por exemplo, em teatro, reunião 
ou palestra) 

0 1 2 3 

Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro 0 1 2 3 
Ao deitar-se à tarde para descansar, quando possível 0 1 2 3 
Sentado conversando com alguém 0 1 2 3 
Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool 0 1 2 3 
Em um carro parado no trânsito por alguns minutos 0 1 2 3 

Obrigado por sua cooperação 
 

Fonte: BERTOLAZI et al. Validação da escala de sonolência de Epworth em português para uso no 
Brasil. J Bras Pneumol, Brasília, v. 35, n. 9, p. 877-83, 2009. Errata em: Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, Brasília, v.35, n. 9, p. 883, 2009 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(CONFORME RESOLUÇÃO 466/12) 

 

SR (A) ___________________________________________________ Você está sendo 

convidado(a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após o conhecimento das 

informações a seguir você poderá decidir sobre sua participação ou não neste projeto, sem 

perda do direito de receber os cuidados médicos de rotina ou quaisquer outros benefícios 

aos quais tenha direito na assistência médica regular na clínica habitual, qualquer que seja a 

sua decisão. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

TÍTULO DA PESQUISA: “Avaliação polissonográfica do tratamento da síndrome da apneia 

obstrutiva do sono com pressão fixa de cpap determinada por fórmula.” 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS 

Aluno Pesquisador: Danilo Martins de Sá. Seção de Pneumologia. Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto (HC – FMRP). Telefone: (16) 3602.2631 

Email: danilo_msa@yahoo.com.br 

Orientador: Élcio S. Oliveira Vianna. Seção de Pneumologia. Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto (HC – FMRP). Telefone: (16) 3602.2631 

Email: evianna@fmrp.usp.br. 

Co-orientadora: Geruza A. Silva. Seção de Pneumologia. Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (HC – FMRP). Telefone: (16) 3602.2631 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA: Devido aos elevados custos e escassez 

de disponibilidade de recursos para a realização de titulação de pressão positiva de vias 

aéreas, tanto por meio de polissonografia em laboratório de sono ou com o uso de 

aparelhos automáticos, o uso de fórmulas matemáticas para o cálculo de pressão é uma 

escolha racional para início de terapia com pressão positiva. Entretanto, a fórmula de 

Hoffstein (1993) é utilizada amplamente, dentre as várias existentes. Há dúvidas sobre a sua 

atual eficácia em obter uma pressão satisfatória e adequada para início de tratamento, visto 

que algumas mudanças ocorreram desde sua construção. Por conseguinte, como esta 

fórmula é utilizada amplamente em nosso serviço ambulatorial de distúrbios respiratórios do 
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sono, este estudo se propõe a realizar a avaliação e descrição dos achados 

polissonográficos e clínicos sob a terapia de CPAP em uso de pressão fixa estimada por 

meio desta fórmula matemática. 

 

OBJETIVOS. 

Avaliar em polissonografia noturna em laboratório de sono a presença de eventos 

obstrutivos respiratórios de apneia e hipopneia residuais em terapia com pressão fixa de 

CPAP determinada por fórmula e comparar o resultado obtido com os parâmetros 

preconizados de referencial teórico de qualidade de controle de eventos respiratórios 

obstrutivos em protocolo de titulação manual em polissonografia em laboratório de sono 

(padrão-ouro). 

Descrever as variáveis de arquitetura e fragmentação de sono de forma comparativa em 

relação à polissonografia diagnóstica e a polissonografia realizada em uso de terapia com 

CPAP; avaliar a resposta ao tratamento estabelecido em relação à presença de sonolência 

diurna excessiva decorrente da doença não tratada por meio de escala de sonolência. 

Descrever em objetivo secundário a estatística de adesão e adaptação ao uso de terapia 

com CPAP, associada às dificuldades relatadas a respeito do uso do aparelho de CPAP e o 

conjunto tubo-interface máscara nasal ou oronasal. 

 

 

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS:  

CONSULTAS AMBULATORIAIS. os pacientes serão acompanhados em atendimento 

ambulatorial assistencial, com retorno dentro de um mês após início do tratamento e dois 

retornos trimestrais para análise de adesão, adaptação e avaliação de benefícios do 

tratamento. 

 

POLISSONOGRAFIA COM CPAP. a polissonografia noturna é um exame realizado 

rotineiramente na Seção de Pneumologia e todos os pacientes nesta fase realizarão o 

exame de polissonografia semelhante ao que foi solicitado por médico assistente 

previamente para o diagnóstico inicial da doença. Portanto os pacientes já conhecem o 

formato do exame de polissonografia noturna. A diferença nesta fase é a realização do 

exame em uso de cpap durante todo o registro.  

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA: Laboratório de Sono, Seção de Pneumologia 

(Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP – SP). 
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TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO DE CADA PROCEDIMENTO: média prevista de 

aproximadamente 07 horas de registro de sono. 

DESCONFORTOS E RISCOS: existe um desconforto durante a realização da 

polissonografia, devido à presença de fios de eletrodos e risco mínimo de queda do leito ou 

sensação de fobia. 

 

CUSTOS: Não haverá nenhum custo ao senhor(a) ou ao seu dependente.  

 

BENEFÍCIOS QUE SE PODE OBTER. a detecção de elevados índices de eventos 

respiratórios obstrutivos durante o registro acarretará a mudança do nível de pressão fixa 

em uso no cpap nos seguimento ambulatorial para otimizar o tratamento. Associado a isso, 

sua participação neste estudo contribuirá para o aprimoramento da técnica de programação 

de pressão inicial fixa de cpap. Não haverá qualquer benefício financeiro pela sua 

participação ou de seu dependente nesta pesquisa. 

 

QUANTAS PESSOAS PARTICIPARÃO DO ESTUDO. 80 voluntários. 

 

PRIVACIDADE DO PACIENTE. As informações coletadas neste estudo serão anexadas ao 

seu prontuário no HC e somente médicos e outros profissionais autorizados terão acesso a 

tais informações. Haverá a necessidade de consultar os seus dados de prontuário médico. A 

sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado que possa de 

alguma forma identificá-lo serão mantidos em sigilo. 

 

DO CONSENTIMENTO DO PACIENTE. Fui informado(a) de todos os detalhes necessários 

para a compreensão do estudo “Avaliação polissonográfica do tratamento da síndrome 

da apneia obstrutiva do sono com pressão fixa de cpap determinada por fórmula”. Fui 

informado (a) que posso me recusar a participar deste estudo ou retirar meu consentimento 

a qualquer momento sem precisar me justificar, e se desejar sair da pesquisa, não sofrerei 

qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. Também fui informado(a) que a mim, 

ou ao meu dependente, é assegurada a assistência durante toda a pesquisa, assim como é 

garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre este 

estudo e suas consequências antes, durante e depois da minha participação. Uma cópia 

deste consentimento informado será arquivada na Seção de Pneumologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e outra  será fornecida a você. 
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Portanto, Eu, ________________________________________________________, fui 

informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e mudar 

minha decisão de participar se assim o desejar. O pesquisador responsável, Danilo Martins 

de Sá, a co-orientadora Dra. Geruza A. Silva e o professor orientador, Dr. Elcio dos Santos 

Oliveira Vianna, certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. Em caso de dúvidas poderei contatar o pesquisador responsável, Danilo Martins 

de Sá, a co-orientadora Dra. Geruza A. Silva e o professor orientador, Dr. Elcio dos Santos 

Oliveira Vianna pelo telefone (16) 3602 2631, ou o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto localizado na Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila Monte 

Alegre, Ribeirão Preto - SP, pelo telefone (16) 3602 2228. 

 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

 

SR (A).  

_________________________________  ______________________ _______ 

Nome.     Assinatura do participante   Data 

 

 

 

Dr. Danilo Martins de Sá __________________________ ________________ 

Nome.     Assinatura do Pesquisador   Data 

 

 

___________________________________  ____________________ _______ 

Nome.     Assinatura da Testemunha   Data 
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APÊNDICE B - Formulário de avaliação Clínica Basal 

 NOME  N  

 REGISTRO  IDADE  TCLE SIM NÃO 

 CONSULTA C-00  DATA  SEXO  

 MEDIDAS PESO  ALTURA  IMC  

 MEDIDAS CC  IAH  PRESSÃO  

 POLISSONO PNEUMOLOGIA NEUROLOGIA EXTENO 

 SAOS LEVE MODERADA GRAVE 

 CPAP CONVENCIONAL AUTOCPAP Ø 

 MASCARA NASAL ORONASAL ALMOFADAS 

 TABAGISMO SIM NÃO EX-TABAGISMO 

 COMORBIDADE ASMA DPOC HAS DM II EPILEPSIA SPI 

 MEDICAÇÃO BENZO ISRS ZOLPIDEM TRICICLICO ANALG GABA ANTICONV. 

 HABITO SONO DEITA  ACORDA  DELTA  

 RONCOS SIM NAO SEM INFORMAÇÃO 

 POSIÇÃO SONO SUPINO LATERAL VENTRAL 

 EPWORTH ≤10 >10 VALOR  OBSTRUÇÃO NASAL sim / não 

 SATURAÇÃO <90% v. 90-95% v. ≥95% v. 

 AMíGDALAS GRAU  MALLAMPATI-m CLASSE  

Fonte: elaborado pelo pesquisador em 2017 
 

Escala de Sonolência de Epworth 
Qual possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações? 

 
Situações Chance de cochilar 

de 0 a 3 
1. Sentado lendo  
2. Assistindo TV  
3. Sentado, quieto, em lugar público (por exemplo, em teatro, reunião ou palestra)  
4. Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro  
5. Ao deitar-se à tarde para descansar, quando possível  
6. Sentado conversando com alguém  
7. Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool  
8. Em um carro parado no trânsito por alguns minutos  

 Total 
0 - nenhuma chance de cochilar 
1 - pequena chance de cochilar 

2 - moderada chance de cochilar 
3 - alta chance de cochilar 

 
Fonte: Adaptado de BERTOLAZI et al.( 2009) 
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APÊNDICE C - Formulário de avaliação Clínica Terapêutica 

 NOME  N  

 REGISTRO    

 CONSULTA AVALIAÇÃO 30 DIAS AVALIAÇÃO 120 DIAS DATA  

 MÉDIA USO CPAP < 4 HORAS 4-7 HORAS ≥ 7 HORAS 

 ADESÃO CPAP NÃO SIM VALOR  

 QUEIXA CPAP  

 AEROFAGIA NÃO SIM NA 

 IRRITAÇAO CUTANEA NÃO SIM NA 

 INSONIA NÃO SIM NA 

 COMORBIDADES NÃO SIM NA 

 MÁSCARA NÃO SIM NA 

 SUFOCAMENTO NÃO SIM NA 

 FALTA DE ROTINA NÃO SIM NA 

 OUTRAS  

 POSIÇÃO SONO SUPINO LATERAL VENTRAL 

 RONCOS NÃO SIM SEM INFORMAÇÃO 

 EPWORTH ≤10 >10 VALOR   

Fonte: Elaborado pelo pesquisador em 2017 
 

Escala de Sonolência de Epworth 
Qual possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações? 

 
Situações Chance de cochilar 

de 0 a 3 
1. Sentado lendo  
2. Assistindo TV  
3. Sentado, quieto, em lugar público (por exemplo, em teatro, reunião ou palestra)  
4. Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro  
5. Ao deitar-se à tarde para descansar, quando possível  
6. Sentado conversando com alguém  
7. Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool  
8. Em um carro parado no trânsito por alguns minutos  

 Total 
0 - nenhuma chance de cochilar 
1 - pequena chance de cochilar 

2 - moderada chance de cochilar 
3 - alta chance de cochilar 

 
Fonte: Adaptado de BERTOLAZI et al. (2009) 
 

 

FIM 


