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RESUMO 

Aielo AN. Associação da Sonolência Excessiva Diurna com a adesão medicamentosa ao 

tratamento anti-hipertensivo no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA-Brasil. 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução: A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma conhecida causa de mortalidade 

cardiovascular. A adesão ao tratamento anti-hipertensivo é essencial para o sucesso da terapia 

e redução dos riscos atribuídos a esta importante condição clínica. Dentre as potencias causas 

de má adesão, os distúrbios de sono (como a apneia obstrutiva do sono [AOS], curta duração 

do sono [CDS], a sonolência excessiva diurna [SED] e a insônia) podem ter algum papel na 

adesão medicamentosa devido à potencial relação do sono de má qualidade e o impacto no 

desempenho da memória e da cognição. No entanto, a evidência na literatura do potencial 

impacto dos distúrbios de sono na adesão medicamentosa ainda é muito escassa. Objetivos: 

Avaliar a associação entre a AOS, CDS, SED e a insônia na adesão ao tratamento anti-

hipertensivo na população de participantes do estudo ELSA-Brasil. Métodos: Participantes 

adultos de ambos os sexos com diagnóstico prévio de HAS e tratamento anti-hipertensivo (em 

uso de pelo menos uma classe de anti-hipertensivo) realizaram avaliação clínica, poligrafia 

domiciliar (Embletta GoldTM) por uma noite e actigrafia de pulso (Actiwatch2TM) por sete dias 

para determinar a presença de AOS e a duração do sono de forma objetiva, respectivamente. A 

AOS foi definida por um índice de apneia/hipopneia ≥15 eventos/hora e a CDS como média de 

duração de sono <6 horas. A presença de SED foi avaliada com o questionário de Epworth e a 

presença de insônia com o uso do questionário Clinical Interview Schedule – Revised (CIS-R). 

A adesão medicamentosa foi avaliada por meio do questionário de 4 itens de Morisky sem o 

conhecimento dos dados derivados da análise do sono. A irregular/má adesão medicamentosa 

foi definida como pontuação >0 no referido questionário. Realizamos uma regressão logística 

para analisar a associação independente entre as variáveis do sono e a irregular/má adesão 

medicamentosa nesses participantes e análise de mediação utilizando as variáveis que 

potencialmente poderiam explicar estas associações. Resultados: Foram analisados 411 

participantes com HAS em uso de tratamento anti-hipertensivo (idade média: 54±8, 47% 

homens). A irregular/má adesão foi observada em 62% da amostra. Comparado aos 

participantes com boa adesão (pontuação=0), os participantes com irregular/má adesão 

apresentaram maior frequência de SED (35,9 vs. 46,1%; p=0,043), menor frequência de nível 

educacional além do ensino médio (50,6 vs. 40%; p= 0,035) e menor renda per capita (R$ 

2.043,70 vs. R$ 1.610,40; p=0,007). Não foi observada diferença significativa para a presença 

da AOS (50,6 vs. 47,5%; p=0,530), CDS (24,4 vs. 29%; p=0,303) e insônia (12,8 vs. 13,3%; 

p=0,881). A regressão logística evidenciou que participantes com menor renda (OR: 1,74; 95% 

IC: 1,01-3), raça diferente de branca (OR: 1,80; 95% IC: 1,15-2,82) e SED (OR: 1,63; 95% IC: 

1,05-2,53) foram as variáveis independentemente associadas com irregular/má adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo. Com relação à análise de mediação, a SED exerceu um efeito de 

mediação da variável obesidade abdominal em relação à irregular/má adesão ao tratamento anti-

hipertensivo. Conclusão: Em uma coorte de participantes com HAS, a SED, mas não a AOS, 

a CDS e a insônia, foi associada com irregular/má adesão à terapia anti-hipertensiva. A presença 

de obesidade abdominal parece ter uma ação indireta sobre a adesão medicamentosa mediada 

pela SED. 

Descritores: Apneia obstrutiva do sono; Duração do sono; Adesão à medicação; Hipertensão; 

Sonolência diurna excessiva. 

 



 

 

ABSTRACT 

Aielo AN. Association of excessive daytime sleepiness with medication adherence to 

antihypertensive treatment in the Longitudinal Study of Adult Health: the ELSA-Brasil study 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

Introduction: Hypertension (HTN) is the leading risk factor for cardiovascular mortality. One 

of the crucial steps for its successful treatment is the appropriate adherence to the anti-

hypertensive therapy. It is conceivable that sleep disorders such as Obstructive Sleep Apnea 

(OSA), Short Sleep Duration (SSD), Excessive Daytime Sleepiness (EDS) and insomnia may 

impair this adherence due to poor sleep quality and potential impact on cognitive performance 

but the evidence is scanty. Objective: To evaluate the associations of OSA, SSD, EDS and 

insomnia with the adherence to antihypertensive treatment in civil servants from the ELSA-

Brasil cohort study. Methods: Consecutive participants of both gender with a previous 

diagnosis of HTN under specific drug treatment (using at least 1 class of antihypertensive drugs) 

performed clinical evaluation, home sleep monitoring (Embletta GoldTM) for one night and 

wrist actigraphy (Actiwatch2TM) for seven days to determine OSA and sleep duration 

objectively, respectively. OSA was defined by an apnea-hypopnea index ≥15 events/hour and 

SSD by a mean sleep duration <6 hours. EDS was evaluated using the Epworth questionnaire 

and insomnia using the Clinical Interview Schedule – Revised questionnaire (CIS-R). 

Adherence to therapy was evaluated by the 4-itens Morisky-Green questionnaire. We defined 

medium/low adherence by the presence of >0 score. We performed a logistic regression analysis 

to evaluate the predictors of medium/low medication adherence in these participants and 

mediation analysis with variables that could potentially explain these associations. Results: A 

total of 411 participants with HTN under antihypertensive treatment were analyzed (mean age: 

54±8 years, 47% men). Medium/low adherence to antihypertensive therapy were observed in 

62%. Compared to the high adherence group (score=0), the participants with medium/low 

adherence had higher frequency of EDS (35.9 vs. 46.1%; p=0.043), lower frequency of high 

degree education (50.6 vs. 40%; p= 0.035) and lower monthly per capita income (R$2,043.70 

vs. R$ 1,610.40; p=0.007). No differences were observed for OSA (50.6 vs. 47.5%; p=0.530), 

SSD (24.4 vs. 29%; p=0.303) or insomnia (12.8 vs. 13.3%; p=0,881). Logistic regression 

analysis showed that race other than whites (OR: 1.80; 95% CI: 1.15-2.82), lower monthly 

income (OR: 1.74;95% IC: 1.01-3) and EDS (OR: 1.63;95% IC: 1.05-2.53) were the 

independent variables associated with medium/low adherence to anti-hypertensive treatment. 

Regarding the mediation analysis, EDS exerted a mediating effect on the variable abdominal 

obesity in relation to medium/low adherence to antihypertensive treatment. Conclusion: In a 

large cohort of patients with HTN, EDS, but not OSA, SSD or insomnia, was associated to 

medium/low adherence to antihypertensive therapy. The presence of abdominal obesity seems 

to have an indirect action on medication adherence mediated by EDS. 

 

Descriptors: Sleep apnea, obstructive; Sleep duration; Medication adherence; Hypertension; 

Excessive daytime sleepiness
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) permanecem sendo a maior causa de 

mortalidade no mundo. No ano de 2019, a prevalência de DCV foi de 523 milhões 

e foi responsável pela morte de 18,6 milhões de indivíduos. Dentre as causas mais 

comumente associadas com a mortalidade cardiovascular, a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) ocupa a 1ª posição de acordo com uma recente publicação do 

Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors.1 Dentre os motivos 

para este cenário destaca-se a alta prevalência e a baixa taxa de controle da HAS. A 

prevalência mundial da HAS cresceu de 84.841,1 por 100.000 pessoas em 1990, para 

88.971,1 por 100.000 pessoas em 2019.1  2 

Abreviações: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica 

Figura 1 - Mudança na média da pressão arterial por região do mundo entre 1975 e 2015
 

c. Homens 

a. Homens 

d. Mulheres 

b. Mulheres 

Mudança na PAS 

Mudança na PAD 

Mudança na PAS 

(mmHg) 

Mudança na PAD 

(mmHg) 

Fonte: Adaptado de Mills e Stafanescu (2020).2 
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Um outro ponto está no reconhecimento, tratamento e taxa de controle da 

HAS.3 Nos Estados Unidos, um recente estudo mostrou que o reconhecimento, 

tratamento e controle da HAS aumentou durante o período de estudo. No entanto, 

quando avaliados os subgrupos, houve uma diminuição significativa no controle 

da HAS entre pessoas com idade ≥ 65 anos de 2013-2014 para 2015–2016. Além 

disto, o reconhecimento da HAS foi menor nas populações mais jovens.3 É 

importante destacar que estas taxas podem variar de acordo com o grau de 

desenvolvimento de um país.4 O estudo de O’Donnell e colaboradores mostrou 

que o déficit no conhecimento e consequente falha no tratamento da HAS 

contribuíram para maior risco de acidente vascular cerebral (AVC) em países 

subdesenvolvidos.4 Neste  contexto, estratégias para diagnóstico e tratamento 

anti-hipertensivo de qualidade são essenciais para prevenção de desfechos 

potencialmente debilitantes e fatais.4 Dessa forma, o controle da HAS e de suas 

complicações, é um grande desafio de saúde pública.  

Dentre as causas possíveis de não controle da HAS, temos fatores como a 

dificuldade de acesso ao tratamento e fatores relacionados à adesão 

medicamentosa. A adesão ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo é 

essencial para o sucesso da terapia para controle da pressão arterial (PA) e para 

prevenção dos riscos cardiovasculares associados.5–8 A má adesão medicamentosa 

está associada ao aumento de morbidade, mortalidade e aumento nos custos em 

cuidados com a saúde. O impacto da má adesão ao tratamento anti-hipertensivo é 

de extrema relevância. Em um estudo, evolvendo 442 participantes em tratamento 

medicamentoso de doenças crônicas, a pior adesão medicamentosa foi associada 

ao aumento da mortalidade (Figura 2).9 Na avaliação de uma grande casuística de 

pacientes que iniciaram tratamento anti-hipertensivo feita pelo Food Drug and 

Administration (FDA) mostrou que a má adesão pode contribuir para a ocorrência 
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de AVC e infarto agudo do miocárdio (IAM) (Figura 3).10 Sokol e colaboradores 

mostraram, em uma amostra de 132.277 participantes com idade até 65 anos, que 

a taxa de hospitalização foi significantemente menor em pacientes com melhor 

adesão medicamentosa e concluíram que aderir ao tratamento medicamentoso de 

doenças crônicas pode fornecer retorno econômico (Figura 4).11 

 

 

Figura 2 - Taxa de mortalidade de acordo com a adesão medicamentosa 

Fonte: Adaptado de Wu et al (2006)9 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Taxa de risco de acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio 

(IAM) em usuários de anti-hipertensivos com má adesão medicamentosa 

Fonte: Adapatado de Breekveldt-Postma et al. (2007).10 
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A proporção estimada de má adesão ao tratamento crônico são variáveis na 

literatura, pois depende das condições clínicas de cada paciente e da metodologia 

utilizada para realizar essa avaliação (todas elas com vantagens e desvantagens), porém 

acredita-se que a tendência é ser menor justamente nos tratamentos para doenças 

crônicas e, muitas vezes, assintomáticas, como a HAS.1 2– 14  

Dentre os fatores que consistentemente têm sido associados com a baixa adesão 

Figura 4 - Impacto da adesão medicamentosa nos custos de saúde e risco de hospitalização por todas as 

causas 

 

Fonte: Adaptado de Sokol et al. (2005).11 



23 

 

 

 

medicamentosa podemos destacar a idade, sexo, raça, o baixo conhecimento sobre a 

doença e suas complicações, sintomas depressivos, medo dos efeitos colaterais, menor 

nível sócio econômico e educacional.8 ,14 ,1 5 Já em questão dos fatores autorrelatados 

para má adesão ao tratamento medicamentoso,  o mais citado é o esquecimento de 

ingerir a medicação com regularidade e frequência.10 Esse fator pode estar 

relacionado à diminuição ou comprometimento da habilidade cognitiva.12  16 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Fatores que influenciam na adesão medicamentosa.  

Fonte: Adaptado de Iuga e McGuire (2014).16 
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1.1 .  Potencial impacto dos distúrbios do sono na adesão medicamentosa 

A importância dos distúrbios do sono na adesão medicamentosa tem 

potencialmente uma plausibilidade biológica: de fato, pacientes com apneia 

obstrutiva do sono (AOS) ou com privação do sono estão mais susceptíveis às 

repercussões no desempenho cognitivo, déficit de memória e sonolência excessiva 

diurna (SED) podendo impactar no hábito de tomar as medicações 

adequadamente.17 A SED, que pode ser caracterizada por uma diminuição de 

atenção e aumento da propensão ao sono durante o período de vigília, pode 

ocasionar comprometimento da capacidade de julgamento, de processamento de 

informações, de tomada de decisões e até mesmo influenciar na motivação e 

memória do indivíduo.18 No entanto, é importante destacar que a própria SED não 

é causada somente por distúrbios do sono, mas pode ser atribuída a outras 

condições clínicas e padrões comportamentais das pessoas.19,20 

Dentre os distúrbios do sono mais prevalentes e com impacto na HAS e 

possível impacto na adesão medicamentosa, podemos citar: 

 

1.1.2. Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) 

A AOS é um distúrbio respiratório do sono (DRS) caracterizado por 

recorrentes obstruções, completa (apneia) ou parcial (hipopneia), ao fluxo aéreo 

durante o sono, ocasionando fragmentação do sono, redução da pressão 

intratorácica e dessaturação de oxi-hemoglobina, associados a sinais e/ou 

sintomas clínicos.21–23  24 
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Figura 6 - Fatores anatômicos que predispõe a apneia obstrutiva do sono (AOS) 

em pacientes obesos 

 

 

 

De acordo com a American Academy of Sleep Medicine (AASM), a 

classificação da gravidade da AOS é baseada no índice de apneia-hipopneia (IAH) 

que se refere ao número de eventos respiratórios por hora de sono. A AOS é 

considerada leve quando o IAH está entre 5 e 14,9 eventos por hora de sono; 

moderada quando o IAH está entre 15 e 29,9 eventos por hora de sono e grave 

quando o IAH for ≥ 30 eventos por hora de sono.25 Esse índice é uma das variáveis 

mensuradas no exame diagnóstico da AOS, conhecido como polissonografia 

(considerada o exame de escolha para o diagnóstico da AOS). Essa metodologia 

diagnóstica apresenta algumas desvantagens tais como o custo elevado, número 

reduzido de centros onde é realizado o exame, filas de espera expressiva e .26 Nos 

últimos anos a utilização de monitores portáteis vem sendo uma realidade no 

diagnóstico dos DRS. Diversos destes monitores foram já validados para a 

monitorização da AOS. Por não monitorar as fases do sono por meio de 

Fonte: Adaptado de Drager et al. (2013).24 
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eletroencefalograma, não é possível obter dados sobre a estrutura do sono.25 

Apesar desta limitação, os monitores portáteis apresentam uma série de vantagens, 

incluindo o menor custo, acesso amplo, fácil manuseio e possibilidade de 

realização do exame na casa do paciente. Na nossa amostra, o monitor portátil do 

tipo 3 foi validado em 300 participantes em um estudo que avaliou a concordância 

do diagnóstico da AOS entre a poligrafia e a actigrafia de pulso, utilizados de 

forma simultânea.27 

A elevada prevalência da AOS constitui um problema de saúde pública. A 

prevalência da AOS na população geral é variável, dependendo da idade da 

amostra, sexo, país, metodologia aplicada e critério empregado para o diagnóstico. 

No estudo de base populacional EPISONO, Tufik e colaboradores demonstraram 

que na cidade de São Paulo a AOS estava presente em quase 1/3 da população 

adulta.28 

As condições associadas para o risco aumentado para AOS são: sexo 

masculino, obesidade, idade, alterações anatômicas craniofacial ou de orofaringe 

e tabagismo.28–30 Sobre os sintomas associados podemos citar aqueles que são 

diurnos e noturnos, ambos com impacto na qualidade de vida. Sobre os sintomas 

diurnos, a SED é uma queixa comum, assim como fadiga e cefaleia matinal; dos 

sintomas noturnos podemos destacar as apneias presenciadas, roncos e 

fragmentação do sono.31 

A AOS apresenta maior prevalência em pacientes com HAS do que na 

população geral, e muitos daqueles que possuem AOS tem HAS.32 Esse conceito 

vem se consolidando na literatura, uma vez que evidências consistentes reforçam 

a íntima relação entre AOS e HAS. A coorte de Winsconsin, evidenciou um 

aumento na incidência de HAS em indivíduos diagnosticados com AOS, por 

polissonografia, após quatro anos de seguimento.33 
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Nesse contexto, quando falamos sobre HAS resistente (definida como o não 

controle da PA à despeito do uso de pelo menos três fármacos anti-hipertensivos em doses 

otimizadas, sendo um deles preferencialmente um diurético, ou quando o controle 

pressórico é obtido com quatro ou mais fármacos),34 a AOS parece exercer um papel 

importante nessa condição.35 

Existem alguns potenciais mecanismos que podem esclarecer a associação 

entre a HAS e a AOS. Os episódios repetitivos de obstrução, parcial ou total, do 

fluxo aéreo durante o sono associados aos despertares noturnos, hipoxemia e 

ativação simpática causam elevação temporária e oscilação da PA. Esse aumento 

na atividade simpática se deve, principalmente, em decorrência da ativação 

quimiorreflexa, que também é responsável por gerar aumento da frequência 

cardíaca, PA e volume minuto.36 Outro mecanismo sugere que a AOS pode causar 

disfunção endotelial, ocasionando em redução na disponibilidade do óxido nítrico, 

aumento de endotelina, aumento da apoptose endotelial e diminuição da 

capacidade de regeneração celular induzida pela hipóxia intermitente.37 A 

alteração do barorreflexo, que parece estar associada ao descontrole da PA durante 

os eventos respiratórios, e a ativação do sistema-renina-angiotensina-aldosterona, 

que indica que aldosterona em excesso exerce um papel importante na relação 

entre HAS e AOS, também são mecanismos fisiopatológicos que vem sendo 

explorados e estudados para melhor entendimento dessa associação.37 38 
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Figura 7 - Mecanismo da associação de apneia obstrutiva do sono (AOS) e hipertensão 

arterial sistêmica (HAS). 

 

 

 

Essa elevação dos níveis pressóricos durante o sono pode se estender durante 

o período de vigília e evoluir para um quadro de HAS.22,33,39,40  

Visto que existe associação entre AOS e HAS bem como entre HAS resistente e 

má adesão ao tratamento medicamentoso32 é necessário demonstrar se realmente a AOS,  

a curta duração do sono e a insônia estão relacionadas com a baixa adesão à medicação. 

 

1.1.3. Curta duração do sono (CDS) 

A sociedade moderna impõe um ritmo acelerado, que, muitas vezes, não 

respeita o ritmo circadiano biológico. Os horários de trabalho ou convenções 

sociais que determinam quando nosso ciclo sono-vigília começa e quando 

termina. Somado a isso temos as horas dedicadas à exposição excessiva à luz 

Fonte: Adaptado de Kario (2009).38 
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artificial e à equipamentos eletrônicos, que fazem parte da nossa vida atualmente, 

e interferem na secreção endógena de melatonina, impactando no tempo total de 

sono e na qualidade do sono diária.41,42 

A privação do sono ocorre quando o sono é insuficiente para o equilíbrio 

homeostático. A privação aguda do sono é caracterizada como a restrição de sono 

por um a dois dias de privação parcial ou total do sono. A privação crônica ocorre 

quando o indivíduo rotineiramente dorme menos que o necessário para 

manutenção de sua homeostase, usualmente ≤6 horas nas 24 horas em média.42 

Vale ressaltar que a necessidade de sono pode ser variável entre as pessoas, ou 

seja, não necessariamente quem dorme menos de 6 horas está privado de sono ou 

apresenta sintomas e repercussões em múltiplos domínios observados na privação 

de sono. 

Assim como a AOS, a curta duração do sono (CDS) também é um fator 

importante relacionado com a alteração da PA. A privação de sono aumenta a 

atividade simpática noturna e os níveis de catecolaminas,43 além de também estar 

associada com uma inflamação sistêmica resultando, possivelmente, em maiores 

valores de PA.44 

A recomendação da National Sleep Foundation para adultos de 18 a 65 

anos é de duração do sono entre 7 e 9 horas por período de 24 horas. As durações 

extremas de sono, caracterizada por médias de durações menores que 6 horas ou 

maiores que 9 horas de sono não são recomendadas devido à associação com 

impacto negativo para a saúde.45 

 

1.1.4. Insônia 

A insônia é caracterizada por uma queixa, relatada pelo paciente, referente à 

dificuldade de iniciar ou manter o sono, inabilidade de iniciar o sono novamente 
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após despertar precoce (antes do horário habitual) ou de retornar ao sono após 

despertares no meio da noite. Além disso, essas queixas ocorrem quando existe a 

oportunidade e circunstâncias ideais para dormir (diferente da privação do sono, 

por exemplo), com consequente sintomas e prejuízos durante a vigília, como por 

exemplo, fadiga, irritabilidade, SED, déficit de atenção e/ou concentração, impacto 

nas atividades sociais, trabalhos e estudos. O diagnóstico da insônia é clínico, sendo 

avaliado a história clínica do pacientes, relevantes comorbidades que podem estar 

associada à maior predisposição para o desenvolvimento da insônia e questionários 

para complemento do diagnóstico.46   

Apesar de a associação da insônia e da HAS ainda não ser bem estabelecida na 

literatura, uma metanálise publicada em 2020, evidenciou que, em sua análise de 14 estudos 

de coorte prospectivos, a insônia está associada ao aumento do risco de HAS.47 O mecanismo 

de associação da insônia com a HAS ainda permanece pouco claro na literatura. Possíveis 

mecanismos para essa associação envolvem: (1) aumento da atividade do sistema simpático; 

(2) ativação do sistema renina-tensina-aldosterona; (3) atividade alterada/desrregulada do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (decorrente de níveis elevados de cortisol, disfunção 

endotelial e respostas pró-inflamatórias); (4) alteração/desregulação do sistema 

imunológico.48,49  
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Figura 8 - Representação de possíveis mecanismos de associação da insônia com a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS).  

 

 

 

1.2. Distúrbios do sono e o impacto cognitivo 

Distúrbios do sono, como alteração na duração do sono (curta ou longa), 

sono fragmentado, insônia e distúrbios respiratórios, podem aumentar o risco de 

declínio cognitivo.50 A associação entre a SED e a adesão medicamentosa pode 

ser explicada pelo comprometimento cognitivo17 que é caracterizado pelo declínio 

da memória, atenção, aprendizado, capacidade de reação e função cognitiva.8 

Em suma, vale destacar que o sono é necessário para manutenção da função 

cerebral adequada e consolidação da memória. Sono de má qualidade, seja por AOS, 

Fonte: Adaptado de Jarrin et al. (2018).48 
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por privação ou por insônia, pode contribuir para uma degeneração promovendo a 

neuroinflamação e interrompendo a plasticidade neural, principalmente nas áreas do 

hipocampo, região anatômica responsável pelo aprendizado e memória. Mais 

especificamente os DRS geram hipóxia intermitente durante a noite e fragmentação 

do sono que podem levar ao comprometimento da cognição.50–52 Nesse contexto, 

além do papel do sono na consolidação da memória mediada pelo hipocampo, é 

provável que o sono também desempenhe um papel na reconsolidação de 

memórias, como um sistema de update, por meio da comunicação hipocampo-

neocortical, resultando na reestruturação dos traços de memória ao longo do 

tempo.53,54 

Crescentes evidências mostram a associação de alterações relacionadas ao 

sono e diminuição do funcionamento do sistema glinfático, responsável pela 

depuração de metabólitos do sistema nervoso central (SNC), e consequente 

acúmulo de diversos resíduos, inclusive do peptídeo beta-amilóide, que 

potencialmente pode ser neurotóxico, interferir em diferentes vias de sinalização 

celular, além de estar associado ao comprometimento cognitivo.55,56  

 

1.3. Dúvidas na literatura que justificam esse projeto 

O potencial impacto dos distúrbios do sono na adesão medicamentosa no 

tratamento da HAS ainda não está claro. As evidências são muito escassas nesta 

importante área de pesquisa. Em um estudo recente, Khalesi e colaboradores, em um 

estudo com 270 participantes com HAS, utilizando o questionário de 4 itens de 

Morisky (MMAS-4) para avaliar a adesão medicamentosa e perguntas sobre hábitos 

de vida para avaliar tempo de sono, encontraram que indivíduos que dormem 6 horas 

ou menos apresentam pior adesão medicamentosa quando comparados àqueles que 

relatam que dormem 7 horas ou mais.14 Em outro estudo, Righi e colaboradores57 
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avaliaram 416 participantes com HAS, utilizando o questionário de 8 itens de Morisky 

(MMAS-8) para avaliar a adesão medicamentosa e o questionário STOP-BANG para 

presença de AOS, e concluíram que alto risco de AOS é um fator de risco independente 

para má adesão medicamentosa. É importante destacar que os estudos realizaram a 

avaliação subjetiva para a CDS e AOS, respectivamente. Neste sentido, torna-se 

necessário um estudo com avaliação objetiva do sono, tanto para a duração quanto para a 

presença de AOS. Além disto, torna-se interessante explorar outros distúrbios como a 

insônia e os potenciais fatores que podem mediar estas associações com a adesão aquém 

do desejado. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste dessa pesquisa é o de avaliar a associação da AOS, da CDS 

(analisada de forma objetiva), insônia e SED sobre a adesão ao tratamento 

medicamentoso utilizado na HAS. 
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3. HIPÓTESES 

 

Nossa hipótese é de que os distúrbios do sono (AOS, CDS, insônia e SED) estão 

associados com pior adesão medicamentosa ao tratamento anti-hipertensivo. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Casuística 

  Este estudo transversal é um subprojeto do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA- Brasil). O estudo ELSA- Brasil é uma coorte multicêntrica de 

funcionários não terceirizados com idade igual ou superior a 35 anos de 6 instituições 

de ensino superior/pesquisa no Brasil: Universidade Federal da Bahia (BA), 

Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz (RJ), Universidade Federal de Minas Gerais (MG), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS), Universidade Federal do Espírito 

Santo (ES) e Universidade de São Paulo (SP). 

Um dos objetivos do ELSA-Brasil é investigar o desenvolvimento e 

progressão de doenças crônicas clínicas e subclínicas, particularmente DCV e 

diabetes mellitus (DM) e seus fatores biológicos, comportamentais, ambientais, 

ocupacionais, psicológicos e sociais.58 A avaliação do sono (descrita a seguir) 

ocorreu com a casuística do centro de São Paulo. 

 

 4.2. Dados clínicos, medidas antropométricas 

As características dos participantes, incluindo dados sociodemográficos, 

comorbidades, medicações em uso, tabagismo, consumo de álcool entre outros foram 

obtidas de todos os participantes durante entrevista no centro de pesquisa clínica.58 

DM foi definido como presença de uma história clínica de diabetes, uso de 

medicamentos para tratamento de diabetes, glicemia em jejum ≥126 mg/dL, níveis de 

hemoglobina glicada (HbA1C) ≥6,5% ou um teste oral de tolerância à glicose ≥200 

mg/dL. A dislipidemia (DLP) foi definida como o uso de agentes hipolipemiantes ou 

o nível de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) ≥130 mg/dL. 

Com relação ao uso de medicamentos, os participantes foram orientados a 
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levar ao centro de pesquisa todos as prescrições e medicamentos que fizeram uso no 

último mês.   

O consumo excessivo de álcool foi definido como consumo de álcool > 210 

g/semana para homens e > 140 g/semana para mulheres. O tabagismo foi classificado 

pela presença de fumantes atuais (sim / não). A classificação de atividade física foi 

definida pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ-Long Form). 

Os dados antropométricos – peso, altura e circunferência de cintura - foram 

mensurados utilizando equipamentos e procedimentos padronizados de acordo com o 

“National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES): Anthropometry 

Procedures Manual”.58   

Obesidade foi definida como um índice de massa corporal (IMC) ≥ 30kg/m².  

Obesidade abdominal foi definida como circunferência da cintura de ≥ 102 cm para 

os homens e ≥ 88 cm para as mulheres. 

 

 4.3. Medidas da pressão arterial (PA) e definição da hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) 

Foram selecionados consecutivos participantes com diagnóstico prévio de 

HAS. 

A PA foi medida no braço esquerdo, na posição sentada, após 5 minutos de 

descanso, em um local silencioso e com a temperatura controlada (20 – 24ºC). Foram 

realizadas 3 medidas, com um intervalo de 1 minuto entre elas, obtidas com o uso do 

esfigmomanômetro Omron 765CP (Omron, Kyoto, Japão) com uso de um manguito 

de tamanho apropriado de acordo com protocolo padronizado realizado no estudo 

ELSA-Brasil.58 Para a obtenção do resultado final da PA, os valores da segunda e terceira 

medidas foram usadas nas análises.  

Participantes foram considerados com HAS se medida da PA ≥140/90 mmHg 
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e/ou pelo uso prévio de medicações anti-hipertensivas, autorreferido durante 

entrevista, como diuréticos (DIU), inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECAs), bloqueadores de receptores da angiotensina (BRAs), bloqueadores dos 

canais de cálcio (BCCs), betabloqueadores (BB), entre outros.59  

 

4.4. Avaliação dos distúrbios do sono 

 

4.4.1. Poligrafia 

 Para a análise da presença da AOS foi utilizado o dispositivo portátil de 

diagnóstico tipo 3 Embletta GoldTM (Natus Medical Inc., Ontário, Canadá) (Figura 9). 

A poligrafia portátil de uma noite em domicílio foi realizada segundo técnicas 

padronizadas e os participantes foram orientados a manter sua rotina.60 Foi realizado 

a monitorização do fluxo aéreo por meio da cânula nasal, esforço respiratório tóraco 

abdominal pelas cintas de indutância, oximetria de pulso, frequência cardíaca de pulso 

e posição corporal. Os registros da poligrafia foram analisados manualmente em 

períodos de 2 minutos e a classificação dos eventos respiratórios foi realizada 

conforme regras da AASM de 2012.25 A apneia foi definida como cessação do fluxo 

aéreo (≥90%) e com o mínimo de 10 segundos de duração. A hipopneia foi definida 

como uma redução de ≥30% do fluxo aéreo (a partir do sinal da cânula nasal) ou da 

amplitude da soma dos sinais de indutância das cintas abdominal e torácica, com uma 

duração mínima de 10 segundos e com uma dessaturação ≥3%. O IAH foi calculado 

pela soma das apneias e hipopneias dividido pelo tempo total de registro. O IAH ≥15 

eventos/hora de registro foi considerado para o diagnóstico da AOS. O ponto de corte 

do IAH ≥15 eventos/hora foi escolhido por estar associado ao incremento de várias 

complicações e indicativo de um tratamento mais intensivo neste nível, enquanto 

evidências recentes sugerem que a AOS leve (IAH entre 5 e 14,9 eventos / hora) 
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parece não apresentar impacto cognitivo e cardiovascular significativo de acordo com 

recente revisão sistemática da literatura. Este nível de corte também é amplamente 

utilizado na prática clínica e recomendado pela AASM.61 

 

 

 

Figura 9 - Imagem dos gráficos apresentados no software de análise da poligrafia e 

representação da colocação das cintas para realização do exame. Marcados na cor amarela: 

episódios de hipopneias, evidenciando redução do fluxo respiratório; em cor roxa: apneias 

obstrutivas marcadas evidenciando ausência do fluxo respiratório e consequentes episódios 

de queda de saturação de oxigênio marcadas em cor rosa. 

Fonte: elaborado pela equipe do núcleo do sono 

do ELSA-Brasil 
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4.4.2. Actigrafia 

A DS foi avaliada de forma objetiva por meio da utilização da actigrafia 

(Figura 10). O actígrafo é um dispositivo eletromecânico que possui a função de 

monitorar o movimento humano e de diferenciar o estado de sono e de vigília. 

Através deste dispositivo portátil avalia-se a DS e do ciclo sonovigília ao longo 

de um período de tempo (Figura 11).62 

 

 

Os participantes utilizaram o actígrafo do modelo Actiwatch 2 (Philips 

Respironics®) no punho não dominante, por sete dias consecutivos e foram 

orientados a manter suas atividades de rotina e de sono habituais. Este período 

representa uma semana típica da rotina do participante.63 

No momento de sua instalação, os participantes receberam informações sobre 

a utilização do equipamento e esclarecimentos de potenciais dúvidas quanto à sua 

utilização. 

 

 

Figura 10 - Actígrafo Actiwatch 2TM 

Disponível em: https://www.philips.ie/healthcare/product/HC1044809/ 

actiwatch-2-activity-monitor 

https://www.philips.ie/healthcare/product/HC1044809/
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Figura 11 - Representação de um exame de actigrafia. Cada linha da figura 

representa um dia de utilização.  

 

 

 

4.4.3. Insônia 

A insônia foi avaliada por meio de uma versão em português do Brasil adaptada da 

Entrevista Clínica - Clinical Interview Schedule – Revised (CIS-R).  

Esse instrumento consiste em um questionário estruturado utilizado para detectar a 

presença de transtornos mentais. Ele é composto por 14 seções, que representam conjuntos 

de sintomas específicos experimentados pelo participante: fadiga, problemas de sono, 

irritabilidade, preocupações, preocupação com a saúde física, depressão, ideias depressivas, 

ansiedade, obsessões, compulsões, concentração e esquecimento, sintomas somáticos, fobia, 

pânico. Cada seção apresenta duas questões iniciais que objetivam avaliar a existência do 

sintoma específico no último mês. Em caso afirmativo, as questões seguintes avaliam a 

Fonte: elaborado pela equipe do núcleo do sono 

do ELSA-Brasil 
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frequência, duração e gravidade do sintoma nos últimos 7 dias.64 

Para avaliação de presença de insônia foi utilizada a seção referente aos problemas 

de sono e utilizada a classificação de insônia moderada ou grave. Essa definição consiste em: 

passar pelo menos 1 hora tentando dormir ou tentando voltar a dormir em pelo menos 4 

ocasiões na semana anterior.65,66  

 

4.4.4. Sonolência excessiva diurna (SED) 

Para avaliar presença de SED foi utilizada a Escala de Sonolência de Epworth. 

Esse questionário foi validado para o uso em português67 e é composto de perguntas 

sobre a probabilidade de dormir em determinadas situações do cotidiano, como assistir 

televisão ou ler um livro. Foi utilizada a pontuação ≥ 11 que está associada com presença 

de SED.67,68 

 

4.5. Avaliação da adesão medicamentosa 

A avaliação da adesão medicamentosa foi avaliada por meio do MMAS-4. Esse 

questionário e de simples aplicação e de fácil medida.69,70 É composto de quatro itens que 

avaliam os fatores que influenciam no uso adequado dos medicamentos: esquecimento, 

falta de cuidado, interromper o medicamento quando sentir-se melhor ou interromper o 

medicamento quando sentir-se pior.71 Essa ferramenta é validada em três idiomas: 

inglês, português e espanhol. 
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Tabela 1 - Questionário de 4 itens de Morisky (MMAS-4) 

Questionário de Morisky (MMAS-4) 

1. Você às vezes tem problemas em se lembrar de tomar a medicação? 

2. Você às vezes se descuida do horário de tomar seus medicamentos? 

3. Quando está se sentindo melhor, você às vezes para de tomar seus medicamentos? 

4. Às vezes, se você se sente pior ao tomar a medicação, você para de tomá-la? 

 

A escala é composta por perguntas de resposta dicotômica (sim/não) gerando 

ao final um escore de zero a quatro pontos71 É importante destacar que existe um 

questionário de 8 itens (Morisky Medication Adherence Scale – MMAS-8) dos 

mesmos autores, mas este é protegido por direitos autorias e exige cobrança por 

unidade de questionário aplicado. Recentemente, uma revisão sistemática e 

metanálise evidenciou que não houve diferença estatisticamente significativa na 

performance da avaliação da adesão medicamentosa dos pacientes quando utilizado o 

questionário de 4 itens em comparação com o de 8 itens.72 

O questionário foi aplicado em todos os participantes com HAS, que fazem 

uso de medicação anti-hipertensiva, da amostra.  

 

4.6. Análise Estatística 

As variáveis foram apresentadas como média e desvio padrão (DP), mediana e 

intervalo interquartil (IQR) e frequência. A inspeção visual da curva normal e o teste de 

Kruskal Wallis foram utilizados para testar a normalidade das variáveis contínuas. As 

variáveis categóricas foram apresentadas em porcentagem. Para verificar a associação 

entre as variáveis foi aplicado o teste qui-quadrado para variáveis categóricas, e para as 

variáveis contínuas foi utilizado ANOVA para comparação entre grupos. Um valor de 

P<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Usamos modelos de regressão logística múltipla para detectar a associação total 
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entre a AOS, CDS, SED, insônia e a adesão medicamentosa. Os resultados foram 

apresentados como Odds Ratio (OR) e 95% do intervalo de confiança (IC). 

Para avaliar potenciais fatores que podem estar mediando as associações 

encontradas, realizamos uma análise de mediação73 que foi realizada usando os dados 

do modelo 2 e as seguintes variáveis com potencial relevância, incluindo: AOS, CDS, 

insônia, sintomas depressivos, IMC e obesidade abdominal. Os testes de significância 

dos efeitos mediadores foram realizados com o procedimento de bootstrap, utilizando 

5.000 amostras. Para todos os testes estatísticos, adotou-se o nível de significância de 

5%. Toda análise estatística foi realizada usando SPSS versão 20. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Características dos participantes 

No período de dois anos, entre os 5.061 participantes do estudo ELSA-Brasil do 

centro São Paulo, foram convidados a participar deste estudo 2.463 servidores de forma 

consecutiva. Após exclusão de participantes com relato de HAS, mas sem uso de medicação 

anti-hipertensiva, recusas em participar e falhas na realização dos exames do sono, a amostra 

final foi de 411 participantes (Figura 12). 

Figura 12 - Diagrama de fluxo do estudo 
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A Tabela 2 mostra as características sociodemográficas, antropométricas e do sono 

dos 411 participantes do estudo, e compara o grupo boa adesão com o grupo irregular/má 

adesão. 

 

Tabela 2 - Características demográficas e clínicas dos participantes                           (continua) 

 

 

Total  

N=411 

Boa adesão 

N=156 (38%) 

Irregular/má 

adesão N=255  

(62%) 
p 

*
 

Sexo, masculino, n (%) 193 (47) 71 (45,5) 122 (47,8) 0,361 

Idade     

Idade, média (DP) 54 ± 8,4 54 ± 8,1 53 ± 8,5 0,153 

Idade ≥ 60 anos, n (%) 92 (22,4) 36 (23,1) 56 (22) 0,792 

Raça/etnia autorrelatada, 

n (%) 
   

 

 

0,017 

Branca 220 (53,5) 98 (64,1) 122 (47,8) 

Parda 83 (20,2) 25 (16,3) 58 (22,7) 

Preta 70 (17) 20 (13,1) 50 (19,6) 

Asiática/outras 35 (8,5) 10 (6,5) 25 (9,8) 

IMC, Kg/m², média (DP) 29,3 ± 5,1 28,9 ± 4,6 29,5 ± 5,4 0,211 

Classificação IMC, n (%)    

0,564 

< 25 kg/m2 79 (19,2) 28 (17,9) 51 (20) 

≥ 25 mas < 30 kg/m2 176 (42,8) 72 (46,2) 104 (40,8) 

≥ 30 kg/m2 156 (38) 56 (35,9) 100 (39,2) 

Circunferência da 

cintura, cm, média (DP) 
95,7 ± 12,3 95,1 ± 11,6 96 ± 12,8 0,474 

Obesidade abdominala, n 

(%) 
208 (50,6) 85 (54,5) 123 (48,2) 0,219 

Educação além do Ensino 

médio, n (%) 
181 (44) 79 (50,6) 102 (40) 0,035 

Renda mensal familiar, 

R$, média (DP) 

4.507,96 ± 

2.450,58 

4.942,26 ± 

2.398,8 

4.242,27 ± 

2.448,57 
0,005 

Renda mensal per capita, 

R$, média (DP) 

1.774,87 ± 

1.579,4 

2.043,72 ± 

1.728,99 
1.610,4 ± 1.459,71 0,007 

Aposentado, n (%) 97 (23,6) 37 (23,7) 60 (23,5) 0,965 
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Casado, n (%) 297 (72,3) 109 (69,9) 188 (73,7) 0,397 

Diabetes, n (%) 147 (35,8) 61 (39,1) 86 (33,7) 0,270 

Sintomas depressivos, n 

(%) 
18 (4,4) 7 (4,5) 11 (4,3) 0,934 

Dislipidemia, n (%) 269 (56,5) 107 (69,9) 162 (64,8) 0,288 

IAM prévio, n (%) 15 (3,6) 10 (6,4) 5 (2) 0,020 

Tabagismo atual, n (%) 47 (11,4) 16 (10,3) 31 (12,2) 0,557 

Alcoolismob, n (%) 33 (8) 15 (9,6) 18 (7,1) 0,355 

Intensidade de atividade 

físicac, n (%) 
   

 

 

0,191 

Insuficiente 316 (76,9) 117 (76,8) 199 (81,2) 

Moderada 48 (11,7) 18 (11,8) 30 (12,2) 

Vigorosa 34 (8,3) 18 (11,8) 16 (6,5) 

SED, n (%) 173 (42,2) 56 (35,9) 117 (46,1) 0,043 

Insônia, n (%) 54 (13,1) 20 (12,8) 34 (13,3) 0,881 

AOS, n (%) 200 (47,8) 79 (50,6) 121 (47,5) 0,530 

CDS, n (%) 112 (27,3) 38 (24,4) 74 (29) 0,303 

LDS, n (%) 30 (7,3) 13 (8,3) 17 (6,7) 0,528 

Abreviações: DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; IAM: infarto agudo do miocárdio; SED: 

sonolência excessiva diurna; AOS: apneia obstrutiva do sono; CDS: curta duração de sono; LDS: longa 

duração de sono. Os dados foram descritos como porcentagens para variáveis categóricas e diferença entre 

os grupos pelo teste do qui-quadrado. Os dados foram descritos como média e DP para variáveis contínuas 
após avaliação de normalidade e diferença entre variáveis contínuas avaliadas por ANOVA. Os valores de P 

referem-se às comparações entre os grupos “boa adesão” e “irregular/má adesão”. 

a- Definido como circunferência de cintura ≥ 102 cm para homens e ≥ 88 cm para mulheres. 

b- Alcoolismo foi definido como consumo de álcool >210 g/semana para homens e >140 g/semana para 

mulheres. 

c- Intensidade definida baseada no “International Physical Activity Questionnaire”. 

 

Do exposto na Tabela 2, os participantes eram em média adultos de meia idade, com 

predomínio do sexo feminino, com maior frequência da raça/cor. Mais da metade da amostra 

apresentava DLP e aproximadamente metade foi diagnosticada com AOS por meio da 

poligrafia. Observou-se também uma alta frequência de atividade física insuficiente entre os 

participantes. 

Tabela 2 - Características demográficas e clínicas dos participantes                  (continuação) 
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Os participantes com irregular/má adesão, comparados aos com boa adesão, 

apresentaram maior frequência de raça diferente de branca, menor nível educacional, menor 

renda mensal (familiar e individual) e maior presença de SED. Participantes que já haviam 

apresentado IAM previamente apresentaram melhor adesão medicamentosa quando 

comparados ao grupo irregular/má adesão. 

Nas tabelas 3 e 4 são apresentadas as variáveis da actigrafia e poligrafia, 

respectivamente, comparando os participantes com irregular/má adesão com o grupo boa 

adesão medicamentosa. Não houve diferença significante entre os dois grupos.   

 

Tabela 3 - Características da actigrafia dos participantes 

 
Total 

N=411 

Boa adesão 

N=156 (38%) 

Irregular/má 

adesão 

N=255 (62%) 

p * 

Tempo total de sono, 

min. (DP) 

393,6 ± 63,5 396,8 ± 61 391,7 ± 65,1 0,433 

Latência para o início do 

sono, min. 

25,64 ± 18,52 27,8 ± 20,33 24,33 ± 17,23 0,065 

Eficiência do sono, % 81,85 ± 6,58 81,54 ± 6,76 81,5 ± 6,48 0,958 

AWAKE 34,51 ± 12,16 33,71 ± 11,23 35 ± 12,69 0,298 

WASO 48,01 ± 19,76 47,23 ± 19,58 48,48 ± 19,9 0,535 

 

Abreviações: DP: desvio padrão; WASO: tempo acordado após o início do sono. AWAKE: número de 

despertares. Os dados foram descritos como porcentagens para variáveis categóricas e diferença entre os grupos 

pelo teste do qui-quadrado. Os dados foram descritos como média e DP para variáveis contínuas após avaliação 

de normalidade e diferença entre variáveis contínuas avaliadas por ANOVA. Os valores de P referem-se às 

comparações entre os grupos “boa adesão” e “irregular/má adesão”. 
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Tabela 4 - Características da poligrafia dos participantes 

 
Total 

N=411 

Boa adesão 

N=156 (38%) 

Irregular/má 

adesão 

N=255 (62%) 

p * 

IAH, eventos/hora, mediana 

(IQR) 

14,7 (8,4 – 27,4) 15,7 (8,4 – 25, 1) 14, 1 (8,1 – 27,1) 0,455 

SpO2 basal %, mediana 

(IQR) 

94 (92,6 – 95,1) 94 (92,4 – 95) 94 (92,7 – 95,3) 0,320 

SpO2 média %, mediana 

(IQR) 

93,9 (92,5 –94,9) 93,9 (92,4 – 95) 93,8 (92,6 – 94,9) 0,518 

SpO2 mínima %, mediana 

(IQR) 

84 (79 – 87) 85 (80 – 88) 84 (79 – 87) 0,405 

Tempo SpO2 abaixo 90%, 

%, mediana (IQR) 

1,3 (0,1 – 4,7) 1,4 (0,1 – 5) 1,3 (0,2 – 4,3) 0,763 

 

Abreviações: IAH: índice de apneia-hipopneia; IQR: intervalo interquartil; SpO2: saturação periférica de 

oxigênio. Os dados foram descritos como porcentagens para variáveis categóricas e diferença entre os grupos 

pelo teste do qui-quadrado. Os dados foram descritos como mediana e IQR para variáveis contínuas após 

avaliação de normalidade e diferença entre variáveis contínuas. Os valores de P referem-se às comparações 

entre os grupos “boa adesão” e “irregular/má adesão”. 

 

 

Na figura 13 são apresentadas as classes medicamentosas dos anti-hipertensivos mais 

comumente utilizados pelos participantes. Mais da metade dos participantes faziam uso de  

diuréticos, isoladamente ou combinado com outra classe, e quase metade deles faziam uso 

de IECA.  
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Figura 13 - Classes de Anti-hipertensivos 

 

Abreviações: DIU: diurético; IECA: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BB: beta-

bloqueadores; BRA: bloqueadores dos receptores da angiotensina; BCC: bloqueadores dos canais de cálcio.  

 

Não observamos diferenças no número de classes de anti-hipertensivos e no número 

de comprimidos de anti-hipertensivos por dia entre os grupos com boa adesão em relação 

aos grupos com irregular/má adesão. Com relação ao nível pressórico dos participantes, 

podemos observar na tabela 5 que os participantes que apresentavam irregular/má adesão 

apresentaram maiores valores de PA do que quando comparado ao grupo com boa adesão, 

porém essa diferença não foi estatisticamente significante. Nessa tabela pode-se destacar 

também que, quando utilizamos o valor de 139 mmHg para classificar os participantes que 

apresentam PA sistólica elevada, existe uma maior frequência de participantes no grupo 

irregular/má adesão do que no grupo de boa adesão. 
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Tabela 5 - Número de anti-hipertensivos e níveis pressóricos dos participantes 

 
Total 

N=411 

Boa adesão 

n=156 (38%) 

Irregular/má 

adesão 

n=255 (62%) 

p * 

Número de classes de anti-

hipertensivos, média (DP) 

1,51 ± 0,7 1,52 ± 0,7 1,50 ± 0,7 0,786 

Número de comprimidos/dia, 

média (DP) 

1,81 (0,9) 1,81 (0,9) 1,81 (0,9) 0,995 

Pressão sistólica média, mmHg, 

média (DP) 

127 ± 16 126 ± 15 128 ± 16 0,176 

Pressão diastólica média, mmHg, 

média (DP) 

80 ± 11 73 ± 10 81 ± 11 0,285 

Pressão arterial média, mmHg, 

média (DP) 

96 ± 12 95 ± 11 96 ± 12 0,167 

% de PAS descontrolada 

(≥140mmHg), n (%) 

85 (20,7) 24 (15,4) 61 (23,9) 0,038 

% de PAD descontrolada 

(≥90mmHg), n (%) 

73 (17,8) 28 (17,9) 45 (17,6) 0,938 

 

Abreviações: DP: desvio padrão; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Os dados 

foram descritos como porcentagens para variáveis categóricas e diferença entre os grupos pelo teste do qui-

quadrado. Os dados foram descritos como média e DP para variáveis contínuas após avaliação de 
normalidade e diferença entre variáveis contínuas avaliadas por ANOVA. Os valores de P referem-se às 

comparações entre os grupos “boa adesão” e “irregular/má adesão”. 

 

5.2. Análise de regressão logística 

Na tabela a seguir é apresentada a regressão logística para testar a associação 

independente da AOS, CDS e SED com a adesão medicamentosa. No modelo 1, sem ajuste, 

a SED é associada à pior adesão medicamentosa e essa associação se mantém mesmo após 

ajuste para os fatores tradicionais de influência sobre a adesão. 
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Tabela 6 - Regressão logística testando a associação da apneia obstrutiva do sono 

(AOS), curta duração do sono (CDS), insônia, sonolência excessiva diurna (SED) e 

fatores tradicionais com a adesão medicamentosa. 

Preditor       OR                 IC 95%                       p 

 Modelo 1 

AOS 0,86 0,57 – 1,28 0,452 

CDS 1,23 0,78 – 1,95 0,372 

Insônia 0,99 0,55 – 1,81 0,979 

SED 1,52 1,01 – 2,29 0,047 

 Modelo 2 

AOS 0,83 0,53 - 1,3 0,406 

CDS 1,03 0,62 - 1,72 0,898 

Insônia 0,98 0,52 – 1,84 0,938 

SED 1,63 1,05 - 2,53 0,030 

Sexo masculino 0,87 0,54 – 1,41 0,578 

Idade ≥ 60 anos 0,75 0,38 – 1,46 0,397 

Raça diferente de Branca 1,80 1,15 – 2,82 0,01 

Escolaridade além do ensino 

médio 

1,04 0,61 – 1,76 0,898 

Renda mensal 1,74 1,01 – 3 0,048 

Aposentado 1,05 0,56 – 2 0,873 

Casado 1,32 0,8 – 2,16 0,275 

Atividade física vigorosa 0,51 0,24 – 1,07 0,075 

Número de anti-hipertensivos 0,88 0,74 – 1,05 0,151 

Abreviações: AOS: apneia obstrutiva do sono; CDS: curta duração do sono; SED: sonolência excessiva 

diurna. 

 

Modelo 1: sem ajuste 

Modelo 2: ajustado para idade, sexo, raça, escolaridade, renda mensal, aposentado, estado 

civil, prática de atividade física vigorosa, número de comprimidos anti-hipertensivos. 
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5.3. Preditores de sonolência excessiva diurna (SED) 

 A tabela 7 apresenta as características dos participantes comparando o grupo com 

SED e sem SED. 

Tabela 7 - Características dos participantes de acordo com presença ou ausência de 

SED 

 
Total  

N=411 

sem SED 

n=237 

(57,8%) 

SED 

n=173 

(42,2%) 

p * 

Sexo, masculino, n (%) 193 (47) 119 (50,2) 73 (42,2) 0,108 

Idade 
 

   

Idade, média (DP) 54 ± 8,4 54 ± 8,3 53 ± 8,3 0,035 

Idade ≥ 60 anos, n (%) 92 (22,4) 60 (25,3) 32 (18,5) 0,102 

Raça/etnia autorrelatada, n 

(%) 

 
  

0,506 
Branca 220 (53,5) 127 (54) 92 (53,5) 

Parda 83 (20,2) 48 (20,4) 35 (20,3) 

Preta 70 (17) 40 (17) 30 (17,4) 

Asiática/outras 35 (8,5) 20 (8,5) 15 (8,7) 

IMC, Kg/m², média (DP) 29,3 ± 5,1 28,6 ± 5,2 30,2 ± 4,9 0,002 

Classificação IMC, n (%)    

0,001 
< 25 kg/m2 79 (19,3) 56 (23,6) 23 (13,3) 

≥ 25 mas < 30 kg/m2 175 (42,7) 107 (45,1) 68 (39,3) 

≥ 30 kg/m2 156 (38) 74 (31,2) 82 (47,4) 

Circunferência da cintura, 

cm, média (DP) 

95,7 ± 12,3 94,3 ± 12,4 97,5 ± 12 
0,008 

Obesidade abdominala, n (%) 208 (50,6) 103 (43,5) 104 (60,1) 0,001 

Educação além do Ensino 

médio, n (%) 

181 (44) 111 (46,8) 69 (39,9) 
0,161 

Renda mensal familiar, R$, 

média (DP) 

4.507,96 ± 

2.450,58 

4.690,58 ± 

2.476,2 

4.238,26 ± 

2.390,94 
0,065 

Renda mensal per capita, R$, 

média (DP) 

1.774,87 ± 

1.579,4 

1.851,98 ± 

1.648,22 

1.664,3 ± 

1.481,2 
0,236 

Diabetes, n (%) 147 (35,8) 82 (34,6) 65 (37,6) 0,535 

Sintomas depressivos, n (%) 18 (4,4) 8 (3,4) 10 (5,8) 0,240 

Insônia, n (%) 54 (13,1) 29 (12,2) 24 (13,9) 0,626 

Dislipidemia, n (%) 269 (56,5) 160 (69) 108 (63,5) 0,253 

IAM prévio, n (%) 15 (3,6) 7 (3) 8 (4,6) 0,378 

Tabagismo atual, n (%) 47 (11,4) 21 (8,9) 26 (15) 0,053 

Alcoolismob, n (%) 33 (8) 19 (8) 14 (8,1) 0,978 

Intensidade de atividade 

físicac, n (%) 

 
  

0,999 Insuficiente 316 (76,9) 184 (79,3) 131 (79,4) 

Moderada 48 (11,7) 28 (12,1) 20 (12,1) 

Vigorosa 34 (8,3) 20 (8,6) 14 (8,5) 

Boa adesão, n (%) 156 (38) 100 (42,2) 56 (32,4) 0,043 

AOS, n (%) 200 (47,8) 113 (47,7) 86 (49,7) 0,684 

(continua) 
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CDS, n (%) 112 (27,3) 59 (24,9) 52 (30,1) 0,245 

LDS, n (%) 30 (7,3) 21 (8,9) 9 (5,2) 0,160 

Pressão arterial sistólica, 

mmHg, média (DP) 

127 ± 16 127 ± 15 128 ± 16 
0.550 

Pressão arterial diastólica, 

mmHg, média (DP) 

80 ± 11 80 ± 10 80 ± 11 
0.449 

% de PAS descontrolada 

(≥140mmHg) 

85 (20.7) 47 (19.8) 38 (22) 
0.599 

% de PAD descontrolada 

(≥90mmHg) 

73 (17.8) 44 (18.6) 28 (16.2) 
0.532 

Abreviações: DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; AOS: apneia obstrutiva do sono; IAM: 

infarto agudo do miocárdio; CDS: curta duração de sono; LDS: longa duração de sono. Os dados foram 
descritos como porcentagens para variáveis categóricas e diferença entre os grupos pelo teste do qui-

quadrado. Os dados foram descritos como média e DP para variáveis contínuas após avaliação de 

normalidade e diferença entre variáveis contínuas avaliadas por ANOVA. Os valores de P referem-se às 

comparações entre os grupos “sem SED” e “SED”. 

a- Definido como circunferência de cintura ≥ 102 cm para homens e ≥ 88 cm para mulheres. 

b- Alcoolismo foi definido como consumo de álcool >210 g/semana para homens e >140 g/semana para 

mulheres. 

c- Intensidade definida baseada no “International Physical Activity Questionnaire”. 

 

Os participantes com SED, comparados aos sem SED, apresentaram maior IMC, 

circunferência de cintura e frequência de obesidade abdominal.  

Na Figura 14 estão representados os fatores utilizados no modelo de regressão para 

identificar os possíveis preditores de SED. Apenas a variável obesidade abdominal (OR: 

1,78; IC 95% 1,13 – 2,80) apresentou associação independente com presença de SED. 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Características dos participantes de acordo com presença ou ausência de 

SED 
                                                             (continuação) 
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Figura 14 - Preditores de sonolência excessiva diurna (SED) 
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5.4. Análise de mediação 

 Na figura 15 é possível observar o efeito de mediação para a variável obesidade 

abdominal. Fixando-se a categoria de obesidade abdominal, observa-se um aumento na 

probabilidade de irregular/má adesão quando se considera a presença de SED em relação à 

ausência de SED. Não foram observadas diferenças em relação as outras variáveis avaliadas 

no modelo.  

 

Figura 15 - Análise de mediação entre A) apneia obstrutiva do sono (AOS), B) curta 

duração do sono (CDS), C) insônia, D) sintomas depressivos, E) índice de massa 

corporal (IMC) e F) obesidade abdominal com irregular/má adesão utilizando 

sonolência excessiva diurna (SED). 

 

A. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo investigou a associação entre distúrbios do sono e adesão ao tratamento 

medicamentoso anti-hipertensivo em participantes com HAS. Diferente da hipótese inicial, 

após o ajuste para diversos fatores de confusão que podem influenciar uma pior adesão 

medicamentosa, a AOS, a CDS e a insônia não foram associados com irregular/má adesão 

medicamentosa. Entretanto, a presença de SED foi independentemente associada à 

irregular/má adesão medicamentosa ao tratamento anti-hipertensivo. De forma consistente 

com a literatura, pior renda mensal e raça diferente de branca74 também foram 

independentemente associados com irregular/má adesão medicamentosa. Importante notar 

que a nossa análise de mediação não mostrou que a SED é potencialmente explicada pelos 

distúrbios do sono, mas sim um marcador de obesidade abdominal. Nos próximos parágrafos, 

discutiremos os achados principais e secundários bem como abordaremos as vantagens e 

limitações do presente estudo. 

Em nossa amostra, encontramos 62% de irregular/má adesão. Apesar de consistente 

com publicações prévias na literatura,75,76 esse número é variável, uma vez que a metodologia 

e o ponto de corte para indicar boa ou má adesão também é variável de acordo com o método 

utilizado. A adesão pode ser avaliada por diversos métodos: de maneira direta por análise 

biológica no sangue ou na urina, ou de maneira indireta por uso de questionários (Brief 

Medication Questionnaire, MMAS-4, MMAS-8), contagem de pílulas, monitoramento 

eletrônico, entrevista, entre outros. Cada método possui suas vantagens e suas limitações, 

sendo que a escolha do método, na prática clínica, depende da aplicabilidade, custo e 

confiabilidade.77 Morrison e colaboradores, em um estudo realizado em 9 diferentes países 

da Europa relataram que a porcentagem de não adesão ao tratamento anti-hipertensivo, 

utilizando o questionário MMAS-8, variou entre 24 e 70%.78 Em 2017 foi publicada uma 

metanálise, que incluiu 28 estudos, onde também foi utilizado o questionário MMAS-8 para 

avaliar a adesão medicamentosa em adultos com HAS. Como resultado a má adesão foi 
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identificada em 45,2%, porém com uma grande variação entre os estudos.79 No contexto do 

nosso país, foi publicado em 2021 um estudo com uma coorte de 485 participantes, que 

utilizou o questionário MMAS-4 para avaliação da adesão medicamentosa, e evidenciou má 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo em 57,1% da amostra.80 Vale ressaltar que, assim 

como em nosso estudo, foi utilizado o questionário MMAS-4 e que este instrumento é de 

fácil acesso e aplicação, aborda questões-chave como esquecimento, descuido e interrupção 

de tomar medicamentos e demonstrou confiabilidade ao identificar em nossa amostra que, 

quando comparado com grupo boa adesão, o grupo irregular/má adesão teve maior 

frequência de PA descontrolada ( ≥140mmHg). 

Em nosso estudo encontramos que a SED foi independentemente associada com pior 

adesão medicamentosa. Na literatura essa associação foi descrita no estudo African 

Americans to Control Hypertension (CAATCH) em uma população de participantes da raça 

negra sob uso de tratamento anti-hipertensivo,17 e por Riegel e colaboradores em uma 

amostra de 280 participantes com insuficiência cardíaca.18 Nesse último estudo, é importante 

ressaltar que SED não teve associação com AOS; 62% da amostra apresentava má adesão 

medicamentosa; a presença de SED, independente do status cognitivo, foi associada à pior 

adesão.18 Com relação ao estudo CAATCH, não foram avaliados outros distúrbios do sono 

que poderiam influenciar diretamente nos resultados. Em outro estudo, Righi e colaboradores 

avaliaram 416 participantes com HAS utilizado o questionário MMAS-8 para avaliação da 

adesão medicamentosa; para avaliar a presença de SED utilizaram o questionário de Epworth 

e o questionário de STOP-BANG para avaliar alto risco de AOS. 33% dos participantes 

apresentavam SED e 17% má adesão medicamentosa. Assim como observamos em nossos 

resultados, a SED foi associada à pior adesão medicamentosa e, diferente dos nossos 

resultados, alto risco de presença de AOS também foi associado à pior adesão. No entanto, a 

presença de AOS não foi analisada de forma objetiva e outros distúrbios do sono como a 

CDS e a insônia não foram avaliados.57 Nesse contexto, nosso estudo avaliou diversas 
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variáveis, incluindo parâmetros específicos relacionados ao sono. A SED foi a variável que 

teve associação independente com irregular/má adesão medicamentosa. Os participantes 

com presença de SED apresentaram maior IMC, circunferência de cintura e maior frequência 

de obesidade abdominal quando comparados a aqueles que não apresentavam SED. Uma vez 

que a SED é um sintoma inespecífico e potencialmente secundário a alguma condição médica 

(incluindo um distúrbio do sono), exploramos se a SED seria um mediador ao invés de ter 

uma conexão direta com a irregular/má adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Encontramos 

que a obesidade abdominal era um fator potencialmente envolvido na irregular/má adesão na 

SED (mas nenhuma significância foi observada no "efeito direto" da circunferência 

abdominal na adesão). Previamente, Panossian e Veasey descreveram um mecanismo que 

pode ser uma possível explicação para potenciais causas de SED no contexto da obesidade: 

a contínua ingesta calórica rica em açucares e alto teor de gordura é responsável por uma 

série de alterações neuro-humorais: (1) aumento no plasma sanguíneo dos níveis de glicose, 

insulina, leptina, colecistosina (CCK) e enterostatina, substâncias com propriedades 

promotoras do sono. (2) Cronicamente, com a manutenção do consumo dessa dieta, ocorre o 

aumento do acúmulo de gordura, com consequente aumento da produção de marcadores 

inflamatórios pelos adipócitos, como o fator de necrose tumoral (TNF-alfa) e a interleucina-

6 (IL-6), substâncias que estão associadas à inibição da vigília por sinalização noradrenérgica 

ao sistema nervoso central e/ou por modulação da orexina e serotonina.19 Nesse contexto, 

Vgontzas e colaboradores estudaram uma amostra de 73 participantes obesos, sem AOS ou 

outros distúrbios do sono, comparados à um grupo controle de não obesos de 45 

participantes, e encontraram associação da SED com a obesidade visceral.81    
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Figura 16 - Representação das alterações neuro-humorais associadas à ingesta 

excessiva de açucares e gordura 

 

  

 

 

Outro achado interessante é a falta de associação entre adesão com AOS, CDS e 

insônia. Além disso, nenhum desses distúrbios do sono parece estar associado à presença de 

SED. Investigações prévias que abordaram cada uma dessas condições relataram que AOS82, 

Fonte: Adaptado de Panossian e Veasey (2012)19  
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CDS83 e insônia84 estão associadas à déficit de desempenho cognitivo, o que, em teoria, pode 

contribuir para a baixa adesão. A única evidência disponível até agora sobre a adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo utilizando um questionário para triagem de AOS encontrou 

associação entre esse distúrbio respiratório do sono e má adesão.57 Em relação à CDS, 

Khalesi e colaboradores exploraram as associações entre padrões alimentares, conhecimento 

nutricional, estilo de vida e qualidade de vida relacionada à saúde com adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo em adultos. Em uma análise exploratória, os autores encontraram que CDS 

(6 horas ou menos) estava associado à baixa adesão.14 No entanto, a presença de CDS foi 

avaliada de forma subjetiva. Evidências anteriores sugerem uma proporção significativa de 

erro nas percepções sobre a DS ao comparar medidas subjetivas com  as medidas objetivas.66 

Até onde sabemos, nenhum estudo anterior avaliou o impacto da insônia na adesão ao 

tratamento medicamentoso anti-hipertensivo. Vale ressaltar que pacientes com AOS 

frequentemente não se queixam de SED.21,28,85 Esses dados reforçam a falta de mediação da 

SED com esses distúrbios do sono em potencialmente impactar na adesão adequada à terapia 

anti-hipertensiva. 

Nosso estudo evidenciou associação da irregular/má adesão com nível educacional e 

socioeconômico. Esses dados são consistentes com estudos previamente publicados.86–88 Em 

uma coorte de 207.473 participantes em que foi avaliado a adesão e persistência ao 

tratamento anti-hipertensivo ao longo de 2 anos, foi evidenciado que participantes com maior 

renda apresentam maior probabilidade de continuar a realizar tratamento à longo prazo.89 

Rolnick e colaboradores também descreveram a associação entre pior adesão medicamentosa 

e menor nível educacional e socioeconômico em um estudo que objetivou identificar as 

principais características do paciente que impactam a adesão medicamentosa.90 Relacionado 

à etnia, Lauffenburger e colaboradores evidenciaram que pacientes negros e hispânicos 

tiveram adesão significativamente menor à terapia medicamentosa (IECAs/BRAs; BBs; 

estatinas) ao longo de 12 meses após o IAM quando comparados à pacientes brancos.91 Em 
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um estudo retrospectivo com 168.522 participantes, Holmes e colaboradores também 

mostraram menor adesão para negros, hispânicos e outras raças diferentes de brancos quando 

comparados à brancos.74 

Esse estudo tem um impacto relevante na prática clínica, uma vez que a importância 

da adesão medicamentosa para manutenção dos níveis pressóricos da PA é crucial, além de 

ser considerada um grande desafio. Conhecendo que a SED pode ser um fator associado à 

má adesão, a avaliação sobre o sono e manejo adequado desse quadro pode ser relevante para 

o tratamento medicamentoso correto e consequente controle pressórico. O estudo de Khalesi 

e colaboradores, reforça em seus resultados que ingesta calórica mais saudável, sono de 

qualidade e prática regular de atividade física estão associados com boa adesão 

medicamentosa em adultos com HAS.14 Ainda com relação à mudança de hábitos 

alimentares influenciando a sonolência, Melaku e colaboradores publicaram em 2019 um 

estudo com 1590 participantes, em que evidenciaram uma correlação diretamente 

proporcional entre alta ingesta de gordura saturada e SED e correlação inversamente 

proporcional entre alta ingesta proteica e SED.92 A perda de peso também é fator importante 

para melhora do quadro de sonolência como explorado por Fernandez-Mendonza e 

colaboradores, que observaram que a perda de peso foi um preditor para remissão de SED 

em participantes que já apresentavam esse quadro.93 

O presente estudo tem pontos fortes e limitações a serem abordados. Como vantagens 

podemos destacar: 1) a DS foi analisada objetivamente por meio de 7 dias de actigrafia; 2) 

todos os participantes foram submetidos a medidas de PA precisas e padronizadas; 3) a nossa 

amostra não foi referenciada para avaliação do sono e a baixa taxa de recusa e de falha técnica 

da monitorização portátil do sono domiciliar; 4) foram analisadas variáveis do sono, 

parâmetros específicos da monitorização do sono e fatores tradicionalmente conhecidos por 

influenciar na adesão medicamentosa. No entanto, as seguintes limitações merecem 

destaque: 1) o MMAS-8 foi desenvolvido a partir de uma escala de 4 itens previamente 
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validada e complementada com itens adicionais e teve uma sensibilidade maior do que a 

escala original de 4 itens.7 Idealmente, medições diretas de medicamentos usando amostras 

de sangue e urina seriam ideais para comprovar a adesão, mas ainda não é viável e, portanto, 

não utilizada na prática clínica. Podemos argumentar que, apesar das limitações do uso da 

escala de 4 itens, os participantes com irregular/má adesão apresentaram frequência 

significativamente maior de PA sistólica não controlada (≥140mmHg) em comparação com 

participantes com boa adesão; 2) realizamos o monitoramento portátil do sono para avaliar a 

presença de AOS. No entanto, conforme descrito anteriormente, este monitor foi 

devidamente validado em nosso estudo;27 3) nossa investigação tem um desenho transversal. 

Portanto, não podemos reivindicar qualquer relação causal entre SED e adesão 

medicamentosa. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo sugerem que a SED, mas não outros distúrbios do sono 

como a AOS, a CDS e a insônia, está associada à irregular/má adesão ao tratamento anti-

hipertensivo. Adicionalmente, a circunferência abdominal, um marcador de obesidade 

abdominal, parece ter uma ação indireta sobre a adesão medicamentosa mediada pela SED. 

Estes achados reforçam a importância da avaliação e manejo de queixas relacionadas ao sono 

e a abordagem da obesidade para potencialmente melhorar a adesão medicamentosa dos 

pacientes. Neste contexto, estudos de intervenção com desenhos apropriados são necessários 

para a melhor compressão destes importantes achados. 
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ANEXOS 

Anexo A – Escala de Sonolência de Epworth 

 

Qual é a “chance” de você “cochilar” ou adormecer nas situações apresentadas a seguir:  

 

Procure separar da condição de sentir-se simplesmente cansado.  

Responda pensando no seu modo de vida nas últimas semanas.  

Mesmo que você não tenha passado por alguma destas situações recentemente, tente avaliar 

como você se comportaria frente a elas.  

 

Utilize a escala apresentada a seguir: 

 

0 – Nenhuma chance de cochilar  

1 – Pequena chance de cochilar 

2 – Moderada chance de cochilar  

3 – Alta chance de cochilar 

 

 

Valores maiores que 10 pontos identificam indivíduos com significativa sonolência diurna.  

 

Fonte: Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness 

scale. Sleep. 1991; 14(6): 540-545. 
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Anexo B – Questionário Clinical Interview Schedule – Revised (CIS-R) 

 

 

SEÇÃO B 

B1. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu cansado(a)? 

[  ] Sim 

[  ] Não  --------- B2. DURANTE OS ÚLTIMOS 30 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu com 
menos energia? 

[  ] Sim 

[  ] Não (PULE PARA A SEÇÃO C) 

B3. O(a) Sr(a) sabe por que tem se sentido [cansado(a)/com menos energia]? 

[  ] Sim  --------- B3a. Qual é a CAUSA PRINCIPAL? O(a) Sr(a) pode escolher 
uma opção deste cartão? Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO 
CIS02 

[  ] Problemas de sono 

[  ] Medicamentos 

[  ] Doença física 

[  ] Excesso de trabalho (incluindo tarefas domésticas, cuidar de 
crianças) 

[  ] Estresse, preocupações ou outras razões psicológicas 

[  ] Exercício físico (PULE PARA A SEÇÃO C) 

[  ] Outra 

[  ] Não 

B4. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, em quantos dias o(a) Sr(a) se sentiu [cansado(a)/com 
menos energia]? 

[  ] 4 dias ou mais 

[  ] 1 a 3 dias 

[  ] nenhum (PULE PARA A SEÇÃO C) 
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B5. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu [cansado(a)/com menos energia], por 
mais de 3 horas, no total, em algum desses dias? (EXCLUA O TEMPO GASTO 
DORMINDO) 

[  ] Sim 

[  ] Não 

B6. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu tão [cansado(a)/com menos energia] 
que precisou se esforçar para realizar as suas atividades? 

[  ] Sim, em ao menos uma ocasião 

[  ] Não 

B7. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu [cansado(a)/com menos energia] 
quando fazia coisas de que gosta? 

[  ] Sim, ao menos uma vez 

[  ] Não  ---------------------- 

OU 

[  ] SE DIZ ESPONTANEAMENTE  

“NÃO GOSTO DE FAZER NADA” 

B8. NOS ÚLTIMOS 7 DIAS, o(a) Sr(a) se sentiu 
[cansado(a)/com menos energia] quando fazia 
coisas de que costumava gostar? 

[  ] Sim 

[  ] Não 

B9. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem se sentido [cansado(a)/com menos energia] como 

o(a) Sr(a) me descreveu? Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS01 

[  ] Menos que duas semanas 

[  ] Entre duas semanas e menos de seis meses 

[  ] Entre seis meses e menos de um ano 

[  ] Entre um ano e menos de dois anos 

[  ] Dois anos ou mais 

 

SEÇÃO D 

D1. NAS ÚLTIMAS 30 NOITES, o(a) Sr(a) tem tido problemas em pegar no sono ou 
voltar a dormir, quando o(a) Sr(a) acorda ou é acordado(a)? 

[  ] Sim 
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[  ] Não  --------- D2. NAS ÚLTIMAS 30 NOITES, dormir mais do que costuma, 
tem sido um problema para o(a) Sr(a)? 

[  ] Sim 

[  ] Não (PULE PARA A SEÇÃO E) 

D3. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, em quantas delas o(a) Sr(a) teve problemas de sono? 

[  ] 4 noites ou mais 

[  ] 1 a 3 noites 

[  ] nenhuma (PULE PARA A SEÇÃO E) 

D4. O(a) Sr(a) sabe por que tem tido problemas de sono? 

[  ] Sim  --------- D4a. O(a) Sr(a) poderia olhar este cartão e dizer a PRINCIPAL 
CAUSA desse problema? Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO 
CIS03 

[  ] barulhos 

[  ] trabalho em turnos variados / muito ocupado para dormir 

[  ] doença/ desconforto 

[  ] preocupações 

[  ] necessidade de ir ao banheiro 

[  ] ter que fazer algo ( p. ex. cuidar de criança) 

[  ] cansaço 

[  ] medicamento 

[  ] outras 

[  ] Não 
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Se D1 = SIM aplicar D5 à D7 

D5. Dentre as ÚLTIMAS 7 NOITES, pense naquela em que o(a) Sr(a) dormiu menos. 
Quanto tempo o(a) Sr(a) gastou tentando dormir? Considere todas as vezes que o Sr(a) 
acordou e/ou foi acordado(a). (SOMENTE INCLUA O TEMPO GASTO TENTANDO PEGAR 
NO SONO) 

[  ] menos que 15 minutos (PULE PARA A SEÇÃO E) 

[  ] de 15 minutos  a menos de 1 hora 

[  ] de  1 hora a menos de  3 horas 

[  ] 3 horas ou mais ------- D6. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, em quantas delas o(a) 
Sr(a) gastou 3 horas ou mais tentando dormir ? 

[  ] 4 noites ou mais 

[  ] 1 a 3 noites 

[  ] nenhuma 

D7. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, o(a) Sr(a) acordou mais de 2 horas antes do que 
precisava e então não conseguiu voltar a dormir? 

[  ] Sim (PULE PARA A QUESTÃO D10) 

[  ] Não (PULE PARA A QUESTÃO D10) 

Se D2 = SIM aplique D8 

D8. DENTRE AS ÚLTIMAS 7 NOITES, pense na noite que o(a) Sr(a) dormiu mais. 
Quanto tempo a mais o(a) Sr(a) dormiu comparado ao que normalmente dorme? 
(EXCLUA O TEMPO GASTO TENTANDO PEGAR NO SONO) 

[  ] menos que 15 minutos (PULE PARA A SEÇÃO E) 

[  ] de 15 minutos  a menos de 1 hora 

[  ] de  1 hora a menos de  3 horas 

[  ] 3 horas ou mais ------- D9. NAS ÚLTIMAS 7 NOITES, em quantas delas o(a) 
Sr(a) dormiu 3 horas ou mais além do que costuma 
dormir? 

[  ] 4 noites ou mais 

[  ] 1 a 3 noites 

[  ] nenhuma 
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D10. Há quanto tempo o(a) Sr(a) tem tido esses problemas de sono do modo como o(a) 

Sr(a) me descreveu? Entrevistador(a): MOSTRE O CARTÃO CIS01 

[  ] Menos que duas semanas 

[  ] Entre duas semanas e menos de seis meses 

[  ] Entre seis meses e menos de um ano 

[  ] Entre um ano e menos de dois anos 

[  ] Dois anos ou mais 

 

 


	Lista de Abreviaturas e Siglas
	Lista de unidades métricas e símbolos
	ANEXOS
	Anexo A – Escala de Sonolência de Epworth
	Anexo B – Questionário Clinical Interview Schedule – Revised (CIS-R)


