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“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, 

os sonhos não têm alicerces. Sem prioridade, os 

sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, 

estabeleça prioridade e corra riscos para executar 

seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar 

por se omitir! Não tenhas medo dos tropeços da 

jornada. Não podemos esquecer que nós, ainda que 

incompletos, fomos os maiores aventureiros da 

história.”  

 

Augusto Cury 
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RESUMO 

 

Qualidade do Sono em Portadores de Doença Arterial Coronariana Crônica, Patricia Farias Sá 

Espinheira, Aracaju, 2013.  

 

Introdução: Distúrbios do sono têm sido considerados fatores de risco para doença 

cardiovascular, inclusive para doença arterial coronariana (DAC). Portanto, qualidade do sono 

ruim deve ser queixa frequente em portadores de doença coronariana. Entretanto, em 

portadores de DAC, a prevalência de qualidade do sono ruim e os fatores associados não 

foram devidamente investigados.   

Objetivos: Avaliar a prevalência e investigar os fatores associados à qualidade do sono ruim 

em pacientes portadores de DAC crônica.  

Métodos: Foram utilizados questionários validados para examinar a qualidade do sono 

(Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; PSQI), o alto risco para apneia obstrutiva do 

sono (Questionário de Berlim; QB), a sonolência excessiva (Escala de Sonolência de 

Epworth; ESE), o status funcional relacionado à angina (Questionário de Seattle sobre Crise 

de Angina; QSA) e a qualidade de vida relacionada à saúde (Questionário de Qualidade de 

Vida SF-36; SF-36), em 257 voluntários com DAC crônica, com idade média de 62,5 ± 10,5 

anos. Os pacientes foram categorizados em dois grupos, boa qualidade do sono e qualidade do 

sono ruim, de acordo com a pontuação global do PSQI. Posteriormente, foi realizada a análise 

multivariada para investigar a associação entre qualidade do sono ruim e fatores 

demográficos, características clínicas gerais, risco para apneia obstrutiva do sono, sonolência 

excessiva, status funcional relacionado à angina e qualidade de vida relacionada à saúde. 

Resultados: A maioria dos pacientes com DAC crônica (75,1%) apresentaram qualidade do 

sono ruim. A Análise multivariada indicou que pacientes com idade avançada (OR 1.05, IC 

95% 1.02 - 1.09; p = 0,004), gênero feminino (OR 3.09, IC 95% 1.48 - 6.45; p = 0,003), 

menor fração de ejeção (OR 1.04, IC 95% 1.01 - 1.06; p = 0,015), maior limitação física (OR 

1.03, IC 95% 1.00 - 1.05; p = 0,020), menor estabilidade da angina (OR 1.02, IC 95% 1.00 - 

1.04; p = 0,027), pior qualidade de vida relacionada à angina (OR 1.03, IC 95% 1.01 - 1.05; p 

= 0,002) e menor vitalidade (OR 1.02, IC 95% 1.00 - 1.03; p = 0,042), foram associados à 

qualidade do sono ruim. 

Conclusão: Qualidade do sono ruim foi altamente frequente em pacientes com DAC crônica. 

Pacientes portadores de DAC crônica e pior qualidade do sono apresentam maior 
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probabilidade de serem mais idosos, do gênero feminino, apresentarem menor fração de 

ejeção, maior limitação funcional, menor estabilidade da angina, pior qualidade de vida 

relacionada à angina e menor vitalidade. 

 

Palavras-chave: Doença Arterial Coronariana, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, 

Questionário de Angina de Seattle, Questionário de Berlim, Qualidade de Vida, Qualidade do 

Sono, SF-36, Sonolência Excessiva. 
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ABSTRACT 

 

Sleep Quality in Patients with Chronic Coronary Artery Disease, Patricia Farias Sá 

Espinheira, Aracaju, 2013.  

 

Background: Sleep disorders have been considered risk factors for cardiovascular disease, 

including coronary artery disease (CAD). Therefore, poor sleep quality should be frequent 

complaint in patients with coronary disease. However, in patients with CAD, the prevalence 

of poor sleepers and factors associated were not properly investigated.  

Objectives: To evaluate the frequency and the factors associated with poor sleepers in 

patients with chronic CAD. 

Method: We used validated questionnaires to examine sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality 

Index; PSQI), high risk of obstructive sleep apnea (Berlin Questionnaire; BQ), excessive 

sleepiness (Epworth Sleepiness Scale; ESS), angina-related health status (Seattle Angina 

Questionnaire; SAQ) and quality of life (Medical Outcomes Study 36-item Short Form; SF-

36) in 257 volunteers with stable CAD, mean age 62.5 ± 10.5 years. We categorized and 

compared good and poor sleepers, according to PSQI global score. Subsequently, adjusted 

analysis was performed to investigate the factors associated with poor sleepers and 

demographics, clinical characteristics, risk for obstructive sleep apnea, excessive sleepiness, 

angina-related health status and quality of life.  

Results: The majority of CAD patients (75.1%) were poor sleepers. The adjusted analysis 

indicated that older patients (OR 1.05, 95% CI 1.02 to 1.09; p = 0.004), women gender (OR 

3.09, 95% CI 1.48 to 6.45; p = 0.003), lower ejection fraction (OR 1.04, 95% CI 1.01 to 1.06; 

p = 0.015), lower physical limitation (OR 1.03, 95% CI 1.00 to 1.05; p = 0.020), lower angina 

stability (OR 1.02, 95% CI 1.00 to 1.04; p = 0.027), worse angina-related quality of life (OR 

1.03, 95% CI 1.01 to 1.05; p = 0.002) and lower vitality (OR 1.02, 95% CI 1.00 to 01.03; p = 

0.042) were associated with poor sleepers. 

Conclusion: Poor sleepers were highly frequency in chronic CAD patients. Patients with 

chronic CAD and poor sleepers present higher age, women gender, lower ejection fraction, 

higher physical limitation, lower angina stability, lower angina-related quality of life and 

lower vitality. 
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Key Words: Coronary Artery Disease, Pittsburgh Sleep Quality Index, Seattle Angina 

Questionnaire, Berlin Questionnaire, Quality of Life, Sleep Quality, SF-36, Excessive 

Sleepiness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV), incluindo doença coronariana e acidente vascular 

encefálico (AVE), constituem as principais causas de mortalidade no mundo, mesmo em 

países de baixa renda, e representam um dos principais problemas da sociedade moderna 

(NABEL; BRAUNWALD, 2012). As DCV proporcionam impactos negativos sobre a 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) dos pacientes, além de representarem os mais 

altos custos em assistência médica no mundo atual (QUADROS et al., 2011).   

 

Embora mais de 80% do total de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis 

ocorrerem na população de baixa renda e em países de renda intermediária, as DCV são 

responsáveis por 38% destas mortes (WHO, 2010). A prevenção eficaz necessita de uma 

estratégia global com base no conhecimento da importância dos fatores de risco para as DCV 

em diferentes países. O conhecimento atual sobre a prevenção das DCV e da doença arterial 

coronariana (DAC) é essencialmente derivada de estudos realizados em países desenvolvidos 

(YUSUF et al., 2004).  

 

Nas últimas décadas, a prevenção dos fatores de risco cardiovasculares tem auxiliado a 

reduzir a morbimortalidade da DAC, mas esta condição depende também da organização da 

política pública de saúde (SHAH et al., 2010). A morbimortalidade, em todas as regiões do 

Brasil, sofreu uma redução ao longo dos anos, mas ainda permanece elevada, especialmente 

no nordeste do país, em comparação às demais doenças crônicas não notificáveis (SCHMIDT 

et al., 2011).  

 

A DAC possui elevada morbimortalidade, altos custos em assistência médica e 

aumenta sua prevalência com a idade. Apresenta manifestações clínicas evidentes e 

usualmente a angina de peito está presente, sendo mais frequente em mulheres, podendo 

influenciar não só o status funcional relacionado à angina, como também a QVRS destes 

pacientes (DALY et al., 2006).  

 

A avaliação do status funcional relacionado à angina inclui avaliação dos sintomas 

(frequência e estabilidade da angina), função e percepção da doença relacionada à saúde dos 

pacientes (SPERTUS et al., 1995). Esta avaliação pode ser realizada por meio do 
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Questionário de Seattle sobre Crise de Angina (QSA), importante instrumento para avaliação 

clínica e indicação de tratamentos aos pacientes portadores de DAC crônica, pois envolve em 

sua avaliação o nível de atividade ou limitação física relacionada às atividades diárias, além 

da avaliação da estabilidade e frequência da angina. 

 

Não obstante os tratamentos atuais da DAC serem otimizados e os avanços 

terapêuticos intervencionistas serem bem estabelecidos, há um impacto da doença na QVRS 

destes pacientes. Pacientes com DAC estável, ao serem submetidos a tratamento por meio da 

Intervenção Coronariana Percutânea (ICP), apresentam no primeiro ano melhora do status 

funcional relacionado à angina com benefício adicional até o segundo ano após tratamento 

com ICP em pacientes com angina mais grave. Entretanto, após três anos, estes pacientes 

passam a apresentar sintomas e qualidade de vida relacionada à angina semelhante aos 

pacientes que não foram submetidos à intervenção (WEINTRAUB et al., 2008). 

 

A definição de qualidade de vida, de forma geral, considera as condições externas de 

vida e as experiências subjetivas do indivíduo (SPERTUS et al., 1995). Há uma complexidade 

ao se definir a QVRS, pois se trata de um conceito subjetivo e por vezes multidimensional, o 

qual avalia a percepção do paciente sobre as limitações que a própria doença traz, devendo-se 

levar em consideração também, os aspectos biopsicossociais (CICCONELLI et al., 1999).  

 

Diversos aspectos motivam o estudo da QVRS dos pacientes portadores de DAC 

crônica, dentre eles: elevada prevalência da doença, impacto da doença na saúde pública, 

custo elevado e efetividade dos tratamentos convencionais, intervencionistas e/ou cirúrgicos 

(SERRANO JUNIOR, 2009).  

 

Estudo de Favarato et al. (2006) comparou a QVRS, entre gêneros e diferentes 

intervenções terapêuticas, em portadores de DAC, e evidenciaram que pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico assim como o gênero masculino possuíram melhor QVRS no início do 

tratamento com a melhoria progressiva até o primeiro ano. Moriel et al. (2010) investigaram a 

QVRS em portadores de DAC grave e estável, ressaltando que mulheres e pacientes com mais 

comorbidades possuíam maior prejuízo da QVRS. Sendo assim, a avaliação da QVRS, na 

população geral de portadores de DAC crônica, deve ser considerada como outra perspectiva, 

para análise dos fatores que podem interferir nos aspectos físicos e mentais destes pacientes. 
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A fisiopatologia da DAC é complexa, necessitando de uma avaliação minuciosa do 

paciente e dos fatores de risco associados à doença. Alguns fatores de risco conhecidos, como 

obesidade e sedentarismo, quando associados à hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 

diabetes mellitus (DM), proporcionam uma elevada taxa de morbidade e mortalidade em 

pacientes portadores de DAC (GUTTMACHER; COLLINS, 2003). Entretanto, fatores de 

risco emergentes têm sido sugeridos como: Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do 

Sono (SAHOS), privação do sono (WOLK et al., 2005; GAMI et al., 2007; WANG et al., 

2007; BEAUDREAU et al., 2012) e qualidade do sono (BERTOLAZI et al., 2011). 

 

Sono é o estado de repouso cardiovascular no qual há redução da frequência cardíaca, 

da pressão arterial sistêmica, do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica. A 

qualidade do sono ruim ou a presença de distúrbios respiratórios do sono (DRS) alteram esta 

função fisiológica, causam ou agravam as DCV (FOSTER; WULFF, 2005). 

 

O termo “qualidade do sono” refere-se, normalmente, ao conjunto de parâmetros 

quantitativos como latência para o início do sono (o tempo em minutos necessário para 

adormecer em uma noite comum), duração do sono, eficiência do sono (uma pontuação 

percentual derivada da duração do sono dividido pelo tempo total gasto no leito) e número de 

microdespertares. Entretanto, parâmetros qualitativos também devem ser adicionados à 

avaliação da qualidade do sono (BARCLAY et al., 2010; BERTOLAZI et al., 2011). A 

avaliação do sono é importante por se tratar de uma das queixas mais comuns dos pacientes 

cardiopatas que relatam dificuldade para adormecer ou para manter o sono durante a noite 

(BEAUDREAU et al., 2012). 

 

A duração do sono é um parâmetro quantitativo importante durante a avaliação da 

qualidade do sono. Naturalmente, existem dormidores longos e dormidores curtos os quais 

não irão sofrer com as consequências adversas da duração do sono (ALTMAN et al., 2012). 

Dormidores curtos e sintomas da insônia têm sido associados com pior QVRS, aumento dos 

custos com a atenção a saúde e utilização de serviços especializados, ausências no trabalho e 

aumento do risco de distúrbios psiquiátricos, incluindo a depressão (BUYSSE et al., 2008). 

 

Cappuccio et al. (2011) relata que a curta duração do sono está associada a um maior 

risco de desenvolver ou morrer de DAC ou AVE, enquanto que, a longa duração do sono está 

associada a um maior risco de desenvolver DAC, AVE e outras DCV. Desta forma, a duração 
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do sono pode ser considerada preditora ou marcadora de desfechos cardiovasculares 

(CAPPUCCIO et al., 2011) além de possuir associação direta com a mortalidade (BUYSSE et 

al., 1989, ROTH et al., 2002). 

 

Mensuração e avaliação da qualidade e dos distúrbios do sono ocorrem por meio de 

avaliação clínica, medidas objetivas e/ou subjetivas do sono. Embora sejam métodos 

objetivos e recomendados pela Sleep International Diagnosis Consensus Task Force (1999), a 

polissonografia basal noturna e a actigrafia não consideram a percepção do paciente sobre a 

doença e normalmente são impraticáveis como triagem clínica ou ferramentas de 

investigação, devido ao elevado custo. Além disso, o uso de instrumentos de avaliação 

subjetiva do sono, como questionários, permite analisar a repercussão dos transtornos do sono 

a partir da perspectiva do paciente no processo diagnóstico ou terapêutico. Muitos 

questionários estão disponíveis e podem ser utilizados tanto na rotina clínica quanto em 

pesquisas científicas do sono. Dentre os questionários mais utilizados estão os que avaliam a 

qualidade do sono, os DRS e a sonolência excessiva. 

 

A sonolência excessiva é causada pela fragmentação e superficialidade do sono. Vem 

sendo associada ao aumento no risco de acidentes automobilísticos, pior QVRS e aumento na 

morbimortalidade (BUYSSE et al., 2008). Os repetidos episódios de despertares ocasionam 

uma fragmentação do sono além de impedir que o sono progrida para as fases profundas, 

convertendo-se em um sono não reparador (SHAMSUZZAMAN; GERSH; SOMERS, 2003). 

 

Dentre os DRS, a SAHOS é mais prevalente nos homens e mais comum entre os 

pacientes com DAC (SHAH et al., 2010). Episódios crônicos de hipóxia/re-oxigenação 

intermitentes são importantes eventos fisiopatológicos da SAHOS (DRAGER et al., 2007) e 

assemelham-se ao fenômeno de isquemia/reperfusão da DAC (MEHRA et al., 2006). O 

reconhecimento precoce da SAHOS (DRAGER et al., 2007) e a instituição de tratamento 

efetivo são passos importantes para reduzir a morbimortalidade cardiovascular dos pacientes 

(WON et al., 2013). 

 

Os pacientes portadores de DRS apresentam, frequentemente, sonolência diurna 

excessiva (SDE), ronco alto, apneia evidenciada por seu parceiro e dispneia, prejudicando a 

qualidade do sono. Qualidade do sono ruim pode ser importante sintoma de diversos 

distúrbios do sono. Logo, espera-se que os pacientes portadores de distúrbios do sono 
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apresentem piora da QVRS (SILVA et al., 2009) e da qualidade do sono (SHARIEF et al., 

2008).  

 

A piora da qualidade do sono possibilita o aparecimento de déficits cognitivos e 

funcionais, incluindo cansaço e/ou fadiga, baixa concentração, déficit de atenção, baixo limiar 

de dor, ansiedade, nervosismo, perda de apetite e constipação (TUFIK, 2009), gerando, desta 

forma, dificuldade para o desenvolvimento de atividades diárias, piorando a QVRS. 

 

Assim como os distúrbios do sono pioram a QVRS, a QVRS ruim prejudica a 

qualidade do sono (SILVA et al., 2009). Portanto, a relação entre qualidade do sono ruim e 

QVRS, parece ser bidirecional. Do mesmo jeito, apesar do conhecimento de que a gravidade 

da DAC se associa à pior QVRS, nunca foi investigado se o status funcional relacionado à 

angina pode influenciar a qualidade do sono ou o contrário. Tal conhecimento pode ser 

importante para o planejamento de intervenções que visem melhorar integralmente a QVRS 

dos pacientes portadores de DAC crônica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a qualidade do sono em pacientes portadores de doença arterial coronariana 

crônica. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a frequência de pacientes portadores de doença arterial coronariana crônica e 

com qualidade do sono ruim; 

 Investigar os fatores associados à qualidade do sono ruim. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de estudo observacional, analítico e transversal. Esta pesquisa foi idealizada, 

principalmente, na Universidade Federal de Sergipe - UFS, em Aracaju - SE, no período de 

março de 2011 a dezembro de 2012. 

  

3.2 Caracterização da População 
 

Foram triados indivíduos de ambos os sexos, adultos, com diagnóstico clínico de DAC 

crônica, oriundos dos ambulatórios de cardiologia da Fundação de Beneficência Hospital de 

Cirurgia e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, dos setores de 

hemodinâmica do Hospital do Coração de Aracaju e do Hospital São Lucas, e de consultórios 

privados de cardiologistas em Aracaju. 

 

A triagem clínica foi realizada por meio da história clínica do paciente, avaliação dos 

sinais vitais, dados antropométricos, exames laboratoriais, teste ergométrico, 

ecoDopplercardiograma transtorácico e cineangiocoronariografia, necessários para detectar e 

diagnosticar a DAC crônica, os quais compõem a ficha de avaliação específica para a presente 

pesquisa (Apêndice A). O protocolo da presente pesquisa encontra-se no Apêndice B. 

 

Os critérios de inclusão para compor o grupo de pacientes foram: homens e mulheres 

com idade ≥ 18 anos; em condição estável e recebendo doses estáveis e adequadas de 

medicações cardiovasculares convencionais por no mínimo um mês.  

 

O diagnóstico clínico de DAC crônica foi caracterizado por:  

1. Pacientes portadores de angina de peito estável com teste ergométrico 

confirmando isquemia miocárdica; 

2. Pacientes assintomáticos ou portadores de angina de peito estável com: 

- História anterior de infarto agudo do miocárdio (IAM) há pelo menos três 

meses;  
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- Cineangiocoronariografia revelando estreitamento de pelo menos 50% do 

diâmetro luminal de uma ou mais artérias coronárias principais; 

- História de ICP com ou sem stent em uma ou mais artérias coronárias 

principais;  

- Antecedentes de revascularização cirúrgica do miocárdio.  

 

Foram adotados como critérios de exclusão, pacientes portadores de Síndrome 

Coronariana Aguda; pacientes submetidos a procedimento cirúrgico torácico recente; 

pacientes que não possuíam capacidade cognitiva para responder aos questionários; história 

de AVE; uso de benzodiazepínicos nos últimos trinta dias; uso abusivo de álcool; usuário de 

drogas ilícitas; idade inferior a 18 anos; pacientes submetidos a tratamento para DRS e os que 

se recusaram a participar da presente pesquisa. 

 

3.3 Princípios Éticos e Legais 

 

 O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe, para avaliação, sendo aprovado no dia 15 

de março de 2011, nº CAAE – 0009.0.107.000-11 (Anexo A). Foi solicitada, para todos os 

indivíduos participantes da pesquisa, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice C) antes de sua inclusão no estudo. 

 

3.4 Protocolo de Investigação 
 

A triagem dos pacientes, bem como a avaliação clínica e a aplicação de todos os 

questionários foram realizados por uma única investigadora durante todo o período de 

realização da pesquisa. Em caso de dúvidas quanto à triagem ou avaliação clínica dos 

pacientes, era consultado o cardiologista do setor. 

 

3.4.1 Avaliação Clínica 
 

A avaliação primária dos pacientes incluiu identificação, avaliação da história da 

moléstia atual, dados antropométricos, sinais vitais, antecedentes patológicos, presença de 

angina estável, caracterização e detecção da DAC crônica.  
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Peso e altura dos pacientes avaliados foram registrados por meio de balança mecânica 

antropométrica e seus valores utilizados para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), 

sendo a obesidade definida com um IMC > 30 Kg/m
2
 (ROMERO-CORRAL et al., 2006).  

 

A circunferência cervical foi medida utilizando-se uma fita métrica não elástica, com o 

paciente mantendo a cabeça no plano horizontal de Frankfurt, tendo como referência uma 

linha horizontal ao nível da metade da cartilagem da tireoide e a fita colocada 

perpendicularmente ao eixo longo do pescoço, na circunferência mínima (IIDA, 2005; 

KNUTSON et al., 2012). 

 

Com o paciente em pé, foram realizadas as medidas de circunferência abdominal (CA) 

e circunferência de quadril (CQ) por meio de uma fita métrica não elástica. A CQ foi medida 

seguindo uma linha horizontal ao nível do trocânter maior do fêmur, enquanto que, a CA foi 

medida sobre o abdômen despido no ponto mais estreito, entre o rebordo costal da crista 

ilíaca, ao final de uma expiração normal (IIDA, 2005; YUSUF et al., 2005). De acordo com 

National Institutes of Health (1998), foram classificados como alto risco para DCV: valores 

de CA maiores que 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres; assim 

como, índice cintura quadril (ICQ), calculado a partir da divisão da CA pela CQ, valores 

maiores que 0,9 para homens e 0,85 para mulheres.  

 

Os dados sobre os fatores de risco incluíram histórico de HAS, DM, dislipidemia, 

sedentarismo, hábito de fumar e/ou beber. A HAS foi identificada pelo relato do paciente e 

pela terapia medicamentosa atual utilizada pelo paciente (VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, 2010). A DM e a dislipidemia foram identificadas por meio do relato do 

paciente, da análise dos exames laboratoriais e terapia medicamentosa atual utilizada pelo 

paciente (SPOSITO et al., 2007; Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009). O 

sedentarismo foi caracterizado pela não realização de atividade física por no mínimo 30 

minutos com frequência mínima de três vezes por semana (VANCEA et al., 2009), relatado 

pelo paciente. O hábito de fumar e/ou beber foi baseado exclusivamente no relato do paciente 

no momento da avaliação. 

 

Para os pacientes diagnosticados com DAC crônica foram avaliados os seguintes 

exames clínicos e seus respectivos relatórios: teste ergométrico; ecoDopplercardiograma; 
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cineangiocoronariografia; ICP; revascularização cirúrgica do miocárdio e exames 

laboratoriais.  

 

Para a avaliação clínica medicamentosa, foi realizada a descrição de todas as 

medicações da prescrição médica atual, utilizadas por cada paciente, para o tratamento clínico 

da DAC crônica, bem como a posologia e a dose administrada diariamente.  

  

3.4.2 Avaliação dos Distúrbios do Sono 
 

É importante a administração de instrumentos ou questionários previamente 

adaptados, testados e validados conforme as características culturais e idiomáticas da 

população a serem estudadas, que por muitas vezes possuem características diferentes 

daquelas que o originaram. Todo questionário deverá conter componentes claros, simples 

formato, ser de fácil aplicação e compreensão e ter apropriado tempo de administração. 

 

Os distúrbios do sono foram avaliados por meio dos questionários: Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) (Anexo B), Questionário de Berlim (QB) (Anexo C) 

e Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (Anexo D) descritos a seguir: 

 

3.4.2.1 Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) 
 

O PSQI foi desenvolvido por Buysse e colaboradores, em 1989, com os seguintes 

propósitos: fornecer uma medida confiável, válida e padronizada de qualidade de sono; 

discriminar entre qualidade de sono boa e ruim; ser um índice de fácil utilização e 

interpretação por clínicos e pesquisadores; avaliar de forma breve uma variedade de distúrbios 

do sono que podem afetar a qualidade de sono. 

 

O PSQI foi traduzido para 48 línguas (BUYSSE et al., 2008) e sua validação para a 

população brasileira deu-se no laboratório de sono do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 

em 2008, sendo publicada em 2011, por Bertolazi e colaboradores. Para a validação do PSQI 

foram recrutados pacientes entre 18-65 anos que já possuíssem diagnostico clinico de 

depressão, insônia idiopática ou psicológica, ou SAHOS. O PSQI tornou-se um parâmetro 

reprodutível e válido para ser utilizado na avaliação da qualidade do sono de pacientes 

brasileiros. 
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O PSQI refere-se à qualidade de sono do indivíduo nas últimas quatro semanas, 

consistindo de 19 questões autoaplicáveis e cinco questões que são respondidas por seu 

companheiro de quarto, sendo estas últimas, utilizadas somente para informação clínica. As 

19 questões possuem pesos distribuídos numa escala de 0 a 3 pontos para cada um dos sete 

componentes: qualidade subjetiva, latência, duração, eficiência, distúrbios do sono, uso de 

medicamentos para dormir e disfunção diurna.  

 

As pontuações dos sete componentes do PSQI são somadas para produzirem um 

escore global, que varia de 0 a 21 pontos, onde pontuações maiores indicam qualidade do 

sono ruim. Esse índice utiliza ainda um ponto de corte de 5 pontos e classifica em boa 

qualidade do sono (PSQI ≤ 5 pontos) e qualidade do sono ruim (PSQI > 5 pontos) 

(BERTOLAZI et al., 2011; BUYSSE et al., 1989). O escore global do PSQI tem a vantagem 

de fornecer uma única avaliação global da qualidade do sono, sendo simples de calcular e 

permitindo comparações diretas de pacientes individuais ou grupos. Para o indivíduo 

completar e responder todo o PSQI são necessários de cinco a dez minutos, e cinco minutos 

para calcular o escore global.  

 

O PSQI foi aplicado a todos os pacientes participantes da pesquisa e posteriormente 

calculado o escore global e as pontuações para cada um dos sete componentes. De acordo 

com o escore global do PSQI, os participantes da presente pesquisa foram divididos em dois 

grupos: boa qualidade do sono (PSQI ≤ 5 pontos) e qualidade do sono ruim (PSQI > 5 

pontos). 

 

3.4.2.2 Questionário de Berlim (QB) 
 

O QB é um dos instrumentos mais conhecido e utilizado em estudos populacionais 

para a identificação de indivíduos com maior risco para SAHOS (CHUNG et al., 2008; VAZ 

et al., 2011). Ele é o resultado da Conferência “Cuidados Primários do Sono” que ocorreu em 

abril de 1996 em Berlim (NETZER et al., 1999;VAZ et al., 2011). O QB foi traduzido para 

varias línguas e validado, internacionalmente, por Netzer e colaboradores, em 1999. A versão 

do QB para a língua portuguesa, tradução e validação, foi realizada por Vaz e colaboradores, 

em 2011. 
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QB é um instrumento composto por nove questões breves mais o cálculo do IMC. 

Suas questões referem-se aos fatores de risco para SAHOS, presença de obesidade e/ou HAS, 

comportamento do ronco, sonolência diurna e/ou fadiga. É constituído por três categorias: a 

primeira inclui questões sobre a persistência do ronco; a segunda refere-se à persistência de 

sonolência diurna e/ou sonolência ao dirigir; a terceira refere-se à história de HAS e 

obesidade. A determinação do alto ou baixo risco para SAHOS é baseada nas respostas em 

cada categoria de itens (VAZ et al., 2011).  

 

A pontuação do QB, como previamente descrito por Netzer e colaboradores em 1999, 

atribui-se para a categoria 1, um ponto para cada resposta: presença de ronco, sendo ele mais 

alto que a fala do paciente ou que possa ser ouvido em quartos vizinhos, presença ou 

ocorrência de um sintoma de forma persistente ou frequente (3-4 vezes por semana), e se o 

ronco incomodar alguém. Para a categoria 2, atribui-se um ponto para cada resposta de 

presença ou ocorrência de um sintoma de forma persistente ou frequente (3-4 vezes por 

semana), e se há relato de cochilo enquanto o paciente dirigia. A categoria 3 avalia a presença 

de HAS bem como o valor do IMC do paciente. As categorias 1 e 2 são consideradas 

positivas se duas ou mais respostas forem positivas e receberem pontuação um em cada uma, 

somando no mínimo dois pontos em cada categoria. A categoria 3 é positiva se o paciente 

relatar a presença de HAS ou IMC > 30 Kg/m
2
. São classificados como alto risco para 

SAHOS os indivíduos com resultados positivos em pelo menos duas dessas categorias. 

 

Para cada paciente participante da pesquisa foi calculada a pontuação do QB e 

estratificado o risco para desenvolver SAHOS. 

 

3.4.2.3 Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 
  

A ESE foi traduzida para 52 línguas, validada internacionalmente por Johns em 1991, 

e utilizada amplamente em estudos populacionais e clínicos. A validação da ESE para a 

população brasileira deu-se no laboratório de sono do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 

em 2008, por Bertolazi e colaboradores. Para a validação da ESE foram recrutados pacientes 

entre 18-65 anos que já possuíssem diagnóstico clínico de depressão, insônia idiopática ou 

psicológica, ou SAHOS (BERTOLAZI et al., 2009). Essa escala é sensível para avaliação de 

mudanças do estado clínico, como evidência para melhorar e aprimorar tratamentos para a 

SAHOS com a utilização de pressão positiva contínua nas vias aéreas (BUYSSE et al., 2008). 
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A ESE se refere à propensão que o indivíduo possui para cochilar ou dormir durante 

oito situações rotineiras: indivíduo sentado e lendo; assistindo televisão; sentado, quieto, em 

lugar público como em um teatro, reunião ou palestra; como passageiro de carro andando por 

uma hora sem parar; deitado para descansar à tarde; sentado conversando com alguém; 

sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool; no carro parado por alguns minutos no 

trânsito (FREEDMAN, 2012). 

 

Para graduar a ESE utiliza-se uma escala de zero a três pontos, onde zero ponto 

corresponde a nenhuma chance ou probabilidade de cochilar ou dormir, e três pontos a grande 

chance ou probabilidade de cochilar ou dormir, para cada uma das oito situações avaliadas. Se 

o indivíduo não tiver vivenciado recentemente alguma situação que deva ser avaliada, ele 

deverá ser questionado sobre a possibilidade de cochilar ou dormir, se por ventura, estiver na 

situação descrita. Ao final, as pontuações atribuídas a cada resposta deverão ser somadas 

gerando uma pontuação global (JOHNS, 1991). 

 

A pontuação da ESE varia de zero a 24 pontos, sendo 10 pontos o divisor da 

normalidade. A classificação segue a seguinte pontuação: valores ≤ 10 pontos – boa noite de 

sono e valores > 10 pontos – sonolência excessiva, que deve ser investigada. Pontuações 

maiores que 16 pontos são indicativos de sonolência grave mais comumente encontrada em 

pacientes com apneia do sono moderada ou grave, narcolepsia ou hipersonia idiopática 

(JOHNS, 1991; FREEDMAN, 2012).  

 

A pontuação da ESE foi calculada para cada paciente participante da pesquisa 

indicando a presença ou não da sonolência diurna. 

 

3.4.3 Questionário de Seattle sobre Crise de Angina (QSA)   
 

É um instrumento utilizado para avaliar o status funcional relacionado à angina e para 

quantificar os efeitos físicos e emocionais da DAC. O QSA (Anexo E) foi traduzido para 

varias línguas e validado, internacionalmente, por Spertus e colaboradores em 1995. No 

Brasil, o QSA foi traduzido e validado, para pacientes com cardiopatia isquêmica estável, por 

Frazen em 2005. 
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O QSA é composto por 19 questões breves e requer menos que cinco minutos para 

responder todas as questões e que resultam em escalas que mensuram a importância clínica de 

cinco dimensões da DAC: a limitação física, a estabilidade da angina, a frequência da angina, 

a satisfação com o tratamento e a percepção da doença. 

 

Para cada questão atribui-se um valor ordinal, começando com um para as respostas 

que implicam nível mais baixo de funcionalidade, somando-se cada item, para as cinco 

escalas. Cada escala monitora uma única dimensão da DAC e é transformada em um escore 

que vai de 0 a 100, onde altos escores indicam melhor função. 

 

A limitação física e a frequência de angina são classificadas de acordo com os escores: 

75 a 100 - mínima; 50 a 74 - leve; 25 a 49 - moderada; 0 a 24 - grave. Para a estabilidade da 

angina os escores utilizados para a classificação são: 76 a 100 - muito bom; 51 a 75 - bom; 50 

- inalterada; 25 a 49 - ruim; 0 a 24 - muito ruim. Para a satisfação com o tratamento e a 

qualidade de vida os escores mais próximos de 100 são considerados os melhores (SPERTUS 

et al., 1995). 

 

Essas mensurações auxiliam a monitorização de respostas ao tratamento, identificação 

de mudanças no quadro clínico e potenciais problemas associados, estabelecendo informações 

complementares à tomada de decisão na prática clínica (SPERTUS et al., 1995). 

 

A utilização do QSA, na presente pesquisa, foi autorizada e liberada pelos autores do 

questionário por meio do cadastro prévio no site (http://cvoutcomes.org/), pagamento da 

licença e assinatura do contrato para sua utilização. 

 

Para todos os participantes da pesquisa foram calculados os escores para cada escala 

que monitora a dimensão da DAC por meio do QSA. 

 

3.4.4 Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 

(SF-36) 
 

O Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (Medical Outcomes 

Study 36-Item Short-Form Health Survey) é um instrumento genérico de avaliação de QVRS, 

de fácil administração e compreensão, multidimensional que contempla 36 itens, englobados 

http://cvoutcomes.org/
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em oito domínios. Este questionário apresenta um escore final de 0 a 100 para cada domínio, 

no qual zero corresponde ao pior estado geral de saúde e 100 a melhor percepção de saúde 

(CICCONELLI et al., 1999).  

 

A tradução, adaptação e validação do Questionário de Qualidade de Vida Relacionado 

à Saúde SF-36 (SF-36) para a população brasileira ocorreu em 1999, por Cicconelli e 

colaboradores, que aplicaram o questionário a 50 pacientes portadores de artrite reumatoide. 

A partir de então, tornou-se um parâmetro reprodutível e valido para ser utilizado na avaliação 

da QVRS de pacientes brasileiros com as mais diversas patologias. No Brasil, o SF-36 foi 

validado para pacientes com cardiopatia isquêmica estável, por Frazen em 2005. 

 

Os domínios contemplados pelo questionário SF-36 são: Capacidade Funcional (avalia 

a presença e extensão de limitações relacionadas à capacidade física); Aspecto Físico (avalia 

as limitações quanto ao tipo e quantidade de trabalho, bem como quanto essas limitações 

dificultam a realização do trabalho e das atividades da vida diária); Dor (avalia a presença de 

dor, sua intensidade e sua interferência nas atividades da vida diária); Estado Geral de Saúde 

(avalia como o paciente se sente em relação a sua saúde global); Vitalidade (considera o nível 

de energia e de fadiga); Aspecto Social (analisa a integração do indivíduo em atividades 

sociais); Aspecto Emocional (avalia o impacto de aspectos psicológicos no bem-estar do 

paciente); e Saúde Mental (inclui questões sobre ansiedade, depressão, alterações no 

comportamento ou descontrole emocional e bem-estar psicológico) (CICCONELLI et al., 

1999). 

 

3.5 Planejamento Amostral 
 

Inicialmente foi realizado teste piloto com amostra composta por 10 pacientes 

portadores de DAC crônica: 4 oriundos de um consultório privado e 6 do ambulatório de 

cardiologia do Hospital Universitário – UFS. A amostra piloto apresentou prevalência de 70% 

dos pacientes com qualidade do sono ruim. Assumindo-se uma margem de erro de 5% e nível 

de confiança de 95%, obteve-se o tamanho da amostra a ser avaliada de 323 indivíduos. 

Foram recrutados para a presente pesquisa 344 pacientes sendo 87 excluídos. Em 

consequência das limitações da presente pesquisa, foram avaliados 257 pacientes, cuja 

prevalência de qualidade do sono ruim nestes pacientes foi de 75,1%. Recalculando a margem 

de erro obteve-se 5,28% e nível de confiança de 95%.   
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3.6 Análise Estatística 
 

Os dados foram analisados de forma descritiva e analítica. As variáveis numéricas 

foram observadas quanto à normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk. As mesmas foram 

apresentadas por meio de média (    e desvio padrão (DP). As variáveis categóricas foram 

apresentadas por meio de frequência absoluta e relativa. Todos os pacientes foram 

classificados de acordo com o escore global do PSQI, em dois grupos: boa qualidade do sono 

(PSQI ≤ 5 pontos) e qualidade do sono ruim (PSQI > 5 pontos). 

 

A associação entre a variável dependente (qualidade do sono) com as variáveis 

independentes (fatores de risco) foi realizada pelo teste Exato de Fisher. Para os dados não 

paramétricos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, para múltiplas comparações (mais de 

três grupos), para verificar a existência de diferença significativa; em seguida o teste de 

Mann-Whitney para identificar a diferença de médias entre os pares.  

 

Para investigar os fatores associados à qualidade do sono ruim em pacientes 

portadores de DAC crônica, foi utilizada a regressão logística para obtenção do Odds Ratio 

(OR) e o Intervalo de Confiança (IC) de 95%, que verifica o aumento ou a diminuição das 

chances do indivíduo estar dentro de uma situação de risco. Inicialmente foi realizada a 

análise univariada e incluídas no modelo somente as variáveis com p < 0,25. Posteriormente, 

foi realizado o ajuste dos fatores de confundimento para a análise multivariada, e investigada 

a associação entre qualidade do sono ruim e fatores demográficos, características clínicas 

gerais, alto risco para SAHOS, sonolência excessiva, status funcional relacionado à angina e 

QVRS. Todas as variáveis significativas foram incluídas no modelo e as covariáveis não 

significativas foram removidas de acordo com o critério de seleção para significância 

estatística estipulada em 5% (p ≤ 0,05). Foi testada a discriminação do modelo final com c-

estatística. 

 

Foi realizada análise secundária para investigar os fatores associados a maior limitação 

física, menor estabilidade da angina ou pior qualidade de vida relacionada à angina com os 

fatores demográficos, características clínicas gerais, qualidade do sono, alto risco para 

SAHOS, sonolência excessiva e QVRS em pacientes portadores de DAC crônica. Todos os 

dados foram analisados utilizando-se o mesmo protocolo da análise estatística primária. Os 
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resultados das análises secundárias da presente pesquisa encontram-se descritos em forma de 

tabelas no Apêndice D. 

 

Todas as análises foram realizadas por estatístico especializado e utilizado o programa 

SPSS
®
 para Windows (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 

versão 17.0. A licença para utilização do referido programa foi adquirida pelo Departamento 

de Estatística e Ciências Atuariais da Universidade Federal de Sergipe.   
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4. RESULTADOS 

 

Dos 344 pacientes recrutados para compor a presente pesquisa, com diagnóstico 

clínico de DAC crônica, foram excluídos 87 pacientes: 13 com história clínica de AVE, 2 com 

baixa capacidade cognitiva para responder aos questionários, 3 com história clínica de 

hospitalização recente, 28 que estavam fazendo uso de drogas benzodiazepínicas no último 

mês e 46 pacientes que se recusaram a participar da presente pesquisa. Ao final, foram 

avaliados 257 pacientes, 74,7% dos pacientes recrutados. 

 

4.1 Qualidade do Sono (PSQI) 

 

 Dentre os pacientes portadores de DAC crônica avaliados, 75,1% apresentou 

qualidade do sono ruim de acordo com o PSQI (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Prevalência de qualidade do sono em pacientes portadores de DAC crônica. 

 

 

A população com DAC crônica avaliada apresentou escore global médio maior que 5 

para o PSQI, indicando qualidade do sono ruim. Em relação aos componentes do PSQI, o 

grupo qualidade do sono ruim apresentou piores médias para os sete componentes do PSQI 

(Tabela 1). 
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Tabela 1: Escore global e componentes do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh em 

pacientes portadores de DAC crônica. 

 

Componentes do PSQI, 

média ± DP 

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

Escore global PSQI 8.3 ± 3.6 3.7 ± 1.1 9.8 ± 2.7 

Qualidade Subjetiva do Sono 1.3 ± 0.6 1.0 ± 0.5 1.4 ± 0.6 

Latência para o Sono 1.3 ± 1.2 0.3 ± 0.5 1.7 ± 1.1 

Duração do Sono 2.0 ± 1.1 0.7 ± 0.7 2.4 ± 0.8 

Eficiência Habitual do Sono 1.9 ± 1.2 0.4 ± 0.6 2.3 ± 1.0 

Distúrbios do Sono 1.2 ± 0.6 0.8 ± 0.5 1.3 ± 0.6 

Uso de Medicamentos para Dormir 0.1 ± 0.5 0.0 ± 0.0 0.1 ± 0.6 

Disfunção Diurna 0.5 ± 0.7 0.2 ± 0.4 0.6 ± 0.7 

PSQI, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial 

Coronariana. 

 

4.2 Características Clínicas e Demográficas 

 

Os pacientes avaliados com DAC crônica apresentaram idade média de 62,5 ± 10,5 

anos, sendo 100 pacientes do gênero feminino e 157 pacientes do gênero masculino. O gênero 

feminino foi mais frequente no grupo qualidade do sono ruim (p = 0,001). A maioria dos 

pacientes estudados se autorreferiram de raça mulata (45,5%), casada (61,5%) e inativa 

profissionalmente (68,1%) (Tabela 2).  

 

Foi evidenciado IMC médio de 28,3 ± 4,9 Kg/m
2
, maior frequência de pacientes com 

sobrepeso (41,6%) dentre a amostra analisada, CA média de 98,6 ± 12,3 cm, CQ média de 

98,7 ± 11,2 cm, ICQ médio de 1,0 ± 0,1 e circunferência cervical média de 40,9 ± 3,8 cm. O 

grupo qualidade de sono ruim apresentou resultado semelhante ao grupo boa qualidade do 

sono em relação ao IMC, CA, CQ e circunferência cervical. A frequência, de alto risco para 

DCV, avaliada pelo ICQ, foi maior para o grupo qualidade do sono ruim (p = 0,002) (Tabela 

2). 
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Tabela 2: Dados sociodemográficos e antropométricos da população com DAC crônica de acordo com 

a qualidade do sono. 

 

Características da População 

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Dados Sociodemográficos 
    

Idade, ano (média ± DP) 62,5 ± 10,5 60,8 ± 9,7 63,1 ± 10,7 0,133 

Gênero (%) 
    

 Feminino  100 (38,9) 14 (21,9) 86 (44,6) 
0,001 

 Masculino 157 (61,1) 50 (78,1) 107 (55,4) 

Raça/Etnia (%) 
    

 Branco 77 (30) 22 (34,4) 55 (28,5) 

0,712  Negro 63 (24,5) 16 (25) 47 (24,4) 

 Mulato 117 (45,5) 26 (40,6) 91 (47,1) 

Estado Civil (%) 
    

 Solteiro 99 (38,5) 15 (23,4) 84 (43,5) 
0,005 

 Casado 158 (61,5) 49 (76,6) 109 (56,5) 

Escolaridade (%) 
    

  0 ano 62 (24,1) 8 (12,5) 54 (28) 

0,003 
  1 - 4 anos 108 (42) 29 (45,3) 79 (40,9) 

  5 - 11 anos 74 (28,8) 19 (29,7) 55 (28,5) 

  12 ou mais anos 13 (5,1) 8 (12,5) 5 (2,6) 

Ocupação (%) 
    

  Inativo  175 (68,1) 42 (65,5) 133 (68,9) 
0,644 

  Ativo 82 (31,9) 22 (34,4) 60 (31,1) 

Dados Antropométricos, (média ± DP) 
    

  Índice de Massa Corporal, Kg/m
2
 28,3 ± 4,9 27,8 ± 4,3 28,5 ± 5,1 0,249 

     Abaixo do peso 5 (1,9) 0 (0,0) 5 (2,6) 

0,131 
     Normal 58 (22,6) 19 (29,7) 39 (20,2) 

     Sobrepeso 107 (41,6) 29 (45,3) 78 (40,4) 

     Obeso 87 (33,9) 16 (25) 71 (36,8) 

 Circunferência Abdominal, cm 98,6 ± 12,3 97,7 ± 11,3 98,9 ± 12,6 0,245 

     Normal 51 (19,8) 17 (26,6) 34 (17,6) 
0,147 

     Alto Risco 206 (80,2) 47 (73,4) 159 (82,4) 

 Circunferência de Quadril, cm 98,7 ± 11,2 98,9 ± 10,4 98,6 ± 11,5 0,992 

 Índice Cintura Quadril 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,158 

     Normal 42 (16,3) 19 (29,7) 23 (11,9) 
0,002 

     Alto Risco 215 (83,7) 45 (70,3) 170 (88,1) 

 Circunferência Cervical, cm 40,9 ± 3,8 41,6 ± 3,3 40,6 ± 3,9 0,074 

DAC, Doença Arterial Coronariana; DP, Desvio Padrão; Kg/m
2
, Quilogramas por metro 

quadrado; cm, centímetros.  
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Os pacientes estudados apresentaram pressão arterial sistólica média de 133,8 ± 20,4 

mmHg e pressão arterial diastólica média 79,6 ± 11 mmHg. Nesta população avaliada foi 

encontrada uma frequência de 82,1% de hipertensos, 35% de diabéticos, 76,3% com 

hipercolesterolemia, 58,8% de tabagistas, 20,6% de etilistas e 72,4% dos pacientes relataram 

serem sedentários. O grupo qualidade do sono ruim apresentou diferença estatisticamente 

significativa para o fator de risco sedentarismo (p = 0,01) (Tabela 3). 

 

 De acordo com a severidade da doença, 62,3% dos pacientes com DAC crônica 

possuíam história de IAM, 73,9% dos pacientes foram submetidos à cineangiocoronariografia 

evidenciando acometimento uniarterial em 26,5% dos pacientes, 29,6% sendo submetidos à 

ICP com colocação de stent e 26,5% a revascularização cirúrgica do miocárdio. Não foram 

encontradas diferenças entre os grupos para as variáveis IAM, angiografia coronariana, ICP e 

revascularização cirúrgica do miocárdio (Tabela 3). 

 

 Para as características clínicas analisadas, 53% dos pacientes apresentou teste 

ergométrico positivo para isquemia miocárdica. De acordo com as características 

ecocardiográficas a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) média foi de 58,6 ± 12,5 

%. Houve uma tendência para o grupo qualidade do sono ruim em relação a menor FEVE (p = 

0,052). Em relação ao déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, este estava presente em 

80,9% dos pacientes avaliados. Não foram encontrados resultados estatisticamente 

significativos entre os grupos para o teste ergométrico, características ecocardiográficas e 

exames laboratoriais (Tabela 3). 

 

 Dentre os medicamentos utilizados pelos pacientes portadores de DAC crônica 

estudados estão: antiagregante plaquetário (88,3%), betabloqueador (78,2%), inibidor da 

enzima conversora da angiotensina (37,7%), bloqueador do receptor da angiotensina (41,6%), 

estatina (87,5%), nitrato (20,2%), bloqueador do canal de cálcio (33,5%), diurético (41,6%) e 

hipoglicemiante oral (29,6%). O grupo qualidade do sono ruim apresentou diferença 

estatisticamente significativa em relação ao uso de diuréticos (p = 0,028) (Tabela 3). 
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Tabela 3: Fatores de risco e características clínicas na DAC crônica. 

  

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Fatores de Risco 
    

 PAS, mmHg, (média ± DP) 133,8 ± 20,4 131,7 ± 15,5 134,5 ± 21,8 0,511 

 PAD, mmHg, (média ± DP) 79,6 ± 11 79,4 ± 8,1 79,6 ± 11,9 0,913 

 HAS (%) 211 (82,1) 49 (76,6) 162 (83,9) 0,191 

 Diabetes (%) 90 (35) 16 (25) 74 (38,3) 0,069 

 Hipercolesterolemia (%) 196 (76,3) 49 (76,6) 147 (76,2) 1,0 

 Tabagismo (%) 151 (58,8) 40 (62,5) 111 (57,5) 0,558 

 Etilismo (%) 53 (20,6) 12 (18,8) 41 (21,2) 0,725 

 Sedentarismo (%) 186 (72,4) 38 (59,4) 148 (76,7) 0,010 

Severidade da Doença 
    

 Infarto Agudo do Miocárdio (%) 160 (62,3) 43 (67,2) 117 (60,6) 0,375 

 Cineangiocoronariografia (%) 190 (73,9) 42 (65,6) 148 (76,7) 0,100 

     Diâmetro da estenose < 50% 18 (7) 3 (4,7) 15 (7,8) 

0,236 

     Uma artéria 68 (26,5) 17 (26,6) 51 (26,4) 

     Duas artérias 51 (19,8) 12 (18,8) 39 (20,2) 

     Três artérias 45 (17,5) 8 (12,5) 37 (19,2) 

     TCE 1 (0,4) 1 (1,6) 0 (0) 

     Uma artéria + TCE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Duas artérias + TCE 2 (0,8) 1 (1,6) 1 (0,5) 

     Três artérias + TCE 5 (1,9) 0 (0) 5 (2,6) 

 ICP / Stent (%) 76 (29,6) 19 (29,7) 57 (29,5) 1,000 

 RM (%) 68 (26,5) 22 (34,4) 46 (23,8) 0,104 

TE Positivo para Isquemia 61 (53) 16 (47,1) 45 (55,6) 0,421 

Características Ecocardiográficas 
    

 Fração de Ejeção (%), (média ± DP) 58,6 ± 12,5 61 ± 12,3 57,9 ± 12,5 0,052 

 Atrio Esquerdo (cm), (média ± DP) 4,0 ± 1,8 3,8 ± 0,5 4,1 ± 2,1 0,146 

 Déficit de Relaxamento do VE (%) 208 (80,9) 50 (78,1) 158 (81,9) 0,582 

 Motilidade Parietal (%) 
    

     Normal 124 (48,2) 32 (50) 92 (47,7) 

0,622 
     Hipocinesia 82 (31,9) 19 (29,7) 63 (32,6) 

     Acinesia 34 (13,2) 11 (17,2) 23 (11,9) 

     Hipocinesia + Acinesia 17 (6,6) 2 (3,1) 15 (7,8) 

Exames Laboratoriais (média ± DP) 
    

 Colesterol Total - mg/dl 177,2 ± 50 172,3 ± 49,9 178,8 ± 50,1 0,288 

 HDL Colesterol - mg/dl 43,5 ± 10,3 42,6 ± 11,2 43,8 ± 10 0,204 

 LDL Colesterol - mg/dl 103,7 ± 43,3 98,5 ± 40,6 105,4 ± 44,2 0,324 

 Triglicérides - mg/dl 148,8 ± 87,7 154,6 ± 107,3 147 ± 80,3 0,744 

 Glicemia - mg/dl 109,7 ± 43,1 102,7 ± 30,7 112 ± 46,3 0,399 

 Creatinina - mg/dl 1,1 ± 0,9 1,0 ± 0,4 1,1 ± 1,0 0,834 

 Ureia - mg/dl 38 ± 17,9 36,9 ± 13,7 38,4 ± 19,1 0,943 
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Continuação da Tabela 3. 

 

  

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Medicamentos (%) 
    

 Antiagregante Plaquetário 227 (88,3) 60 (93,8) 165 (85,5) 0,124 

 Betabloqueador  201 (78,2) 49 (76.6) 152 (78,8) 0,728 

 IECA  97 (37,7) 27 (42.2) 70 (36,3) 0,457 

 BRA 107 (41,6) 24 (37,5) 83 (43) 0,467 

 Estatina 225 (87,5) 59 (92,2) 166 (86) 0,274 

 Nitrato  52 (20,2) 8 (12,5) 44 (22,8) 0,105 

 Bloqueador do Canal de Cálcio  86 (33,5) 16 (25) 70 (36,3) 0,126 

 Diurético  107 (41,6) 19 (29,7) 88 (45,6) 0,028 

 Hipoglicemiante Oral  76 (29,6) 14 (21,9) 62 (32,1) 0,155 

DAC, Doença Arterial coronariana; PAS, Pressão Arterial Sistólica; mmHg, milímetros de 

mercúrio; DP, Desvio Padrão; PAD, Pressão Arterial Diastólica; HAS, Hipertensão Arterial 

Sistêmica; TCE, Tronco da Artéria Coronária Esquerda; ICP, Intervenção Coronariana 

Percutânea; RM, Revascularização Cirúrgica do Miocárdio; cm, centímetros; TE, Teste 

Ergométrico; VE, Ventrículo Esquerdo; mg/dl, miligramas por decilitros; IECA, Inibidor da 

Enzima Conversora da Angiotensina; BRA, Bloqueador do Receptor da Angiotensina. 

 

4.3 Risco para SAHOS (QB) 
 

 Dos pacientes avaliados, 57,2% apresentaram alto risco para SAHOS. Houve uma 

tendência para o grupo qualidade do sono ruim em relação ao alto risco para SAHOS (p = 

0,059) (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Questionário de Berlim e Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh em 

portadores de DAC crônica. 

 

Questionário de Berlim (%) 

População  

DAC crônica  

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Normal 110 (42,8) 34 (53,1) 76 (39,4) 
0,059 

Alto Risco para SAHOS 147 (57,2) 30 (46,9) 117 (60,6) 

DAC, Doença Arterial Coronariana; SAHOS, Síndrome da Apneia Hipopnéia Obstrutiva do 

Sono. 

  

4.4 Sonolência Excessiva (ESE) 
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Apenas 21,4% da população estudada apresentou sonolência excessiva de acordo com 

a ESE. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos analisados 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5: Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh em portadores de DAC crônica. 

 

ESE (%) 

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Normal 202 (78,6) 53 (82,8) 149 (77,2) 
0,384 

Sonolência Excessiva 55 (21,4) 11 (17,2) 44 (22,8) 

ESE, Escala de Sonolência de Epworth; DAC, Doença Arterial Coronariana. 

 

4.5 Status Funcional Relacionado à Angina (QSA) 
 

 O grupo qualidade do sono ruim apresentou menor média para todos os domínios do 

QSA. Comparando os grupos, foi evidenciada diferença estatisticamente significativa para os 

domínios estabilidade da angina (p = 0,002), frequência da angina (p = 0,016) e qualidade de 

vida relacionada à angina (p < 0,001) (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Status funcional relacionado à angina e Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

em portadores de DAC crônica. 

 

Status Funcional, média ± DP 

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Limitação Física 81 ± 21,4 86,1 ± 16,3 79,4 ± 22,6 0,078 

Estabilidade da Angina 81,9 ± 31,7 93 ± 18,1 78,2 ± 34,3 0,002 

Frequência da Angina 89,5 ± 15,8 93,4 ± 12,1 88,2 ± 16,6 0,016 

Satisfação com o Tratamento 82,4 ± 7,1 83,2 ± 5,3 82,2 ± 7,6 0,429 

Qualidade de vida 64,6 ± 27,8 77,2 ± 18,9 60,4 ± 29 <0,001 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial Coronariana. 

 

4.6 Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (SF-36) 
 

 Os pacientes que compuseram o grupo qualidade do sono ruim apresentaram menores 

índices para os oito domínios do SF-36. Este grupo apresentou diferença estatisticamente 

significativa para os domínios: capacidade funcional (p = 0,009), estado geral de saúde (p = 

0,045), vitalidade (p = 0,001) e aspectos emocionais (p = 0,025) (Tabela 7). 
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Table 7: Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) e Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh em portadores de DAC crônica. 

 

SF-36, média ± DP 

População  

DAC crônica 

(n 257) 

Boa qualidade 

do sono  

(n 64) 

Qualidade do 

sono ruim 

(n 193) 

p valor 

Capacidade Funcional 54,9 ± 28 62,6 ± 23,6 52,4 ± 28,9 0,009 

Aspectos Físicos 43,6 ± 45,2 48,8 ± 46 41,8 ± 44,9 0,289 

Dor 73,2 ± 29,9 78,3 ± 29,9 71,5 ± 29,8 0,068 

Estado Geral de Saúde  57,8 ± 23 63,2 ± 20,6 56 ± 23,5 0,045 

Vitalidade 61,7 ± 21,6 69,8 ± 16,6 59 ± 22,5 0,001 

Aspectos Sociais 73,1 ± 29,6 77,9 ± 27,6 71,5 ± 30,2 0,105 

Aspectos Emocionais 77,3 ± 38,4 86,5 ± 30,7 74,3 ± 40,3 0,025 

Saúde Mental 70,5 ± 21 74,2 ± 20,5 69,3 ± 21,1 0,088 

SF-36, Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36; DP, Desvio Padrão; 

DAC, Doença Arterial Coronariana. 

 

4.7 Análise Univariada e Multivariada 
 

 Após o ajuste para os fatores de confusão, a qualidade do sono ruim foi associada à 

idade avançada (OR 1.05, IC 95% 1.02 - 1.09; p = 0,004), gênero feminino (OR 3.09, IC 95% 

1.48 - 6.45; p = 0,003), menor FEVE (OR 1.04, IC 95% 1.01 - 1.06; p = 0,015), maior 

limitação física (OR 1.03, IC 95% 1.00 - 1.05; p = 0,020), menor estabilidade da angina (OR 

1.02, IC 95% 1.00 - 1.04; p = 0,027), pior qualidade de vida relacionada à angina (OR 1.03, 

IC 95% 1.01 - 1.05; p = 0,002) e menor vitalidade (OR 1.02, IC 95% 1.00 - 1.03; p = 0,042) 

(Tabela 8). A discriminação do modelo final foi modesta, com um c-estatística de 0,610 (IC 

95% 0,524 - 0,695; p = 0,009), sensibilidade de 92,2% e especificidade de 70,3%. 
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Tabela 8: Análise univariada e multivariada para associação entre os pacientes do grupo 

qualidade do sono ruim em portadores de DAC crônica. 

 

  
Análise Univariada  Análise Multivariada 

OR (95% IC) p valor OR (95% IC) p valor 

Idade 1.02 (0.99 - 1.05) 0.116 1.05 (1.02 - 1.09) 0.004 

Estado Civil Solteiro 2.52 (1.32 - 4.80) 0.005 - NS 

Gênero Feminino 2.87 (1.49 - 5.54) 0.002 3.09 (1.48 - 6.45) 0.003 

Índice Cintura Quadril Elevado 3.12 (1.56 - 6.23) 0.001 - NS 

Circunferência Cervical Reduzida 1.07 (0.99 - 1.16) 0.083 - NS 

Sedentarismo  2.25 (1.23 - 4.10) 0.008 - NS 

HAS 1.60 (0.80 - 3.20) 0.185 - NS 

Diabetes 1.87 (0.99 - 3.52) 0.055 - NS 

Menor Fração de Ejeção 0.98 (0.96 - 1.00) 0.089 1.04 (1.01 - 1.06) 0,015 

Alto Risco para SAHOS (QB) 1.74 (0.98 - 3.08) 0.055 - NS 

QSA 
    

   Maior Limitação Física 1.02 (1.00 - 1.05) 0.093 1.03 (1.00 - 1.05) 0.020 

   Menor Estabilidade da Angina 1.02 (1.01 - 1.04) 0.003 1.02 (1.00 - 1.04) 0.027 

   Maior Frequência de Angina 1.03 (1.00 - 1.05) 0.024 - NS 

   Menor Satisfação com o Tratamento 1.03 (0.99 - 1.07) 0.206 - NS 

   Pior Qualidade de Vida 1.03 (1.01 - 1.04) <0.001 1.03 (1.01 - 1.05) 0.002 

SF-36 
    

   Baixa Capacidade Funcional 1.01 (1.00 - 1.02) 0.012 - NS 

   Dor Elevada 1.01 (1.00 - 1.02) 0.113 - NS 

   Pior Estado Geral de Saúde 1.01 (1.00 - 1.03) 0.031 - NS 

   Menor Vitalidade 1.03 (1.01 - 1.04) 0.001 1.02 (1.00 - 1.03) 0.042 

   Maior Limitação por Aspectos Sociais 1.01 (1.00 - 1.02) 0.138 - NS 

   Maior Limitação por Aspectos Emocionais 1.01 (1.00 - 1.02) 0.031 - NS 

   Menor Saúde Mental 1.01 (1.00 - 1.03) 0.107 - NS 

OR, Odds Ratio; IC, Intervalo de Confiança; NS, Não significativo; HAS, Hipertensão 

Arterial Sistêmica; SAHOS, Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono; QB, 

Questionário de Berlim; QSA, Questionário de Seattle sobre Crise de Angina; SF-36, 

Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Nosso estudo revelou que 75,1% dos pacientes com DAC crônica possuíram qualidade 

do sono ruim de acordo com o PSQI. Ao mesmo tempo, qualidade do sono ruim foi associada 

à idade avançada, gênero feminino e menor FEVE, assim como a três dos cinco domínios do 

QSA, dentre eles: maior limitação física, menor estabilidade da angina e pior qualidade de 

vida relacionada à angina. Ademais, a qualidade do sono ruim foi associada a menor 

vitalidade, um dos domínios do SF-36. Nossos dados sugeriram que idade avançada, gênero 

feminino, menor FEVE, maior limitação física, menor estabilidade da angina, pior qualidade 

de vida relacionada à angina e menor vitalidade podem piorar a qualidade do sono dos 

pacientes portadores de DAC crônica. 

 

De acordo com a Cronobiologia, aproximadamente oito horas do dia passamos 

dormindo, com predominância de sono de ondas lentas na primeira parte da noite e sono 

paradoxal na segunda parte (TUFIK, 2009). O sono é um processo ativo, ligado 

funcionalmente à vigília, com a qual constitui o ciclo sono-vigília (HOLMES et al., 2010).  

 

A arquitetura do sono normal passa a ser primordial para a restauração das funções 

fisiológicas do organismo, podendo o sono ser considerado um indicador da QVRS dos 

indivíduos e um importante fator para a manutenção da integridade do sistema cardiovascular. 

A qualidade do sono pode modular o sistema nervoso autônomo, a função endotelial e a 

atividade inflamatória. Consequentemente, a qualidade e a duração do sono são fatores que 

devem ser considerados, pois podem modificar a atividade do sistema cardiovascular, 

deixando o indivíduo mais propenso a alterações hemodinâmicas e variações dos reflexos 

cardiovasculares, como a elevação da pressão arterial e alterações da frequência cardíaca. 

Portanto, passa a ser preocupante a elevada frequência de pacientes portadores de DAC 

crônica e qualidade do sono ruim encontrada em nosso estudo. A historia natural da doença 

pode ser alterada além de promover alterações na fisiopatogênese das DCV. 

 

A avaliação da qualidade do sono do paciente, no último mês, pode ser realizada de 

forma subjetiva, por meio do autorrelato do paciente, utilizando-se o questionário PSQI. Este 

questionário leva em consideração a perspectiva e a visão do paciente sobre a sua doença ou 

sua condição clínica atual. Apesar das implicações potenciais entre qualidade do sono e 
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alterações cardiovasculares, não existiam dados prévios na literatura sobre a qualidade do 

sono em pacientes portadores de DAC crônica. 

 

Trindade-Filho, Carvalho e Gomes (2010) observaram uma prevalência de qualidade 

do sono ruim em 48% da população adulta da cidade de Maceió. Entretanto, nossos achados 

mostraram que a maioria dos nossos pacientes portadores de DAC crônica, 75,1%, possui 

qualidade do sono ruim, avaliado pelo PSQI, apresentando desta forma, frequência mais 

elevada do que a população normal. Essa elevada frequência pode ser justificada pela 

influência que a doença pode exercer na qualidade do sono destes pacientes. Bertolazi et al. 

(2011) ao validarem o PSQI encontraram qualidade do sono ruim em 100% dos pacientes 

diagnosticados previamente com depressão e insônia, em 72,1% dos pacientes portadores de 

SAHOS, enquanto que, apenas 4,8% dos pacientes do grupo controle apresentaram qualidade 

do sono ruim. 

 

Os pacientes portadores de DAC crônica, avaliados em nosso estudo, apresentaram 

média do escore global para o PSQI acima de 5 pontos (8.3 ± 3.6 pontos), o que indica que a 

amostra estudada apresentava, de forma global, qualidade do sono ruim. Bertolazi et al. 

(2011) evidenciaram média de escore global do PSQI para o grupo controle de 2,5 ± 2,0 

pontos, enquanto que, para os pacientes com transtornos previamente diagnosticados, como 

insônia, a média do escore global foi de 12,8 ± 3,7 pontos, para depressão 14,5 ± 3,7 pontos e 

para presença de SAHOS 8,1 ± 4,0 pontos. Estes pacientes com distúrbios do sono, 

previamente diagnosticados, apresentaram escore global do PSQI > 5 pontos, possuindo, desta 

forma, qualidade do sono ruim. 

 

Nossos achados demonstraram que os pacientes com qualidade do sono ruim, 

apresentaram as piores pontuações para todos os componentes do PSQI: pior qualidade 

subjetiva do sono, maior latência para o sono, menor duração do sono, menor eficiência 

habitual para o sono, maior distúrbio do sono, uso de medicamentos para dormir e maior 

disfunção diurna. De acordo com Cappuccio et al. (2011), a qualidade do sono ruim pode ser 

considerada preditora de desfechos cardiovasculares. Além disto, Bertolazi et al. (2011), 

evidenciaram que a presença de distúrbios do sono pode influenciar a qualidade do sono ruim 

dos indivíduos. 
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Em nosso estudo evidenciamos maior probabilidade de pacientes portadores de DAC 

crônica e idade avançada possuírem qualidade de sono ruim. Os problemas do sono estão 

entre as principais queixas dos idosos. De acordo com Martin et al. (2012), pessoas idosas 

queixaram-se frequentemente de duração curta do sono, 40-60% relataram insônia e qualidade 

do sono ruim. Uma hipótese para tal evidência seria a redução fisiológica do sono paradoxal 

com o envelhecimento além de alta probabilidade de desenvolvimento de DRS e movimentos 

periódicos de membros, já descrita por Sforza et al. (2011). 

 

Para pacientes portadores de DAC crônica, avaliados em nosso estudo, o gênero 

feminino está associado à qualidade de sono ruim. Subramanian et al. (2011), evidenciaram 

que as mulheres apresentavam menor eficiência do sono e maior prevalência de insônia. 

Contudo, após a menopausa, muitas mulheres passam a apresentar distúrbios do sono em 

decorrência do estilo de vida, estresse e alterações hormonais fisiológicas. De acordo com 

Scherr & Ribeiro (2009) e Lopes et al. (2008), as mulheres possuíram maior associação com 

fatores de risco cardiovasculares, além de apresentarem pior evolução quando desenvolvem 

DAC. Favarato et al. (2006) afirmaram que as mulheres portadoras de DAC crônica 

possuíram pior QVRS.  

 

Apesar de 62,3% dos pacientes avaliados em nosso estudo possuírem história de IAM, 

apenas 51,8% apresentaram alteração de contratilidade miocárdica de acordo com o 

ecoDopplercardiograma. Nossos achados sugerem associação da qualidade do sono ruim e 

menor FEVE em portadores de DAC crônica. Entretanto, períodos de hipoxemia intermitente, 

causadas pelos DRS, estimulam o sistema nervoso simpático, onde a hipóxia e a alta liberação 

diurna e noturna de catecolaminas podem levar a um agravamento da disfunção do miocárdio, 

reduzindo a função ventricular. As bruscas oscilações sofridas pela pressão arterial, 

frequência cardíaca e resposta simpática central geram uma demanda metabólica acima de 

valores normais, excedendo a capacidade de contração do miocárdio (KENCHAIAH; 

NARULA; VASAN, 2004). De acordo com Drager et al. (2007), episódios crônicos de 

hipóxia/reoxigenação intermitentes são importantes eventos fisiopatológicos dos DRS e 

Mehra et al. (2006) afirmaram que estes episódios assemelham-se ao fenômeno de 

isquemia/reperfusão da DAC.  

 

De forma geral, a atividade cardiovascular basal é maior durante a vigília e diminui ao 

longo do período de sono. Porém, em determinados momentos essa atividade pode aumentar e 
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atingir níveis superiores aos observados durante a vigília. Fisiologicamente, vários fatores 

podem modificar a atividade do sistema cardiovascular durante o sono: estágios, profundidade 

e tempo de sono. De acordo com Somers et al. (1993), em indivíduos sadios, durante o sono 

profundo há uma redução da atividade simpática. Pressão arterial sistólica, frequência 

cardíaca e débito cardíaco tendem a reduzir durante o sono, especialmente nos estágios 3 e 4 

do sono não-REM, porém, a FEVE não se modifica de forma significativa. Ao longo do sono, 

o indivíduo perde liquido, reduz volume intravascular e fica mais propenso a variações 

hemodinâmicas. Assim sendo, a redução do débito cardíaco durante o sono parece estar mais 

ligado a redução da frequência cardíaca do que a variações da FEVE.  

 

Apesar da elevada frequência de HAS (82,1%), entre os pacientes avaliados em nosso 

estudo, os valores médios da pressão arterial sistólica (133,8 ± 20,4mmHg) e da pressão 

arterial diastólica (79,6 ± 11mmHg) encontravam-se dentro do valor de normalidade. O uso 

dos medicamentos IECA (37,7%) e BRA (41,6%) demonstrou que os pacientes, avaliados em 

nosso estudo, encontravam-se mais controlados em relação às variações da pressão arterial 

sistêmica.  

 

Por outro lado, as comorbidades cardiovasculares (HAYASHINO et al., 2010) e a 

disfunção ventricular esquerda (FUNG et al., 2002; USUI et al., 2013) podem causar 

distúrbios do sono e prejudicar a qualidade do sono destes pacientes. Portanto, nossos dados 

sugerem que a qualidade do sono ruim pode ser uma queixa frequente, mas pouco 

reconhecida, prevenida ou tratada em pacientes com DAC crônica. 

 

Estudos de Cintra et al. (2012) evidenciaram que a presença de fatores de risco 

cardiovasculares está associada à baixa eficiência do sono e ao envelhecimento. Feng et al. 

(2012) e Martinez et al. (2012) relataram a alta prevalência de distúrbios do sono em 

pacientes com DCV. Fung et al. (2002) reforçaram uma associação de causa e efeito da 

SAHOS com a DAC. De acordo com Redeker et al. (2010) a insônia também pode ser 

considerada um fator de risco para a DCV, inclusive para DAC.  

 

Os DRS, quando presentes, comprometem as habilidades, as funções corporais, o 

bem-estar, o desempenho no trabalho ou na escola, com diferentes magnitudes a depender da 

fase e do tipo de distúrbio apresentado pelo indivíduo. Dentre os DRS, a SAHOS é 

investigada e associada frequentemente ao ronco, sonolência excessiva, qualidade do sono 
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ruim, comprometimento neurocognitivo e piora da QVRS. De acordo com VAZ et al. (2011), 

as consequências fisiopatológicas da SAHOS incidem na crescente utilização de questionários 

e modelos clínicos que visem auxiliar a identificação dos indivíduos que possuam esta 

suspeita clínica. 

 

O sono não reparador pode levar à ocorrência de disfunção endotelial (KATO et al., 

2000; CHUNG et al., 2009), estresse oxidativo (YAMAUCHI et al., 2005), ativação do 

sistema inflamatório (CHUNG et al., 2009; RYAN; KENT; McNICHOLAS, 2011), 

alterações na regulação do automatismo cardiovascular e distúrbios da coagulação 

(SHAMSUZZAMAN; GERSH; SOMERS, 2003; RYAN; KENT; McNICHOLAS, 2011). 

 

Nossos achados evidenciaram uma frequência de alto risco para SAHOS em 57,2% da 

amostra avaliada com DAC crônica. Foi evidenciada uma tendência ao grupo qualidade do 

sono ruim possuir alto risco para SAHOS. De acordo com Martinez et al. (2012), em seu 

estudo, 56% dos pacientes portadores de DAC apresentaram alto risco para SAHOS de acordo 

com o QB, demonstrando alta prevalência deste distúrbio na população estudada. Jesus et al. 

(2010), evidenciaram que 47% dos pacientes portadores de síndrome coronariana aguda, 

apresentaram alto risco para SAHOS, avaliados por meio do QB. A associação da SAHOS 

com a DAC já foi devidamente demonstrada por Gottlieb et al. (2010) em um estudo de 

coorte do sono e da saúde do coração.  

 

A SAHOS possui elevada prevalência e está associada com a idade avançada 

(DRAGER et al., 2010) além de aumentar o risco de IAM, de revascularização cirúrgica do 

miocárdio e/ou de morte cardiovascular, sendo este aumento um risco independente da 

presença de outros fatores de risco cardiovasculares (SHAH et al., 2010). Uma hipótese para 

tais achados, de acordo com Trombetta et al. (2010), seria a elevada estimulação da atividade 

simpática na SAHOS que está associada à isquemia, arritmia ventricular e ao remodelamento 

cardíaco. 

 

Dentre os distúrbios do sono, a fragmentação do sono é, geralmente, considerada uma 

das maiores causas de sonolência excessiva, podendo ser considerada preditora da qualidade 

do sono ruim do indivíduo. Segundo Feng et al. (2012), frequentemente a sonolência 

excessiva vem sendo associada ao aumento do risco de morte por DCV.  
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Bertolazi et al. (2009), ao validarem o ESE para a população brasileira, evidenciaram 

escore médio de 5,2 ± 3,0 pontos para o grupo controle, 5,3 ± 2,6 para o grupo com insônia, 

8,8 ± 3,4 para o grupo com ronco e 13,5 ± 5,1 para o grupo com SAHOS. Da totalidade dos 

pacientes portadores de DAC crônica avaliados na presente pesquisa, apenas 21,4% dos 

pacientes relataram sonolência excessiva, escore da ESE > 10 pontos. Não foi evidenciado 

resultado estatisticamente significativo em relação à sonolência excessiva para o grupo 

qualidade do sono ruim. Esse achado pode ser explicado pela fraca correlação entre os dois 

questionários utilizados na presente pesquisa, PSQI-BR e ESE (BUYSSE et al., 2008). 

 

De acordo com Johns (1991), a gravidade da sonolência excessiva crônica é um 

aspecto importante da avaliação de cada paciente. A propensão do sono de um sujeito em um 

determinado dia seria influenciada pela qualidade e duração do sono ou da privação do sono 

na noite anterior, pela presença de vários distúrbios do sono, efeitos de drogas, nível de 

interesse e de motivação induzida pela situação em questão, bem como pelas mais diversas 

alterações fisiológicas em longo prazo. A associação da qualidade do sono e da presença de 

DRS pode influenciar a QVRS na mesma proporção que a QVRS pode influenciar a 

qualidade do sono e a presença de DRS em pacientes portadores de DAC crônica. Este seria, 

talvez, um ciclo vicioso, pouco investigado e, consequentemente, subnotificado pelos 

profissionais de saúde. 

 

Atualmente, é fundamental compreender e avaliar as diversas dimensões de saúde dos 

pacientes, bem como, proporcionar uma melhor QVRS dos pacientes cardiopatas. De acordo 

com Ciconelli et al. (1999), a percepção da QVRS dos pacientes, bem como o impacto tanto 

de sua doença como de seu respectivo tratamento, devem ser investigados buscando-se 

proporcionar um tratamento eficaz e que possibilite melhorar a QVRS dos pacientes. 

 

Nossos dados apontam que os pacientes portadores de DAC crônica e boa qualidade 

do sono apresentaram melhor capacidade funcional, melhor estado geral de saúde, maior 

vitalidade, menor limitação por aspectos emocionais e uma tendência a menos dor. Entretanto, 

portadores de DAC crônica e qualidade do sono ruim apresentaram pior capacidade funcional, 

pior estado geral de saúde, vitalidade reduzida e maior limitação por aspectos emocionais, 

indicando, desta forma, pior QVRS. Frazen (2005), ao validar o SF-36 para pacientes 

ambulatoriais com cardiopatia isquêmica estável, evidenciou as seguintes médias para os 

domínios: capacidade funcional 48,5 ± 28; aspectos físicos 47,9 ± 41; dor 55,6 ± 28; estado 
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geral de saúde 59,3 ± 24; vitalidade 58,1 ± 27; aspectos sociais 69,4 ± 30; aspectos 

emocionais 56,3 ± 43 e saúde mental 65,2 ± 26. Em contrapartida, Mark et al. (2009) 

observaram que pacientes portadores de DAC estável submetidos a ICP apresentam, após dois 

anos de intervenção, QVRS semelhante aos pacientes submetidos apenas a tratamento clínico 

medicamentoso. 

 

A elevada prevalência da DAC, principal causa de morte para homens e mulheres em 

países desenvolvidos, torna importante a avaliação, não só da QVRS, como também, a 

avaliação do status funcional relacionado à angina destes pacientes. O uso de instrumentos 

que avaliem o status funcional relacionado à angina em pesquisa cardiovascular também 

inclui medidas diretas de saúde relacionadas com a qualidade de vida.  

 

Spertus et al. (1995), propuseram o QSA como ferramenta sensível e específica para 

avaliar o status funcional relacionado à angina em pacientes portadores de DAC. O status 

funcional relacionado à angina inclui avaliação dos sintomas (frequência e estabilidade da 

angina), da função e da percepção da doença relacionada à saúde dos pacientes. A vantagem 

do QSA é que ele consegue avaliar, especificamente, a limitação física dos pacientes 

portadores de DAC, ao contrário de todos os demais questionários que envolvem nível de 

atividade ou limitação física relacionada às comorbidades e/ou fatores de risco. Além disto, de 

acordo com Spertus et al. (2005), o QSA pode ser um instrumento importante para a avaliação 

clínica e indicação de tratamentos aos pacientes portadores de DAC crônica.  

 

Frazen (2005), ao validar o QSA para pacientes ambulatoriais com cardiopatia 

isquêmica estável, evidenciou as seguintes médias para os componentes do QSA: limitação 

física 55,4 ± 21; estabilidade da angina 55,1 ± 28; frequência da angina 77,6 ± 26; satisfação 

com o tratamento 84,6 ± 16 e qualidade de vida relacionada à angina 61,2 ± 26. Os escores da 

nossa casuística foram semelhantes em dois componentes: satisfação com o tratamento (82,5 

± 7,4) e qualidade de vida relacionada à angina (64,6 ± 27,8). Além disto, pudemos observar 

que pacientes portadores de DAC crônica e qualidade do sono ruim possuem maior limitação 

física, menor estabilidade da angina, maior frequência da angina e pior qualidade de vida 

relacionada à angina.  

 

Apenas 31,9% da população avaliada em nosso estudo possuíam angina. O uso de 

medicamentos antianginosos como betabloquedor (78,2%), nitrato (20,2%) e bloqueador de 
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canal de cálcio (33,5%) pode justificar tal evidência encontrada em nossa pesquisa. Contudo, 

dos pacientes avaliados em nosso estudo, 73,9% já tinha sido submetido à 

cineangiocoronariografia, 29,6% a ICP e 26,5% a revascularização cirúrgica do miocárdio. 

Estes dados reforçam, de maneira geral, uma tendência ao padrão mais grave dos pacientes 

investigados na presente pesquisa. 

 

De acordo com Norris et al. (2008) as mulheres possuíram pior status funcional 

relacionado à angina no momento da cineangiocoronariografia persistindo os resultados após 

um ano. Contudo, Daly et al. (2006) observaram que as mulheres apresentaram angina estável 

com menor frequência do que pacientes do sexo masculino. A diferença de gênero tem 

demonstrado uma avaliação precária e um tratamento pouco eficiente da angina, 

especialmente em mulheres. Esta tendência é ainda mais preocupante quando visto no 

contexto de um pior prognóstico para mulheres com angina e DAC estável (DALY et al., 

2006). 

 

A relação entre estímulo doloroso, suas repercussões comportamentais e alterações do 

sono, foram demonstradas por Nascimento et al. (2007), que afirmaram que as alterações do 

sono podem influenciar a intensidade e o limiar de dor dos animais. A compreensão da 

interação entre dor e alterações do sono em modelos animais nos leva a crer que esta relação 

também possa ser evidenciada em seres humanos. 

 

Nossos resultados demonstraram elevada frequência de sedentários (72,4%) entre os 

pacientes portadores de DAC crônica. Além disto, o valor médio para o LDL colesterol (103,7 

± 43,3mg/dl) apresentou-se elevado, mesmo 87,5% dos pacientes avaliados em nosso estudo 

fazerem uso de estatina. De acordo com Abrams (2005) a modificação dos fatores de risco, 

incluindo a prática regular de exercício físico, dieta com baixo teor de gordura e cessação do 

tabagismo, demonstraram a melhoria da progressão da angina e da DAC. O exercício físico 

regular reduz a frequência da angina, aumenta a capacidade funcional e melhora função 

endotelial. Trombetta et al. (2010) evidenciaram que a prática de exercício físico regular 

proporciona uma melhor qualidade do sono, além de atenuar as oscilações da pressão arterial, 

em pacientes com DCV.  

 

A presente pesquisa avaliou a qualidade do sono, em 257 pacientes portadores de 

DAC crônica, com critérios de inclusão que possibilitou a aproximação da realidade 
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vivenciada, rotineiramente, pelos pacientes coronarianos ambulatoriais. A elevada frequência 

de qualidade do sono ruim em portadores de DAC crônica passa a ser preocupante e deve ser 

investigada. A qualidade do sono ruim pode influenciar o quadro clínico da DAC, piorando o 

status funcional relacionado à angina e a QVRS destes pacientes. Tratamento otimizado para 

a angina pode ser uma maneira de melhorar a qualidade do sono destes pacientes, bem como, 

o tratamento otimizado dos distúrbios do sono poderia melhorar o status funcional 

relacionado à angina e a QVRS destes pacientes. 

 

Algumas limitações ocorreram no curso da presente pesquisa:  

 1) Apesar de a amostra  representar a população de pacientes portadores de DAC 

crônica, parte da coleta de dados foi realizada no setor de hemodinâmica de dois hospitais 

privados. Esse fato pode ter gerado um viés de seleção em favor de pacientes mais graves;  

 2) Dois terços dos pacientes avaliados possuíam baixo nível de escolaridade, 

dificultando parcialmente a aplicação dos questionários. Para amenizar essa limitação, era 

permitido que a pesquisadora explicasse e/ou definisse alguma palavra ou frase, que o 

paciente não compreendesse ou não soubesse o significado, em qualquer um dos questionários 

utilizados; 

 3) O tamanho amostral inicialmente previsto não foi alcançado. Entretanto, a amostra 

foi composta por 257 pacientes portadores de DAC crônica, representando erro de 5,28%, 

para um erro previsto menor que 5%. 

 

Por intermédio de questionários pode-se avaliar a complexa relação entre a qualidade 

do sono ruim e a qualidade de vida relacionada à angina, assim como os fatores que 

influenciam a qualidade de sono ruim em pacientes portadores de DAC crônica. Nossos 

achados apontam a necessidade de novas pesquisas buscando-se acompanhar estes pacientes 

em longo prazo; conhecer e avaliar influência da qualidade do sono ruim na apresentação 

clínica da DAC, no status funcional relacionado à angina e na QVRS destes pacientes; 

investigar se o pior status funcional relacionado à angina influencia a qualidade do sono ruim; 

investigar se o tratamento otimizado da angina pode melhorar a qualidade do sono destes 

pacientes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Qualidade do sono ruim foi um achado comum, que acometeu três quartos dos 

pacientes portadores de DAC crônica avaliados. Pacientes com DAC crônica e qualidade do 

sono ruim possuíram os piores resultados para todos os componentes do PSQI.  

 

 Idade avançada, gênero feminino, menor fração de ejeção, maior limitação funcional, 

menor estabilidade da angina, pior qualidade de vida relacionada à angina e menor vitalidade 

foram associadas à qualidade do sono ruim em pacientes com DAC crônica. 
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Apêndice A - Ficha de Avaliação Clínica 
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FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

PESQUISA INTITULADA: “QUALIDADE DO SONO EM PORTADORES DE 

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA CRÔNICA”. 
 

 

Nº DA FICHA: _______________ Nº DO REGISTRO HOSPITALAR: ______________  

 

Nº CONSULTÓRIO: __________ Nº DO REGISTRO AMBULATORIAL: __________ 

 

MÉDICO RESPONSÁVEL: __________________________________________________ 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ Bairro: ______________  

Cidade:______________________ Estado:_____ Plano de Saúde: _____________________ 

Telefone: _______________ Celular: _________________ Data da avaliação: ____________ 

 

1. Data de nascimento: ________ / ________ / ________  Idade: ________________ 

 

 

2. Sexo: (1) Masculino  (2) Feminino 

 

 

3. Raça: (1) Branca (2) Negra (3) Mulata (4) Mestiça (5) Amarela 

 

 

4. Estado Civil: 

 

(1) Solteiro (2) Casado (3) Divorciado (4) Amasiado  (5) Viúvo 

 

 

5. Escolaridade: 

 

(1) Analfabeto    (2) Lê-escreve   (3) 1º Grau completo 

 

(4) 1º Grau incompleto  (5) 2º Grau completo  (6) 2º Grau incompleto 

 

(7) Superior completo   (8) Superior incompleto 

 

 

6. Profissão: _________________________________________________________________ 

 

 

7. Ocupação: ________________________________________________________________ 
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EXAME FÍSICO: 

 

1. SINAIS VITAIS: FC: __________  bpm PA: _____________ mmHg 

 

 

2. DADOS ANTROPOMÉTRICOS: 

 

PESO: _________ Kg ALTURA: _________ m  IMC: _______ Kg/m
2
 

 

QUADRIL: _____ cm CINTURA: ________ cm  RELAÇÃO C/Q: ________ 

 

CIRCUNFERÊNCIA CERVICAL: ____________ cm 

 

 

3. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

 

 SIM NÃO EX TEMPO FREQUÊNCIA QUANTIDADE 

ATIVIDADE FÍSICA   -   - 

TABAGISTA       

ETILISTA CRÔNICO       

DISLIPIDEMIA   - - - - 

DM   - - - - 

HAS   - - - - 

 

 

4. TIPOS DE DAC: 

 

 SIM NÃO DATA 

IAM    

REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA DO MIOCÁRDIO    

CINEANGIOCORONARIOGRAFIA    

INTERVENÇÃO CORONARIANA PERCUTÂNEA    

ANGINA AUTORREFERIDA    

 

 

5. TESTE ERGOMÉTRICO:   Data da realização do exame: ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. ECODOPPLERCARDIOGRAMA: Data da realização do exame: ________________ 

 

□ FE ______     □ Dimensão do AE ________ 

 

□ Avaliação da motilidade parietal: ______________________________________________ 

 

Informações adicionais: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. CINEANGIOCORONARIOGRAFIA  Data da realização do exame: ________________ 

 

□ Uniarterial  □ Biarterial  □ Triarterial  □ Tronco 

 

Informações adicionais: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. DROGAS EM USO:  

 

□ Antiagregante Plaquetário □ BRA □ Bloqueador dos Canais de Cálcio 

□ Betabloqueador □ Estatina □ Diuréticos 

□ IECA □ Nitrato SL □ Hipoglicemiante Oral 

 

Nome das medicações em uso no tratamento clínico e dose/posologia (miligramas): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

 

9. EXAMES LABORATORIAIS:  Data da realização dos exames: ______________ 

 

EXAMES VALOR OBTIDO VALORES DE REFERÊNCIA 

□ TRIGLICERÍDIOS  Até 149 mg/dl 

□ GLICOSE  Jejum: 60-100mg/dl 

 Pós-prandial: 140 mg/dl 

□ LDL – COLESTEROL  Ótimo: < 100 mg/dl 

Desejável: 100 a 129 mg/dl 

Limítrofe: 130 a 159 mg/dl 

Alto: ≥ 160 mg/dl 

□ HDL – COLESTEROL  Baixo: < 40 mg/dl 

Aceitável: 41 a 59 mg/dl 

Desejável: ≥ 60 mg/dl 

□ COLESTEROL TOTAL  Desejável: < 200 mg/dl 

Limite: 200 a 239 mg/dl 

Superior: ≥ 240 mg/dl 

□ CREATININA  0,6 – 1,3 mg/dl 

□ UREIA  10 – 40 mg/dl 
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QUALIDADE DO SONO EM PORTADORES DE DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA CRÔNICA  

 

Doutoranda/Pesquisadora Responsável: Patricia Farias Sá Espinheira 

Orientador: Profº Dr. José Augusto Soares Barreto Filho 

Co-Orientador: Profº Dr. Antonio Carlos Sobral Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sim?          Sim? 

 

 

 

 

             Sim? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Homens e mulheres de qualquer etnia; 

 Idade igual ou superior a 18 anos; 

 Em condição estável (há pelo menos 1 mês) em relação à angina (ou equivalente anginoso) e 

recebendo doses estáveis e adequadas (há pelo menos 1 mês) de medicações cardiovasculares 

convencionais; 

Todos os critérios preenchidos? 

Evidência de DAC: 

História de IAM (há pelo 

menos três meses) 

 

OU 

 

Paciente sintomático com teste 

ergométrico confirmando isquemia 

miocárdica evidenciado por 

anormalidades no ECG padrão de 12 

derivações 

 Cineangiocoronariografia evi-

denciando a presença de estreitamento 

de pelo menos 50% do diâmetro 

luminal de uma ou mais artérias 

coronárias principais 

OU 

 História de ICP com ou sem 

stent em uma ou mais artérias 

coronárias principais ou antecedentes 

de Revascularização Cirúrgica do 

Miocárdio há pelo menos 6 meses. 

 Solicitar exames laboratoriais: triglicerídeos, glicose, LDL – colesterol, HDL – colesterol, 

colesterol total, ureia, creatinina. 

 Solicitar Ecocardiografia com as seguintes variáveis: FE, diâmetro do AE, contratilidade do VE. 

Encaminhar para avaliação no presente projeto 

Serão considerados critérios de exclusão: 
 

- O não preenchimento dos critérios acima definidos;  - Síndrome Coronariana Aguda; 

- Uso de benzodiazepínicos (últimos 30 dias);   - Idade inferior a 18 anos; 

- Procedimento cirúrgico torácico – (menos de 6 meses);  - Usuário de drogas ilícitas; 

- Baixa capacidade cognitiva para responder aos questionários; - AVE prévio; 

- Pacientes submetidos a tratamento para distúrbios do sono;  - Uso abusivo de álcool; 

- Pacientes que se recusarem a participar do estudo. 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

CONSENTIMENTO FORMAL DE PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO INTITULADO: 

“QUALIDADE DO SONO EM PORTADORES DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 

CRÔNICA”. 

 

 

Prezado Senhor (a),  

O senhor (a) foi selecionado para participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

estudar a evolução clínica, a angina e a qualidade de vida em indivíduos com Doença Arterial 

Coronariana crônica, doença que envolve alguns fatores de risco como pressão alta, diabetes, 

sedentarismo, obesidade, colesterol alto, além da baixa qualidade e da possível presença de 

algumas alterações respiratórias durante o sono. Para isto, solicitamos a colaboração do 

senhor (a) para submeter-se a uma avaliação clínica sobre o seu estado clínico cardiológico a 

ser realizado junto ao ambulatório do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe, Hospital São Lucas, Hospital do Coração, Fundação de Beneficência Hospital de 

Cirurgia e/ou um consultório privado de cardiologia em Aracaju – SE. Após esta etapa o 

senhor (a) responderá a cinco questionários sobre alguns aspectos que dizem respeito à 

ocorrência de dor no peito ao realizar algumas atividades, sua qualidade de vida, sonolência 

excessiva, qualidade de seu sono, bem como a presença de ronco durante sua noite de sono. 

Esse estudo poderá ajudar, futuramente, as mais diversas pessoas que possuam alterações 

cardíacas semelhantes ao do senhor (a), podendo ter o desenvolvimento de novas técnicas 

para qualificar de forma mais rápida e segura as alterações do quadro clínico que possam 

ocorrer resultantes desta doença. O senhor (a) poderá esclarecer quaisquer dúvidas a qualquer 

momento. 

Sua participação nesse estudo é completamente voluntária e sem nenhum custo. 

 O senhor (a) tem plena liberdade de recusar a participação nesta pesquisa, não haverá 

riscos nem prejuízos para o senhor (a). Caso o senhor (a) concorde em participar, esteja ciente 

que poderá retirar o consentimento (ou seja, desistir de participar) a qualquer tempo sem 

nenhum prejuízo. As informações são confidenciais e serão mantidas em sigilo, conforme 

assegura a Resolução n.º 196 de 10 de outubro de 1996/CONEP. 

 Estando o senhor (a) de acordo em participar da pesquisa deverá assinar no final desta 

página. Desde já agradecemos a sua colaboração voluntária. 

 

 

Aracaju, ____ de _________________ de 20____. 

 

 

Assinatura do voluntário: _______________________________________________ 

 

RG/CPF: ____________________________________________________________ 

 

 

     

____________________________________                     ___________________________ 

Prof. Dr. José Augusto Soares Barreto Filho                          Patricia Farias Sá Espinheira 

Prof. Dr. Antônio Carlos Sobral Sousa         (Pesquisadora Responsável) 

(Orientadores da Pesquisa) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS  
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Apêndice D - Análises Secundárias dos Resultados 
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I. Desfecho: Maior Limitação Física 

 

Tabela 1: Domínios do Questionário de Seattle sobre Crise de Angina em pacientes 

portadores de DAC crônica. 

 

Status Funcional, 

média ± DP 

População com 

DAC crônica (n 257) 

Menor Limitação 

Física (n 127) 

Maior Limitação 

Física (n 130) 

Limitação Física 81 ± 21,4 97,7 ± 3,4 64,8 ± 18,9 

Estabilidade da Angina 81,9 ± 31,7 93,5 ± 20,9 70,6 ± 36,1 

Frequência da Angina 89,5 ± 15,8 96,5 ± 9,6 82,7 ± 17,6 

Satisfação com o Tratamento 82,4 ± 7,1 82,6 ± 5,5 82,3 ± 8,4 

Qualidade de Vida 64,6 ± 27,8 77,7 ± 18,8 51,7 ± 29,1 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Tabela 2: Dados sociodemográficos e antropométricos da população com DAC crônica de 

acordo com a limitação física. 

          

Características da População 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Menor 

Limitação Física 

(n 127) 

Maior 

Limitação Física 

(n 130) 

p valor 

Dados Sociodemográficos 

    Idade, ano (média ± DP) 62,5 ± 10,5 63 ± 9,8 62,1 ± 11,2 0,588 

Gênero (%) 
    

 Masculino 157 (61,1) 92 (72,4) 65 (50) 
<0,001 

 Feminino 100 (38,9) 35 (27,6) 65 (50) 

Raça/Etnia (%) 
    

 Branco 77 (30) 41 (32,3) 36 (27,2) 

0,568  Negro 63 (24,5) 32 (25,2) 63 (48,5) 

 Mulato 117 (45,5) 54 (42,5) 31 (23,8) 

Estado Civil (%) 
    

 Solteiro 99 (38,5) 42 (33,1) 85 (66,9) 
0,095 

 Casado 158 (61,5) 57 (43,8) 73 (56,2) 

Escolaridade (%) 
    

  0 ano 62 (24,1) 28 (22) 34 (26,2) 

0,203 
  1 - 4 anos 108 (42) 48 (37,8) 60 (46,2) 

  5 - 11 anos 74 (28,8) 44 (34,6) 30 (23,1) 

  12 ou mais anos 13 (5,1) 7 (5,5) 6 (4,6) 

Ocupação (%) 
    

  Ativo 82 (31,9) 43 (33,9) 39 (30) 
0,593 

  Inativo 175 (68,1) 84 (66,1) 91 (70) 

Dados Antropométricos, (média ± DP) 

 
   

  Índice de Massa Corporal, Kg/m
2
 28,3 ± 4,9 27,8 ± 4,7 28,8 ± 5,1 0,209 

     Abaixo do peso 5 (1,9) 4 (3,1) 1 (0,8) 

0,251 
     Normal 58 (22,6) 29 (22,8) 29 (22,3) 

     Sobrepeso 107 (41,6) 57 (44,9) 50 (38,5) 

     Obeso 87 (33,9) 37 (29,1) 50 (38,5) 

 Circunferência Abdominal, cm 98,6 ± 12,3 97,6 ± 11,2 99,6 ± 13,2 0,232 

     Normal 51 (19,8) 30 (23,6) 21 (16,2) 
0,160 

     Alto Risco 206 (80,2) 97 (76,4) 109 (83,8) 

 Circunferência de Quadril, cm 98,7 ± 11,2 98,3 ± 10,4 99,1 ± 12 0,809 

 Índice Cintura Quadril 1,0 ± 0,1  1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,141 

     Normal 42 (16,3) 24 (18,9) 18 (13,8) 
0,313 

     Alto Risco 215 (83,7) 103 (81,1) 112 (86,2) 

 Circunferência Cervical, cm 40,9 ± 3,8 41,1 ± 3,8 40,6 ± 3,8 0,351 

DAC, Doença Arterial Coronariana; DP, Desvio Padrão; Kg/m
2
, Quilogramas por metro 

quadrado; cm, centímetros.  
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Tabela 3: Fatores de risco e características clínicas nos pacientes portadores de DAC crônica de acordo 

com a limitação física. 

  

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Menor 

Limitação Física 

(n 127) 

Maior 

Limitação Física 

(n 130) 

p valor 

Fatores de Risco 
    

 PAS, mmHg, (média ± DP) 133,8 ± 20,4 131,4 ± 19,3 136,2 ± 21,2 0,114 

 PAD, mmHg, (média ± DP) 79,6 ± 11 79,6 ± 10,8 79,5 ± 11,3 0,719 

 HAS (%) 211 (82,1) 97 (76,4) 114 (87,7) 0,022 

 Diabetes (%) 90 (35) 37 (29,1) 53 (40,8) 0,067 

 Hipercolesterolemia (%) 196 (76,3) 88 (69,3) 108 (83,1) 0,012 

 Tabagismo (%) 151 (58,8) 75 (59,1) 76 (58,5) 1,000 

 Etilismo (%) 53 (20,6) 31 (24,4) 22 (16,9) 0,166 

 Sedentarismo (%) 186 (72,4) 79 (62,2) 107 (82,3) <0,001 

Severidade da Doença 
    

 Infarto Agudo do Miocárdio (%) 160 (62,3) 83 (65,4) 77 (59,2) 0,368 

 Cineangiocoronariografia (%) 190 (73,9) 96 (75,6) 94 (72,3) 0,572 

     Diâmetro da estenose < 50% 18 (7) 11 (11,5) 7 (7,4) 

0,651 

     Uma artéria 68 (26,5) 35 (36,5) 33 (35,1) 

     Duas artérias 51 (19,8) 23 (24) 28 (29,8) 

     Três artérias 45 (17,5) 21 (21,9) 24 (25,5) 

     TCE 1 (0,4) 1 (1) 0 (0) 

     Uma artéria + TCE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Duas artérias + TCE 2 (0,8) 2 (2,1) 0 (0) 

     Três artérias + TCE 5 (1,9) 3 (3,1) 2 (2,1) 

 ICP / Stent (%) 76 (29,6) 43 (33,9) 33 (25,4) 0,171 

 RM (%) 68 (26,5) 31 (24,4) 37 (28,5) 0,482 

TE Positivo para Isquemia 61 (53) 29 (46,8) 32 (60,4) 0,190 

Características Ecocardiográficas 
    

 Fração de Ejeção (%), (média ± DP) 58,6 ± 12,5 59,7 ± 11,2 57,6 ± 13,6 0,234 

 Atrio Esquerdo (cm), (média ± DP) 4 ± 1,8 4,1 ± 2,5 3,9 ± 0,6 0,684 

 Déficit de Relaxamento do VE (%) 208 (80,9) 104 (81,9) 104 (80) 0,752 

 Motilidade Parietal (%) 
    

     Normal 124 (48,2) 61 (48) 63 (48,5) 

0,825 
     Hipocinesia 82 (31,9) 38 (29,9) 44 (33,8) 

     Acinesia 34 (13,2) 19 (15) 15 (11,5) 

     Hipocinesia + Acinesia 17 (6,6) 9 (7,1) 8 (6,2) 

Exames Laboratoriais (média ± DP) 
    

 Colesterol Total - mg/dl 177,2 ± 50 168,6 ± 45,6 185,5 ± 52,8 0,006 

 HDL Colesterol - mg/dl 43,5 ± 10,3 42,2 ± 10 44,8 ± 10,4 0,079 

 LDL Colesterol - mg/dl 103,7 ± 43,3 97,7 ± 38,6 109,5 ± 46,9 0,056 

 Triglicérides - mg/dl 148,8 ± 87,7 144,6 ± 91,2 153 ± 84,2 0,367 

 Glicemia - mg/dl 109,7 ± 43,1 105 ± 31,4 114,3 ± 51,7 0,255 

 Creatinina - mg/dl 1,1 ± 0,9 1,0 ± 0,6 1,1 ± 1,1 0,411 
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Continuação da Tabela 3. 

 

  

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Menor 

Limitação Física 

(n 127) 

Maior 

Limitação Física 

(n 130) 

p valor 

Ureia - mg/dl 38 ± 17,9 36,2 ± 13,5 39,8 ± 21,1 0,200 

Medicamentos (%) 
    

 Antiagregante Plaquetário 227 (88,3) 111 (87,4) 116 (89,2) 0,700 

 Betabloqueador  201 (78,2) 94 (74) 107 (82,3) 0,131 

 IECA  97 (37,7) 50 (39,4) 47 (36,2) 0,609 

 BRA 107 (41,6) 52 (40,9) 55 (42,3) 0,899 

 Estatina 225 (87,5) 115 (90,6) 110 (84,6) 0,186 

 Nitrato  52 (20,2) 15 (11,8) 37 (28,5) 0,001 

 Bloqueador do Canal de Cálcio  86 (33,5) 41 (32,3) 45 (34,6) 0,792 

 Diurético  107 (41,6) 42 (33,1) 65 (50) 0,008 

 Hipoglicemiante Oral  76 (29,6) 34 (26,8) 42 (32,3) 0,342 

DAC, Doença Arterial coronariana; PAS, Pressão Arterial Sistólica; mmHg, milímetros de 

mercúrio; DP, Desvio Padrão; PAD, Pressão Arterial Diastólica; HAS, Hipertensão Arterial 

Sistêmica; TCE, Tronco da Artéria Coronária Esquerda; ICP, Intervenção Coronariana 

Percutânea; RM, Revascularização Cirúrgica do Miocárdio; cm, centímetros; TE, Teste 

Ergométrico; VE, Ventrículo Esquerdo; mg/dl, miligramas por decilitros; IECA, Inibidor da 

Enzima Conversora da Angiotensina; BRA, Bloqueador do Receptor da Angiotensina.  
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Tabela 4: Escore global e componentes do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh em 

pacientes portadores de DAC crônica de acordo com a limitação física. 

 

Componentes do PSQI,  

média ± DP 

População com 

DAC crônica 

(n 257)  

Menor 

Limitação 

Física (n 127) 

Maior 

Limitação 

Física (n 130) 

p valor 

Escore global PSQI 8,3 ± 3,6 7,6 ± 3,3 9 ± 3,8 0,002 

Qualidade Subjetiva do Sono 1,3 ± 0,6 1,2 ± 0,5 1,4 ± 0,6 0,002 

Latência para o Sono 1,3 ± 1,2 1,1 ± 1,1 1,5 ± 1,2 0,006 

Duração do Sono 2,0 ± 1,1 1,9 ± 1 2 ± 1,1 0,324 

Eficiência Habitual do Sono 1,9 ± 1,2 1,8 ± 1,2 1,9 ± 1,3 0,399 

Distúrbios do Sono 1,2 ± 0,6 1,1 ± 0,6 1,3 ± 0,6 0,001 

Uso de Medicamentos para Dormir 0,1 ± 0,5 0,1 ± 0,6 0,1 ± 0,4 0,305 

Disfunção Diurna 0,5 ± 0,7 0,3 ± 0,6 0,6 ± 0,7 <0,001 

PSQI, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial 

coronariana. 
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Tabela 5: Questionário de Berlim e limitação física em portadores de DAC crônica. 

 

Questionário de Berlim (%) 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Menor 

Limitação 

Física (n 127) 

Maior 

Limitação 

Física (n 130) 

p valor 

Normal 110 (42,8) 61 (48) 49 (37,7) 
0,102 

Alto Risco para SAHOS 147 (57,2) 66 (52) 81 (62,3) 

DAC, Doença Arterial coronariana; SAHOS, Síndrome da Apneia Hipopnéia Obstrutiva do 

Sono. 
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Tabela 6: Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e limitação física em portadores de DAC 

crônica. 

 

ESE (%) 

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Menor 

Limitação 

Física (n 127) 

Maior 

Limitação 

Física (n 130) 

p valor 

Normal 202 (78,6) 105 (82,7) 97 (74,6) 
0,130 

Sonolência Excessiva 55 (21,4) 22 (17,3) 33 (25,4) 

ESE, Escala de Sonolência de Epworth; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Table 7: Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) e limitação 

física em portadores de DAC crônica. 

 

SF-36, média ± DP 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Menor 

Limitação 

Física (n 127) 

Maior 

Limitação 

Física (n 130) 

p valor 

Capacidade Funcional 54,9 ± 28 71,3 ± 25,8 39 ± 19,6 <0,001 

Aspectos Físicos 43,6 ± 45,2 57,5 ± 46,1 30 ± 39,9 <0,001 

Dor 73,2 ± 29,9  81,3 ± 26,6 65,2 ± 30,9 <0,001 

Estado Geral de Saúde  57,8 ± 23 64 ± 21,8 51,7 ± 22,6 <0,001 

Vitalidade 61,7 ± 21,6 68,7 ± 20,4 54,8 ± 20,6 <0,001 

Aspectos Sociais 73,1 ± 29,7 83,2 ± 25,3 63,3 ± 30,4 <0,001 

Aspectos Emocionais 77,3 ± 38,4 86,6 ± 32,1 68,2 ± 41,9 <0,001 

Saúde Mental 70,5 ± 21 82,6 ± 5,5 82,3 ± 8,4 0,694 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Tabela 8: Análise univariada e multivariada para associação entre os pacientes do grupo maior 

limitação física em portadores de DAC crônica. 

 

  
Univariate Analysis Multivariate Analysis 

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Gênero Feminino 2,63 (1,56 - 4,42) <0,001 - NS 

Estado Civil Solteiro 1,58 (1,05 - 2,62) 0,077 - NS 

HAS 2,20 (1,13 - 4,28) 0,020 - NS 

Etilismo 1,59 (1,16 - 2,92) 0,140 - NS 

Sedentarismo 2,83 (1,59 - 5,03) <0,001 - NS 

ICP 1,51 (1,14 - 2,58) 0,138 - NS 

TE positivo para Isquemia 1,73 (1,21 - 3,65) 0,146 - NS 

Menor Fração de Ejeção 1,01 (0,99 - 1,03) 0,187 - NS 

Colesterol Total Elevado 1,01 (1,00 - 1,01) 0,008 - NS 

Glicose Elevada 1,01 (1,00 - 1,01) 0,090 - NS 

Urea Elevada 1,01 (1,00 - 1,03) 0,118 - NS 

Uso de Betabloqueador  1,63 (1,11 - 2,98) 0,109 - NS 

Uso de Nitrato  2,97 (1,54 - 5,75) 0,001 - NS 

Uso de Estatina 1,74 (1,23 - 3,73) 0,153 - NS 

Uso de Diuretico 2,02 (1,22 - 3,35) 0,006 - NS 

SF-36 
    

  Baixa Capacidade Funcional 1,05 (1,04 - 1,07) <0,001 1,07 (1,05 - 1,10) <0,001 

  Maior Limitação por Aspectos Físicos 1,01 (1,01 - 1,02) <0,001 - NS 

  Dor elevada 1,02 (1,01 - 1,03) <0,001 - NS 

  Menor Estado Geral de Saúde 1,03 (1,01 - 1,04) <0,001 - NS 

  Menor Vitalidade 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 - NS 

  Maior Limitação por Aspectos Sociais 1,03 (1,02 - 1,04) <0,001 - NS 

  Maior Limitação por Aspectos Emocionais 1,01 (1,01 - 1,02) <0,001 - NS 

  Menor Saúde Mental 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 - NS 

Sonolência Excessiva (ESE) 1,62 (1,13 - 2,98) 0,117 - NS 

Alto Risco para SAHOS (QB) 1,53 (1,08 - 2,51) 0,095 - NS 

PSQI Escore Global 1,44 (1,23 - 2,55) 0,208 - NS 

OR, Odds Ratio; IC, Intervalo de Confiança; NS, Não significativo; HAS, Hipertensão 

Arterial Sistêmica; ICP, Intervenção Coronariana Percutânea; TE, Teste Ergométrico; SF-36, 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36; ESE, Escala de Sonolência de Epworth; SAHOS, 

Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono; QB, Questionário de Berlim; PSQI, 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 
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II. Desfecho: Menor Estabilidade da Angina 

 

Tabela 1: Domínios do Questionário de Seattle sobre Crise de Angina em pacientes 

portadores de DAC crônica. 

 

Status Funcional, 

média ± DP 

População com 

DAC crônica (n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

Limitação Física 81 ± 21,4 88,4 ± 16,1 65,3 ± 22,7 

Estabilidade da Angina 81,9 ± 31,7 100 ± 0,0 43,3 ± 30,9 

Frequência da Angina 89,5 ± 15,8 97 ± 7 73,4 ± 17,2 

Satisfação com o Tratamento 82,4 ± 7,1 82,8 ± 6,8 81,6 ± 7,7 

Qualidade de Vida 64,6 ± 27,8 74,5 ± 20,4 43,3 ± 29,4 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial coronariana. 

  



89 

 

Tabela 2: Dados sociodemográficos e antropométricos da população com DAC crônica de 

acordo com a estabilidade da angina. 

          

Características da População 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Dados Sociodemográficos 

    Idade, ano (média ± DP) 62,5 ± 10,5 63,9 ± 10,2 59,7 ± 10,6 0,001 

Gênero (%) 
    

 Masculino 157 (61,1) 112 (64) 45 (54,9) 
0,172 

 Feminino 100 (38,9) 63 (36) 37 (45,1) 

Raça/Etnia (%) 
    

 Branco 77 (30) 56 (32) 21 (25,6) 

0,265  Negro 63 (24,5) 46 (26,3) 17 (20,7) 

 Mulato 117 (45,5) 73 (41,7) 44 (53,7) 

Estado Civil (%) 
    

 Solteiro 99 (38,5) 67 (38,3) 32 (39) 
1,000 

 Casado 158 (61,5) 108 (61,7) 50 (61) 

Escolaridade (%) 
    

  0 ano 62 (24,1) 39 (22,3) 23 (28) 

0,571 
  1 - 4 anos 108 (42) 78 (44,6) 30 (36,6) 

  5 - 11 anos 74 (28,8) 50 (28,6) 24 (29,3) 

  12 ou mais anos 13 (5,1) 8 (4,6) 5 (6,1) 

Ocupação (%) 
    

  Ativo 82 (31,9) 47 (26,9) 35 (42,7) 
0,015 

  Inativo 175 (68,1) 128 (73,1) 47 (57,3) 

Dados Antropométricos, (média ± DP) 

 
   

  Índice de Massa Corporal, Kg/m
2
 28,3 ± 4,9 27,9 ± 5,2 29,1 ± 4,3 0,025 

     Abaixo do peso 5 (1,9) 4 (2,3) 1 (1,2) 

0,133 
     Normal 58 (22,6) 45 (25,7) 13 (15,9) 

     Sobrepeso 107 (41,6) 74 (42,3) 33 (40,2) 

     Obeso 87 (33,9) 52 (29,7) 35 (42,7) 

 Circunferência Abdominal, cm 98,6 ± 12,3 97,8 ± 12,1 100,3 ± 12,6 0,092 

     Normal 51 (19,8) 37 (21,1) 14 (17,1) 
0,505 

     Alto Risco 206 (80,2) 138 (78,9) 68 (82,9) 

 Circunferência de Quadril, cm 98,7 ± 11,2 99 ± 10,9 98 ± 11,9 0,467 

 Índice Cintura Quadril 1,0 ± 0,1  1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,002 

     Normal 42 (16,3) 39 (22,3) 3 (3,7) 
<0,001 

     Alto Risco 215 (83,7) 136 (77,7) 79 (96,3) 

 Circunferência Cervical, cm 40,9 ± 3,8 40,8 ± 3,8 41 ± 3,7 0,839 

DAC, Doença Arterial Coronariana; DP, Desvio Padrão; Kg/m
2
, Quilogramas por metro 

quadrado; cm, centímetros.  
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Tabela 3: Fatores de risco e características clínicas nos pacientes portadores de DAC crônica de acordo 

com a estabilidade da angina. 

  

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Fatores de Risco 
    

 PAS, mmHg, (média ± DP) 133,8 ± 20,4 133,5 ± 20,6 134,5 ± 20,1 0,492 

 PAD, mmHg, (média ± DP) 79,6 ± 11 79,5 ± 11,4 79,6 ± 10,2 0,907 

 HAS (%) 211 (82,1) 139 (79,4) 72 (87,8) 0,118 

 Diabetes (%) 90 (35) 53 (30,3) 37 (45,1) 0,025 

 Hipercolesterolemia (%) 196 (76,3) 130 (74,3) 66 (80,5) 0,346 

 Tabagismo (%) 151 (58,8) 100 (57,1) 51 (62,2) 0,498 

 Etilismo (%) 53 (20,6) 38 (21,7) 15 (18,3) 0,621 

 Sedentarismo (%) 186 (72,4) 118 (67,4) 68 (82,9) 0,011 

Severidade da Doença 
    

 Infarto Agudo do Miocárdio (%) 160 (62,3) 115 (65,7) 45 (54,9) 0,100 

 Cineangiocoronariografia (%) 190 (73,9) 130 (74,3) 60 (73,2) 0,879 

     Diâmetro da estenose < 50% 18 (7) 12 (9,2) 6 (10) 

0,996 

     Uma artéria 68 (26,5) 47 (36,2) 21 (35) 

     Duas artérias 51 (19,8) 34 (26,2) 17 (28,3) 

     Três artérias 45 (17,5) 31 (23,8) 14 (23,3) 

     TCE 1 (0,4) 1 (0,8) 0 (0) 

     Uma artéria + TCE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Duas artérias + TCE 2 (0,8) 2 (1,5) 0 (0) 

     Três artérias + TCE 5 (1,9) 3 (2,3) 2 (3,3) 

 ICP / Stent (%) 76 (29,6) 51 (29,1) 25 (30,5) 0,884 

 RM (%) 68 (26,5) 46 (26,3) 22 (26,8) 1,000 

TE Positivo para Isquemia 61 (53) 39 (50) 22 (59,5) 0,425 

Características Ecocardiográficas 
    

 Fração de Ejeção (%), (média ± DP) 58,6 ± 12,5 58,7 ± 12,5 58,4 ± 12,6 0,811 

 Atrio Esquerdo (cm), (média ± DP) 4 ± 1,8 4,1 ± 2,2 4 ± 0,5 0,253 

 Déficit de Relaxamento do VE (%) 208 (80,9) 139 (79,4) 69 (84,1) 0,400 

 Motilidade Parietal (%) 
    

     Normal 124 (48,2) 83 (47,4) 41 (50) 

0,755 
     Hipocinesia 82 (31,9) 57 (32,6) 25 (30,5) 

     Acinesia 34 (13,2) 25 (14,3) 9 (11) 

     Hipocinesia + Acinesia 17 (6,6) 10 (5,7) 7 (8,5) 

Exames Laboratoriais (média ± DP) 
    

 Colesterol Total - mg/dl 177,2 ± 50 172,5 ± 46,6 187,3 ± 55,6 0,053 

 HDL Colesterol - mg/dl 43,5 ± 10,3 43,1 ± 10,3 44,2 ± 10,2 0,398 

 LDL Colesterol - mg/dl 103,7 ± 43,3 99,2 ± 38,9 113,2 ± 50,5 0,033 

 Triglicérides - mg/dl 148,8 ± 87,7 146,1 ± 87,5 154,7 ± 88,2 0,549 

 Glicemia - mg/dl 109,7 ± 43,1 105,1 ± 32,5 119,5 ± 58,8 0,055 

 Creatinina - mg/dl 1,1 ± 0,9 1,1 ± 1,1 1,0 ± 0,3 0,435 
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Continuação da Tabela 3. 

 

  

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Ureia - mg/dl 38 ± 17,9 38,7 ± 19,8 36,6 ± 12,8 0,736 

Medicamentos (%) 
    

 Antiagregante Plaquetário 227 (88,3) 159 (90,9) 68 (82,9) 0,094 

 Betabloqueador  201 (78,2) 135 (77,1) 66 (80,5) 0,628 

 IECA  97 (37,7) 70 (40) 27 (32,9) 0,334 

 BRA 107 (41,6) 71 (40,6) 36 (43,9) 0,684 

 Estatina 225 (87,5) 157 (89,7) 68 (82,9) 0,155 

 Nitrato  52 (20,2) 19 (10,9) 33 (40,2) <0,001 

 Bloqueador do Canal de Cálcio  86 (33,5) 59 (33,7) 27 (32,9) 1,000 

 Diurético  107 (41,6) 68 (38,9) 39 (47,6) 0,222 

 Hipoglicemiante Oral  76 (29,6) 47 (26,9) 29 (35,4) 0,188 

DAC, Doença Arterial coronariana; PAS, Pressão Arterial Sistólica; mmHg, milímetros de 

mercúrio; DP, Desvio Padrão; PAD, Pressão Arterial Diastólica; HAS, Hipertensão Arterial 

Sistêmica; TCE, Tronco da Artéria Coronária Esquerda; ICP, Intervenção Coronariana 

Percutânea; RM, Revascularização Cirúrgica do Miocárdio; cm, centímetros; TE, Teste 

Ergométrico; VE, Ventrículo Esquerdo; mg/dl, miligramas por decilitros; IECA, Inibidor da 

Enzima Conversora da Angiotensina; BRA, Bloqueador do Receptor da Angiotensina.  
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Tabela 4: Escore global e componentes do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh em 

pacientes portadores de DAC crônica de acordo com a estabilidade da angina. 

 

Componentes do PSQI, 

média ± DP 

População com 

DAC crônica 

(n 257)  

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Escore global PSQI 8,3 ± 3,6 7,7 ± 3,4 9,7 ± 3,6 <0,001 

Qualidade Subjetiva do Sono 1,3 ± 0,6 1,2 ± 0,5 1,5 ± 0,7 <0,001 

Latência para o Sono 1,3 ± 1,2 1,1 ± 1,1 1,7 ± 1,2 <0,001 

Duração do Sono 2,0 ± 1,1 1,9 ± 1,1 2,2 ± 1,0 0,073 

Eficiência Habitual do Sono 1,9 ± 1,2 1,8 ± 1,2 2 ± 1,2 0,071 

Distúrbios do Sono 1,2 ± 0,6 1,1 ± 0,6 1,4 ± 0,7 0,002 

Uso de Medicamentos para Dormir 0,1 ± 0,5 0,1 ± 0,6 0 ± 0,2 0,158 

Disfunção Diurna 0,5 ± 0,7 0,3 ± 0,6 0,8 ± 0,8 <0,001 

PSQI, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial 

coronariana. 
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Tabela 5: Questionário de Berlim e estabilidade da angina em portadores de DAC crônica. 

 

Questionário de Berlim (%) 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Normal 110 (42,8) 83 (47,4) 27 (32,9) 
0,031 

Alto Risco para SAHOS 147 (57,2) 92 (52,6) 55 (67,1) 

DAC, Doença Arterial coronariana; SAHOS, Síndrome da Apneia Hipopnéia Obstrutiva do 

Sono. 
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Tabela 6: Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e estabilidade da angina em portadores de 

DAC crônica. 

 

ESE (%) 

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Normal 202 (78,6) 141 (80,6) 61 (74,4) 
0,259 

Sonolência Excessiva 55 (21,4) 34 (19,4) 21 (25,6) 

ESE, Escala de Sonolência de Epworth; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Table 7: Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) e 

estabilidade da angina em portadores de DAC crônica. 

 

SF-36, média ± DP 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Maior 

Estabilidade da 

Angina (n 175) 

Menor 

Estabilidade da 

Angina (n 82) 

p valor 

Capacidade Funcional 54,9 ± 28 62,4 ± 26,9 39,1 ± 23,3 <0,001 

Aspectos Físicos 43,6 ± 45,2 48,7 ± 45,9 32,6 ± 41,7 0,022 

Dor 73,2 ± 29,9  80,8 ± 26,9 56,8 ± 29,6 <0,001 

Estado Geral de Saúde  57,8 ± 23 60 ± 22,4 53,1 ± 23,8 0,047 

Vitalidade 61,7 ± 21,6 65,2 ± 20,1 54,2 ± 23 <0,001 

Aspectos Sociais 73,1 ± 29,7 78,6 ± 27,7 61,4 ± 30,6 <0,001 

Aspectos Emocionais 77,3 ± 38,4 80,6 ± 36,7 70,3 ± 41,2 0,037 

Saúde Mental 70,5 ± 21 82,8 ± 6,8 81,6 ± 7,7 0,176 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Tabela 8: Análise univariada e multivariada para associação entre os pacientes do grupo 

menor estabilidade da angina em portadores de DAC crônica. 

 

  
Univariate Analysis Multivariate Analysis 

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Idade 1,04 (1,01 - 1,07) 0,004 1,07 (1,03 - 1,11) <0,001 

Gênero Feminino 1,46 (0,86 - 2,49) 0,163 - NS 

Ativo - Ocupação 2,03 (1,17 - 3,52) 0,012 - NS 

Índice Cintura Quadril Elevado 7,55 (2,26 - 25,24) 0,001 6,90 (1,77 - 26,87) 0,005 

HAS 1,87 (0,88 - 3,97) 0,106 - NS 

Sedentarismo 2,35 (1,22 - 4,52) 0,011 - NS 

História de IAM prévio 1,58 (0,92 - 2,69) 0,096 2,03 (1,01 - 4,09) 0,046 

Colesterol Total Elevado 1,01 (1,00 - 1,01) 0,030 - NS 

Glicose Elevada 1,01 (1,00 - 1,01) 0,018 - NS 

Uso de Antiagregante Plaquetário 2,05 (0,95 - 4,43) 0,069 3,30 (1,27 - 8,56) 0,014 

Uso de Nitrato 5,53 (2,89 - 10,59) <0,001 5,52 (2,37 - 12,86) <0,001 

Uso de Estatina 1,80 (0,85 - 3,82) 0,128 - NS 

Uso de Diuretico 1,43 (0,84 - 2,42) 0,188 - NS 

Uso de Hipoglicemiante Oral 1,49 (0,85 - 2,62) 0,165 
  

SF-36 
    

  Baixa Capacidade Funcional 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 1,03 (1,01 - 1,04) <0,001 

  Maior Limitação por Aspectos Físicos 1,01 (1,00 - 1,01) 0,008 - NS 

  Dor elevada 1,03 (1,02 - 1,04) <0,001 1,02 (1,01 - 1,03) 0,001 

  Menor Estado Geral de Saúde 1,01 (1,00 - 1,03) 0,027 - NS 

  Menor Vitalidade 1,02 (1,01 - 1,04) <0,001 - NS 

  Maior Limitação por Aspectos Sociais 1,02 (1,01 - 1,03) <0,001 - NS 

  Maior Limitação por Aspectos Emocionais 1,01 (1,00 - 1,01) 0,047 - NS 

  Menor Saúde Mental 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 - NS 

Alto Risco para SAHOS (QB) 1,84 (1,06 - 3,18) 0,029 - NS 

PSQI Escore Global 2,80 (1,38 - 5,72) 0,005 - NS 

OR, Odds Ratio; IC, Intervalo de Confiança; NS, Não significativo; HAS, Hipertensão 

Arterial Sistêmica; IAM, Infarto Agudo do Miocárdio; SF-36, Questionário de Qualidade de 

Vida SF-36; SAHOS, Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono; QB, Questionário 

de Berlim; PSQI, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 
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III. Desfecho: Pior Qualidade de Vida Relacionada à Angina 

 

Tabela 1: Domínios do Questionário de Seattle sobre Crise de Angina em pacientes 

portadores de DAC crônica. 

 

Status Funcional, 

média ± DP 

População com 

DAC crônica (n 257) 

Melhor qualidade 

de vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida (n 126) 

Limitação Física 81 ± 21,4 91,7 ± 12,2 70 ± 23,2 

Estabilidade da Angina 81,9 ± 31,7 94,7 ± 16,7  68,7 ± 37,7 

Frequência da Angina 89,5 ± 15,8 96,6 ± 8,4 82,1 ± 18,1 

Satisfação com o Tratamento 82,4 ± 7,1 82,9 ± 6,1 81,9 ± 8 

Qualidade de Vida 64,6 ± 27,8 86,2 ± 9,1 42,1 ± 22,2 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Tabela 2: Dados sociodemográficos e antropométricos da população com DAC crônica de 

acordo com a qualidade de vida relacionada à angina. 

          

Características da População 

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida  

(n 126) 

p valor 

Dados Sociodemográficos 

    Idade, ano (média ± DP) 62,5 ± 10,5 63,9 ± 10,3 61,1 ± 10,5 0,048 

Gênero (%) 
    

 Masculino 157 (61,1) 90 (68,7) 67 (53,2) 
0,015 

 Feminino 100 (38,9) 41 (31,3) 59 (46,8) 

Raça/Etnia (%) 
    

 Branco 77 (30) 41 (31,3) 36 (28,6) 

0,530  Negro 63 (24,5) 35 (26,7) 28 (22,2) 

 Mulato 117 (45,5) 55 (42) 62 (49,2) 

Estado Civil (%) 
    

 Solteiro 99 (38,5) 54 (41,2) 45 (35,7) 
0,373 

 Casado 158 (61,5) 77 (58,8) 81 (64,3) 

Escolaridade (%) 
    

  0 ano 62 (24,1) 31 (23,7) 31 (24,6) 

0,295 
  1 - 4 anos 108 (42) 53 (40,5) 55 (43,7) 

  5 - 11 anos 74 (28,8) 43 (32,8) 31 (24,6) 

  12 ou mais anos 13 (5,1) 4 (3,1) 9 (7,1) 

Ocupação (%) 
    

  Ativo 82 (31,9) 37 (28,2) 45 (35,7) 
0,229 

  Inativo 175 (68,1) 94 (71,8) 81 (64,3) 

Dados Antropométricos, (média ± DP) 

      Índice de Massa Corporal, Kg/m
2
 28,3 ± 4,9 28,3 ± 5 28,3 ± 4,9 0,832 

     Abaixo do peso 5 (1,9) 3 (2,3) 2 (1,6) 

0,935 
     Normal 58 (22,6) 28 (21,4) 30 (23,8) 

     Sobrepeso 107 (41,6) 56 (42,7) 51 (40,5) 

     Obeso 87 (33,9) 44 (33,6) 43 (34,1) 

 Circunferência Abdominal, cm 98,6 ± 12,3 98,4 ± 11,6 98,8 ± 13 0,807 

     Normal 51 (19,8) 28 (21,4) 23 (18,3) 
0,639 

     Alto Risco 206 (80,2) 103 (78,6) 103 (81,7) 

 Circunferência de Quadril, cm 98,7 ± 11,2 99,2 ± 10,1 98,2 ± 12,2 0,202 

 Índice Cintura Quadril 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,119 

     Normal 42 (16,3) 26 (19,8) 16 (12,7) 
0,132 

     Alto Risco 215 (83,7) 105 (80,2) 110 (87,3) 

 Circunferência Cervical, cm 40,9 ± 3,8 41,1 ± 3,7 40,7 ± 3,8 0,488 

DAC, Doença Arterial Coronariana; DP, Desvio Padrão; Kg/m
2
, Quilogramas por metro 

quadrado; cm, centímetros.  
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Tabela 3: Fatores de risco e características clínicas nos pacientes portadores de DAC crônica de acordo 

com a qualidade de vida relacionada à angina. 

  

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida  

(n 126) 

p valor 

Fatores de Risco 
    

 PAS, mmHg, (média ± DP) 133,8 ± 20,4 134,7 ± 20 132,9 ± 20,8 0,419 

 PAD, mmHg, (média ± DP) 79,6 ± 11 80,4 ± 11,4 78,7 ± 10,6 0,214 

 HAS (%) 211 (82,1) 103 (78,6) 108 (85,7) 0,147 

 Diabetes (%) 90 (35) 41 (31,3) 49 (38,9) 0,239 

 Hipercolesterolemia (%) 196 (76,3) 92 (70,2) 104 (82,5) 0,027 

 Tabagismo (%) 151 (58,8) 75 (57,3) 76 (60,3) 0,704 

 Etilismo (%) 53 (20,6) 27 (20,6) 26 (20,6) 1,0 

 Sedentarismo (%) 186 (72,4) 81 (61,8) 105 (83,3) < 0,001 

Severidade da Doença 
    

 Infarto Agudo do Miocárdio (%) 160 (62,3) 84 (64,1) 76 (60,3) 0,607 

 Cineangiocoronariografia (%) 190 (73,9) 92 (70,2) 98 (77,8) 0,201 

     Diâmetro da estenose < 50% 18 (7) 9 (6,9) 9 (7,1) 

0,524 

     Uma artéria 68 (26,5) 35 (26,7) 33 (26,2) 

     Duas artérias 51 (19,8) 22 (16,8) 29 (23) 

     Três artérias 45 (17,5) 20 (15,3) 25 (19,8) 

     TCE 1 (0,4) 1 (0,8) 0 (0) 

     Uma artéria + TCE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Duas artérias + TCE 2 (0,8) 2 (1,5) 0 (0) 

     Três artérias + TCE 5 (1,9) 3 (2,3) 2 (1,6) 

 ICP / Stent (%) 76 (29,6) 38 (29) 38 (30,2) 0,892 

 RM (%) 68 (26,5) 40 (30,5) 28 (22,2) 0,157 

TE Positivo para Isquemia 61 (53) 30 (51,7) 31 (54,4) 0,852 

Características Ecocardiográficas 
    

 Fração de Ejeção (%), (média ± DP) 58,6 ± 12,5 58,6 ± 12,2 58,6 ± 12,9 0,891 

 Atrio Esquerdo (cm), (média ± DP) 4 ± 1,8 4,1 ± 2,5 3,9 ± 0,6 0,803 

 Déficit de Relaxamento do VE (%) 208 (80,9) 103 (78,6) 105 (83,3) 0,346 

 Motilidade Parietal (%) 
    

     Normal 124 (48,2) 62 (47,3) 62 (49,2) 

0,339 
     Hipocinesia 82 (31,9) 43 (32,8) 39 (31) 

     Acinesia 34 (13,2) 14 (10,7) 20 (15,9) 

     Hipocinesia + Acinesia 17 (6,6) 12 (9,2) 5 (4) 

Exames Laboratoriais (média ± DP) 
    

 Colesterol Total - mg/dl 177,2 ± 50 166,7 ± 46,3 188,1 ± 51,6 < 0,001 

 HDL Colesterol - mg/dl 43,5 ± 10,3 44,1 ± 10,9 42,8 ± 9,6 0,567 

 LDL Colesterol - mg/dl 103,7 ± 43,3 93,4 ± 38,1 114,3 ± 45,9 < 0,001 

 Triglicérides - mg/dl 148,8 ± 87,7 144,3 ± 94,6 153,6 ± 79,8 0,112 

 Glicemia - mg/dl 109,7 ± 43,1 102,7 ± 29,9 117 ± 52,6 0,035 

 Creatinina - mg/dl 1,1 ± 0,9 1,0 ± 0,6 1,1 ± 1,1 0,541 
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Continuação da Tabela 3. 

 

  

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida  

(n 126) 

p valor 

Ureia - mg/dl 38 ± 17,9 36,9 ± 13,2 39,2 ± 21,7 0,952 

Medicamentos (%) 
    

 Antiagregante Plaquetário 227 (88,3) 115 (87,8) 112 (88,9) 0,847 

 Betabloqueador  201 (78,2) 100 (76,3) 101 (80,2) 0,546 

 IECA  97 (37,7) 49 (37,4) 48 (38,1) 1,0 

 BRA 107 (41,6) 56 (42,7) 51 (40,5) 0,800 

 Estatina 225 (87,5) 117 (89,3) 108 (85,7) 0,451 

 Nitrato  52 (20,2) 14 (10,7) 38 (30,2) < 0,001 

 Bloqueador do Canal de Cálcio  86 (33,5) 45 (34,4) 41 (32,5) 0,792 

 Diurético  107 (41,6) 46 (35,1) 61 (48,4) 0,032 

 Hipoglicemiante Oral  76 (29,6) 33 (25,2) 43 (34,1) 0,133 

DAC, Doença Arterial coronariana; PAS, Pressão Arterial Sistólica; mmHg, milímetros de 

mercúrio; DP, Desvio Padrão; PAD, Pressão Arterial Diastólica; HAS, Hipertensão Arterial 

Sistêmica; TCE, Tronco da Artéria Coronária Esquerda; ICP, Intervenção Coronariana 

Percutânea; RM, Revascularização Cirúrgica do Miocárdio; cm, centímetros; TE, Teste 

Ergométrico; VE, Ventrículo Esquerdo; mg/dl, miligramas por decilitros; IECA, Inibidor da 

Enzima Conversora da Angiotensina; BRA, Bloqueador do Receptor da Angiotensina.  

  



101 

 

Tabela 4: Escore global e componentes do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh em 

pacientes portadores de DAC crônica de acordo com a qualidade de vida relacionada à angina. 

 

Componentes do PSQI, 

média ± DP 

População com 

DAC crônica 

(n 257)  

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior 

qualidade de 

vida (n 126) 

p valor 

Escore global PSQI 8,3 ± 3,6 7,3 ± 3,3 9,4 ± 3,6 < 0,001 

Qualidade Subjetiva do Sono 1,3 ± 0,6 1,2 ± 0,6 1,4 ± 0,6 0,002 

Latência para o Sono 1,3 ± 1,2 1,1 ± 1,1 1,6 ± 1,1 < 0,001 

Duração do Sono 2,0 ± 1,1 1,8 ± 1,1 2,2 ± 1,0 < 0,001 

Eficiência Habitual do Sono 1,9 ± 1,2 1,7 ± 1,3 2,1 ± 1,2 0,008 

Distúrbios do Sono 1,2 ± 0,6 1,1 ± 0,6 1,3 ± 0,7 0,008 

Uso de Medicamentos para Dormir 0,1 ± 0,5 0,1 ± 0,5 0,1 ± 0,5 0,956 

Disfunção Diurna 0,5 ± 0,7 0,3 ± 0,6 0,7 ± 0,8 < 0,001 

PSQI, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial 

coronariana. 
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Tabela 5: Questionário de Berlim e qualidade de vida relacionada à angina em portadores de 

DAC crônica. 

 

Questionário de Berlim (%) 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida  

(n 126) 

p valor 

Normal 110 (42,8) 69 (52,7)  41 (32,5) 
0,002 

Alto Risco para SAHOS 147 (57,2) 62 (47,3) 85 (67,5) 

DAC, Doença Arterial coronariana; SAHOS, Síndrome da Apneia Hipopnéia Obstrutiva do 

Sono. 
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Tabela 6: Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e qualidade de vida relacionada à angina 

em portadores de DAC crônica. 

 

ESE (%) 

População com 

DAC crônica  

(n 257) 

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida  

(n 126) 

p valor 

Normal 202 (78,6) 114 (87) 88 (69,8) 
0,001 

Sonolência Excessiva 55 (21,4) 17 (13) 38 (30,2) 

ESE, Escala de Sonolência de Epworth; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Table 7: Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) e qualidade 

de vida relacionada à angina em portadores de DAC crônica. 

 

SF-36, média ± DP 

População com 

DAC crônica 

(n 257) 

Melhor 

qualidade de 

vida (n 131) 

Pior qualidade 

de vida  

(n 126) 

p valor 

Capacidade Funcional 54,9 ± 28 67 ± 26,1 42,4 ± 24,2 < 0,001 

Aspectos Físicos 43,6 ± 45,2 54,8 ± 46 31,9 ± 41,3 < 0,001 

Dor 73,2 ± 29,9  82,1 ± 26,6 63,9 ± 30,4 < 0,001 

Estado Geral de Saúde  57,8 ± 23 64,4 ± 21,3 50,9 ± 22,8 < 0,001 

Vitalidade 61,7 ± 21,6 68,4 ± 19,5 54,7 ± 21,6 < 0,001 

Aspectos Sociais 73,1 ± 29,7 80,6 ± 27,4 65,3 ± 30 < 0,001 

Aspectos Emocionais 77,3 ± 38,4 86,8 ± 31,9 67,5 ± 42,1 < 0,001 

Saúde Mental 70,5 ± 21 77 ± 18,7 63,7 ± 21,2 < 0,001 

DP, Desvio Padrão; DAC, Doença Arterial coronariana. 
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Tabela 8: Análise univariada e multivariada para associação entre os pacientes do grupo pior 

qualidade de vida relacionada à angina em portadores de DAC crônica. 

 

  
Análise Univariada  Análise Multivariada 

OR (95% IC) p valor OR (95% IC) p valor 

Idade 1,03 (1,00 - 1,05) 0,035 1,04 (1,01 - 1,07) 0,006 

Gênero Feminino  1,93 (1,16 - 3,22) 0,011 - NS 

Colesterol Total Elevado 1,01 (1,00 - 1,01) 0,001 1,01 (1,00 - 1,02) 0,002 

Glicose Elevada 1,01 (1,00 - 1,02) 0,012 - NS 

Sedentarismo 3,09 (1,72 - 5,55) <0,001 - NS 

Uso de Nitratos  3,61 (1,84 - 7,07) <0,001 - NS 

Uso de Diureticos 1,73 (1,05 - 2,86) 0,031 - NS 

SF-36 
    

  Baixa Capacidade Funcional 1,04 (1,03 - 1,05) <0,001 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 

  Maior Limitação por Aspectos Físicos 1,01 (1,01 - 1,02) <0,001 - NS 

  Dor elevada 1,02 (1,01 - 1,03) <0,001 - NS 

  Menor Estado Geral de Saúde 1,03 (1,02 - 1,04) <0,001 - NS 

  Menor Vitalidade 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 - NS 

  Maior Limitação por Aspectos Sociais 1,02 (1,01 - 1,03) <0,001 - NS 

  Maior Limitação por Aspectos Emocionais 1,01 (1,01 - 1,02) <0,001 - NS 

  Menor Saúde Mental 1,03 (1,02 - 1,05) <0,001 1,02 (1,00 - 1,04) 0,013 

Sonolência Excessiva (ESE) 2,9 (1,53 - 5,47) 0,001 2,44 (1,17 - 5,07) 0,017 

Alto Risco para SAHOS (QB) 2,31 (1,39 - 3,83) 0,001 - NS 

PSQI Escore Global 2,68 (1,47 - 4,88) 0,001 2,54 (1,24 - 5,19) 0,011 

OR, Odds Ratio; IC, Intervalo de Confiança; NS, Não significativo; SF-36, Questionário de 

Qualidade de Vida SF-36; ESE, Escala de Sonolência de Epworth; SAHOS, Síndrome da 

Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono; QB, Questionário de Berlim; PSQI, Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para identificar as correlações 

entre a menor qualidade de vida relacionada à angina e qualidade do sono ruim. Foram 

encontradas correlações negativas moderadas significativas entre menor qualidade de vida 

relacionada à angina e qualidade do sono ruim, pelo coeficiente de correlação de Spearman (r 

= -337, p < 0,001).  
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Objectives: To determine the prevalence and the relationship between poor sleepers and 

angina-related health status among patients with stable coronary artery disease (CAD). 

Method: We used validated questionnaires to examine sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality 

Index; PSQI), general health status (Medical Outcomes Study 36-item Short Form; SF-36) 

and angina-related health status (Seattle Angina Questionnaire; SAQ) in 257 volunteers with 

stable CAD, mean age 62.5 ± 10.5 years. We categorized and compared good and poor 

sleepers, according to PSQI global score, with respect to demographics, clinical 

characteristics, general and angina-related health status. First, we investigated whether health 

status (general or angina-related) could predict poor sleepers. In a secondary analysis, we 

investigated whether poor sleepers could predict angina-related quality of life.  

Results: The majority of CAD patients (75.1%) were poor sleepers. Adjusted analyses 

indicated that older patients (OR 1.05, 95% CI 1.02 to 1.09; p = 0.004), women gender (OR 

3.09, 95% CI 1.48 to 6.45; p = 0.003), lower ejection fraction (OR 1.04, 95% CI 1.01 to 1.06; 

p = 0.015), lower physical limitation (OR 1.03, 95% CI 1.00 to 1.05; p = 0.020), lower angina 

stability (OR 1.02, 95% CI 1.00 to 1.04; p = 0.027), worse angina-related quality of life (OR 

1.03, 95% CI 1.01 to 1.05; p = 0.002) and lower vitality (OR 1.02, 95% CI 1.00 to 01.03; p = 

0.042) were associated with poor sleepers. Conversely, in the secondary analysis, poor 

sleepers were associated with lower angina-related quality of life (OR 2.53, 95% CI 1.25 to 

5.13; p < 0.010).  Moreover, there was a significant moderate correlation between poor 

sleepers and lower angina-related quality of life, by the Spearman correlation coefficient (r=-

337; p < 0.001). 

Conclusions: Poor sleepers are highly prevalent in CAD patients. Our data suggest that 

angina-related quality of life influences sleep quality. Conversely, a poor sleeper also 

influences angina-related quality of life. Our data underscore that sleep quality and angina-

related quality of life are linked in a bidirectional way. Thus, for CAD patients, it is rational to 
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speculate that interventions which improve sleep quality may also improve angina-related 

health status.  
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INTRODUCTION 

 

One-third to one-quarter of the day is spent sleeping. Normal sleep pattern is essential 

for a healthy life and perception of wellbeing [1]. Sleep is an active process which has a 

critical role on several neuronal [2], cardiovascular [3], immunological [4] and metabolic [5] 

functions. In addition, the quality of sleep influences several homeostatic mechanisms that are 

involved in cardiovascular pathophysiology, patient vitality [6] and emotional status [7]. In 

patients with established cardiovascular disease, the prevalence of sleep disturbances such as 

sleep apnea or insomnia exceeds 50% [8,9]. Thus, poor sleep quality may be a frequent but 

under-recognized complaint in these patients.  

In the era of Patient-Centered Medicine, measuring and understanding the 

multidimensionality of patient’s health status is paramount. Previous studies suggest that the 

causal relationship between sleep quality and, general or disease-related health status is a two-

way street. As sleep pattern influences daytime health status, daytime health status also 

impairs sleep quality [10,11].  In this context, in the landmark Courage trial, 40% of patients 

with stable CAD allocated to percutaneous coronary intervention remained referring angina 

during the follow-up period [12]. This illustrates the contemporary burden of angina and 

indicates that our current evidence based medicine is still limited for improving angina-related 

symptoms. Therefore, a more holistic view might be useful in identifying other factors, such 

as sleep disturbances, influencing health status of CAD patients which may be amenable to 

treatment. 

To our best knowledge, the relationship between sleep quality with general and 

angina-related health status in CAD patients is unknown. Moreover, little is known about the 

prevalence of poor sleep quality and clinical factors which may influence sleep quality in 

these patients. Accordingly, in this study, we aimed to: 1) investigate the prevalence of poor 

sleepers in patients with stable CAD; 2) identify clinical factors associated with poor sleepers 



111 

 

in these patients; 3) test the hypothesis that general and angina-related health status influence 

sleep quality, and; 4) conversely, test the secondary hypothesis that poor sleep quality also 

influences angina-related quality of life. 

 

METHODS 

Study Design  

This was a cross-sectional and prospective study conducted in 4 cardiovascular centers 

located in Aracaju, Sergipe, Brazil (Hospital Universitário, Hospital São Lucas, Hospital do 

Coração and Hospital de Cirurgia). Eligible patients with stable CAD were invited to 

participate in this study during his episode of care. The study protocol was approved by the 

Ethical Committee on Human Research of the Federal University of Sergipe, Sergipe, Brazil, 

and by the local institutional review board at each participating center. Written informed 

consent was obtained from all eligible patients enrolled in the study. 

 

Study Population 

Patients with stable CAD were included in the study. The subjects were recruited from 

the population undergoing outpatient visits, elective coronary angiography, elective 

percutaneous coronary intervention (PCI) or elective coronary artery bypass graft surgery 

(CABG) for stable coronary artery disease, from March 2011 to December 2012, at one of the 

four cardiovascular centers participating in the study. 

We selected patients aged ≥ 18 years or older with stable CAD with at least one of the 

following criteria: 1) stable angina plus coronary angiography with one major coronary artery 

or segment with lumen narrowing ≥ 50%; 2) past history of documented acute myocardial 

infarction (> 3 months); 3) past history of PCI (> 3 months); or 4) past history of CABG 

surgery (> 6 months). We excluded patients with recent history of acute coronary syndrome 
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(< 3 months), recent hospitalization (< 3 months), recent acute exacerbation of cardiovascular 

disease (< 3 months), recent thoracic surgical procedure (< 6 months), history of stroke, 

coronary angiography with lumen narrowing < 50%, use of benzodiazepine in the last month, 

cognitive dysfunction or patients undergoing treatment for sleep disturbances. 

 

Demographics and Clinical Characteristics 

We collected data from patient's demographics, anthropometrics, medical history, vital 

signs, laboratory tests, cardiac function, cardiac stress test and coronary angiography by 

interviewing the patient with a specific protocol and by reviewing their medical record.   

 

Sleep Quality, General Health-Related Quality of Life and Angina-Related Heath Status 

 PSQI, SF-36 and SAQ questionnaires were applied to all selected patients by a 

previously trained researcher (PFSE). 

 

Pittsburg Sleep Quality Index 

Sleep quality was assessed by the Brazilian version of PSQI. The PSQI investigates 

the quality of sleep in the last month and consist of 19 questions self-rated. The PSQI are 

categorized into 7 components: subjective sleep quality, sleep latency, sleep duration, habitual 

sleep efficiency, sleep disturbances, use of sleeping medication and daytime dysfunction. 

Each component graded on a score that ranges from 0 to 3 and the global score ranges from 0 

to 21. The closest to 21 points, the worst is the sleep quality of the patient. This index checks 

the quality of sleep categorizes the subject in "good sleeper" (PSQI ≤ 5) and "poor sleeper" 

(PSQI > 5). A PSQI global score greater than 5 indicates major difficulties in at least 2 

components or moderate difficulties in more than 3 components [13, 14, 15]. 
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36-Item Short Form Health Survey 

General quality of life or general health status was assessed using the SF-36, Brazilian 

version, and a self-administered instrument with 36 items compromising eight domains: 

physical functioning, role functioning (physical and emotional), bodily pain, general health, 

vitality, social functioning and mental health. All summary scores range from 0–100 and the 

lowest score indicate the worst quality of life [16]. 

 

Seattle Angina Questionnaire 

The SAQ is a brief and self-administered questionnaire. SAQ is used to assess the 

multidimensional angina-related health status of CAD patients and includes five domains: 

physical limitation, angina stability, angina frequency, treatment satisfaction and quality of 

life. Scale scores are transformed to a 0 to 100 range. All summary scores range from 0–100 

whereas the lowest scores indicate the worst angina-related health status [17,18]. 

 

Statistical Analysis 

Quantitative variables were expressed as arithmetic mean ± SD and qualitative 

variables were expressed as percentage values. We classified participants into 2 groups as 

good sleepers and poor sleepers, according to PSQI. Differences in proportion were assessed 

using Exact Fisher Test for categorical variables. For data that were not normally distributed, 

we used the Mann-Whitney test. Logistic regression analyses was used to derive Odds Ratios 

and 95% confidence intervals, adjusted for confounding factors for the association of poor 

sleepers with each domain of general health status (SF-36) and angina-related health status 

(SAQ). Significant confounders (p<0.25) were identified in the univariate analysis and were 

included in the starting model for the multivariate analyses. Forward procedure was used to 

identify the final model. All significant variables were included in the model and non-
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significant covariates were removed. We tested the discrimination of the final model with c-

statistic.  

In the secondary analysis, poor sleepers predicted higher physical limitation, lower 

angina stability and lower angina-related quality of life, the quantitative variables were 

expressed as arithmetic mean ± SD and qualitative variables were expressed as percentage 

values. Differences in proportion were assessed using Exact Fisher Test for categorical 

variables. For data that were not normally distributed, we used the Mann-Whitney test. A 

logistic regression analysis was used to derive Odds Ratios and 95% confidence intervals. 

Significant confounders (p<0.25) were identified in the univariate analysis and were included 

in the starting model for the multivariate analyses. Forward procedure was used to identify the 

final model. All significant variables were included in the model and non-significant 

covariates were removed. Spearman correlation coefficient was used to identify correlations 

between poor sleepers and lower angina-related quality of life. Statistically significant 

moderate correlations were found between poor sleepers and lower angina-related quality of 

life, by the Spearman correlation coefficient (r=-337; p< 0.001). 

All tests for significance were 2-tailed with an α level of 0.05, and were conducted 

using the Software Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA), version 17.0. 

 

RESULTS 

From 344 patients invited to enter in the study, 87 were excluded: 3 with history of 

recent hospitalization, 13 with history of stroke, 28 were using benzodiazepine in the last 

month, 2 with cognitive dysfunction and 46 patients who refused to participate in the study, 

leaving a final population of 257 patients. 

A total of 75.1% of patients were categorized as poor sleepers. The PSQI global score 

in poor sleepers was 9.8 ± 2.7 and 3.7 ± 1.1 in good sleepers (Table 1).  
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Comparing the groups, the mean age of the overall population was 62.5 ± 10.5 years 

and similar across the groups. Women were more frequency than men in the poor sleepers 

group (p=0.001). Single marital status (p=0.005), higher risk of cardiovascular diseases 

according to waist-to-hip ratio (p=0.002), physical inactivity status (p=0.010) and higher 

frequency of use of diuretics (p=0.028) were more frequency in poor sleepers (Table 2).  

Moreover, scores were significantly lower in 4 out of 8 domains of SF-36 (physical 

functioning, general health, vitality and role emotional) and in 3 out of 5 domains of SAQ 

(angina stability, angina frequency and quality of life) in poor sleepers, indicating lower 

general and angina-related health status in this population (Table 2).  

In the univariate analysis, poor sleepers was associated with single marital status (OR 

2.52, 95% CI 1.32 to 4.8; p=0.005), women gender (OR 2.87, 95% CI 1.49 to 5.54; p=0.002), 

higher waist-to-hip ratio (OR 3.12, 95% CI 1.56 to 6.23; p=0.001) and physical inactivity 

status (OR 2.25, 95% CI 1.23 to 4.10; p=0.008). Lower physical functioning (OR 1.01, 95% 

CI 1.00 to 1.02; p=0.012), lower general health (OR 1.01, 95% CI 1.00 to 1.03; p=0.031), 

lower vitality (OR 1.03, 95% CI 1.01 to 1.04; p=0.001) and higher role emotional (OR 1.01, 

95% CI 1.00 to 1.02; p=0.031) from SF-36, and lower angina stability (OR 1.02, 95% CI 1.01 

to 1.04; p=0.003), higher angina frequency (OR 1.03, 95% CI 1.00 to 1.05; p=0.024) and 

worse quality of life (OR 1.03, 95% CI 1.01 to 1.04; p<0.001) from SAQ were also associated 

with poor sleepers (Table 3). 

In the multivariate analysis, poor sleepers were associated with older age (OR 1.05, 

95% CI 1.02 to 1.09; p=0.004), women gender (OR 3.09, 95% CI 1.48 to 6.45; p=0.003), 

lower ejection fraction (OR 1.04, 95% CI 1.01 to 1.06; p=0.015), lower physical limitation 

(OR 1.03, 95% CI 1.00 to 1.05; p = 0.020), lower angina stability (OR 1.02, 95% CI 1.00 to 

1.04; p = 0.027), worse angina-related quality of life (OR 1.03, 95% CI 1.01 to 1.05; p = 

0.002) and lower vitality (OR 1.02, 95% CI 1.00 to 01.03; p = 0.042) (Table 4). The 
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discrimination of this final model was modest with a c-statistic of 0.610 (CI 0.524 to 0.695; 

p=0.009), with sensitivity of 92.2% and specificity of 70.3%. 

 

DISCUSSION 

  

Our study reveals that approximately three-quarters of patients with stable CAD were 

poor sleepers according a validated and specific questionnaire that inquires about sleep 

quality. In addition, patients referring poor sleep quality were more likely to be older, women 

gender, lower ejection fraction, lower physical limitation, lower angina stability, worse 

angina-related quality of life and lower vitality. Our data suggest that poor sleepers in CAD 

patients is frequent (75,1%) and may modulate quality of life related to angina perception and, 

therefore, may constitute a target for treatment. 

Approximately, one-third of the day we spend sleeping. Normal sleep architecture is 

essential for restoration of physiological functions and sleep quality is one dimension of 

health quality [19].  Therefore, the findings that three-quarter of stable CAD patients report 

poor sleep quality is of concern. 

Moreover, both OSA [20] and insomnia [21] are considered as candidate risk factors 

for cardiovascular disease, including for CAD. Conversely, comorbid cardiovascular 

conditions and left ventricular dysfunction may cause sleep disturbances and impair sleep 

quality [22, 23]. Collectively, evidence suggests a two-way street causal link between sleep 

disturbances and cardiovascular disease. Additionally, this data suggest that poor sleepers 

may be a frequent but under-recognized complaint in patients with CAD. 

Sleep quality influences health-related quality of life in the same amount as daytime 

health-related quality of life interferes sleep quality. Poor sleepers with stable CAD had worse 

health-related quality of life compared to good sleepers. Patients with stable CAD undergoing 

previous PCI, after two years, had health-related quality of life similar to conventional 
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treatment only [24]. Therefore, sleep quality is considered an important dimension of health 

quality. 

Contemporarily, improving, measuring and understanding the multidimensionality of 

patient’s health status is paramount in the era of Patient-Centered Medicine. Currently, 

several tools have been developed for quantifying the perception of individual patients 

regarding his symptoms, function, and quality of life. SAQ can be an important tool for the 

clinical evaluation and indication of treatments to patients with stable CAD [25]. Poor 

sleepers with stable CAD had lower physical limitation, lower angina stability, worse angina-

related quality of life according to SAQ. Conversely, other studies had shown that women 

with CAD have worse angina-related health status [26, 27]. 

Women had higher association with cardiovascular risk factors in addition to having 

worse outcomes when they develop CAD [28]. Subramanian et al. (2011) showed that women 

have lower sleep efficiency and a higher prevalence of insomnia. Our findings suggest that 

women gender is associated with poor sleepers in stable CAD. 

Sleep problems are the main complaints of the elderly. According to Martin et al. 

(2012) Elderly people often complain of short duration of sleep, 40-60% reported insomnia 

and poor sleep quality. Our findings indicate that poor sleepers with stable CAD had alder 

age. One hypothesis for such evidence would be reduced physiological REM sleep with 

aging, development of DRS and periodic limb movements, as described by Sforza et al. 

(2011). 

SDB induces repeated hypoxemia, stimulate the sympathetic nervous system, where 

hypoxia and high daytime and nighttime release of catecholamine may lead to a worsening of 

myocardial dysfunction, reduced left ventricular function [22, 23]. Our findings suggest an 

association of poor sleepers and reduced left ventricular function in patients with stable CAD. 
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Some limitations occurred in the course of this research: 1) the data collection was 

conducted in a hemodynamic into the hospital, which suggests a severity most of these 

patients evaluated; 2) the lower level of education of the patients (66.1%) making it difficult 

to understand the questions to be answered and 3) reduced number of patients evaluated. 

Poor sleepers are a common finding, affecting three quarters of patients with stable 

CAD. Advanced age, women gender, lower ejection fraction, higher functional limitation, 

lower stable angina, worse quality of life related to angina and lower vitality are associated 

with poor sleepers in patients with chronic CAD. 
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Table1. Pittsburg Sleep Quality Index score, global and components, in stable CAD 

 

PSQI Components,  

mean ± SD 

Overall Population 

(n 257) 

Good Sleepers 

(n 64) 

Poor Sleepers 

(n 193) 

PSQI global score 8.3 ± 3.6 3.7 ± 1.1 9.8 ± 2.7 

Subjective sleep quality 1.3 ± 0.6 1.0 ± 0.5 1.4 ± 0.6 

Sleep latency 1.3 ± 1.2 0.3 ± 0.5 1.7 ± 1.1 

Sleep duration 2.0 ± 1.1 0.7 ± 0.7 2.4 ± 0.8 

Habitual sleep efficiency 1.9 ± 1.2 0.4 ± 0.6 2.3 ± 1.0 

Sleep disturbance 1.2 ± 0.6 0.8 ± 0.5 1.3 ± 0.6 

Use of sleeping medication 0.1 ± 0.5 0.0 ± 0.0 0.1 ± 0.6 

Daytime dysfunction 0.5 ± 0.7 0.2 ± 0.4 0.6 ± 0.7 

PSQI, Pittsburg Sleep Quality Index. 
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Table2. Characteristics of stable CAD population according to Pittsburg Sleep Quality Index 

Study Population Characteristics 

Overall 

Population  

(n 257) 

Good Sleepers      

(n 64) 

Poor Sleepers   

(n 193) 
p value 

Sociodemographics 
    

Age, y (mean ± SD) 62.5 ± 10.5 60.8 ± 9.7 63,1 ± 10.7 0.133 

Sex (%) 
    

 Women 100 (38.9) 14 (21.9) 86 (44.6) 
0.001 

 Men 157 (61.1) 50 (78.1) 107 (55.4) 

Race/Ethnicity (%) 
    

 White 77 (30) 22 (34.4) 55 (28.5) 

0.712  Black 63 (24.5) 16 (25) 47 (24.4) 

 Other 117 (45.5) 26 (40.6) 91 (47.1) 

Marital Status (%) 
    

 Single 99 (38.5) 15 (23.4) 84 (43.5) 
0.005 

 Married 158 (61.5) 49 (76.6) 109 (56.5) 

Employment Status (%) 
    

  Unemployed 175 (68.1) 42 (65.5) 133 (68.9) 
0.644 

  Employed 82 (31.9) 22 (34.4) 60 (31.1) 

Anthropometric data, (mean ± SD) 
    

  Body Mass Index, Kg/m
2
 28.3 ± 4.9 27.8 ± 4.3 28.5 ± 5.1 0.249 

     Underweight 5 (1.9) 0 (0.0) 5 (2.6) 

0.131 
     Normal 58 (22.6) 19 (29.7) 39 (20.2) 

     Overweight 107 (41.6) 29 (45.3) 78 (40.4) 

     Obese 87 (33.9) 16 (25) 71 (36.8) 

 Waist circumference, cm 98.6 ± 12.3 97.7 ± 11.3 98.9 ± 12.6 0.245 

     Normal 51 (19.8) 17 (26.6) 34 (17.6) 
0.147 

     High risk heart disease 206 (80.2) 47 (73.4) 159 (82.4) 

 Hip circumference, cm 98.7 ± 11.2 98.9 ± 10.4 98.6 ± 11.5 0.992 

 Waist-to-hip Ratio 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.158 

     Normal 42 (16.3) 19 (29.7) 23 (11.9) 
0.002 

     Risk of cardiovascular disease  215 (83.7) 45 (70.3) 170 (88.1) 

 Neck circumference, cm 40.9 ± 3.8 41.6 ± 3.3 40.6 ± 3.9 0.074 

Risk Factors 
    

 SBP, mmHg, (mean ± SD) 133.8 ± 20.4 131.7 ± 15.5 134.5 ± 21.8 0.511 

 DBP, mmHg, (mean ± SD) 79.6 ± 11 79.4 ± 8.1 79.6 ± 11.9 0.913 

 Hypertension (%) 211 (82.1) 49 (76.6) 162 (83.9) 0.191 

 Diabetes (%) 90 (35) 16 (25) 74 (38.3) 0.069 

 Hypercholesterolemia (%) 196 (76.3) 49 (76.6) 147 (76.2) 1.0 

 Smoking (current or past) (%) 151 (58.8) 40 (62.5) 111 (57.5) 0.558 

 Alcohol consumption (current or past)(%) 53 (20.6) 12 (18.8) 41 (21.2) 0.725 

 Physical Inactivity (%) 186 (72.4) 38 (59.4) 148 (76.7) 0.010 

CAD severity 
    

 History of AMI (%) 160 (62.3) 43 (67.2) 117 (60.6) 0.375 

 Coronary Angiography (%) 190 (73.9) 42 (65.6)  148 (76.7) 0.100 

     Diameter of the stenosis < 50% 18 (7) 3 (4.7) 15 (7.8) 0.236 
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     One vessel 68 (26.5)  17 (26.6) 51 (26.4) 

     Two vessel 51 (19.8) 12 (18.8) 39 (20.2) 

     Three vessel 45 (17.5) 8 (12.5) 37 (19.2) 

     Left main coronary 1 (0.4) 1 (1.6) 0 (0) 

     One vessel + Left main coronary 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Two vessel + Left main coronary 2 (0.8) 1 (1.6) 1 (0.5) 

     Three vessel + Left main coronary 5 (1.9) 0 (0) 5 (2.6) 

 PCI / Stent (%) 76 (29.6) 19 (29.7) 57 (29.5) 1.000 

 CABG (%) 68 (26.5) 22 (34.4) 46 (23.8) 0.104 

Ischemia on Treadmill Test 61 (53) 16 (47.1) 45 (55.6) 0.421 

Echocardiography characteristics 
    

 Ejection fraction (%), (mean ± SD) 58.6 ± 12.5 61 ± 12.3 57.9 ± 12.5 0.052 

 Left atrium size (cm), (mean ± SD) 4.0 ± 1.8 3.8 ± 0.5 4.1 ± 2.1 0.146 

 Myocardial contractility (%) 
    

     Normal 124 (48.2) 32 (50) 92 (47.7) 

0.622 
     Hypocinesia 82 (31.9) 19 (29.7) 63 (32.6) 

     Acinesia 34 (13.2) 11 (17.2) 23 (11.9) 

     Hypocinesia + Acinesia 17 (6.6) 2 (3.1) 15 (7.8) 

Clinical Laboratory tests (mean ± SD) 
    

 Total Cholesterol - mg/dl 177.2 ± 50 172.3 ± 49.9 178.8 ± 50.1 0.288 

 HDL Cholesterol - mg/dl 43.5 ± 10.3 42.6 ± 11.2 43.8 ± 10 0.204 

 LDL Cholesterol - mg/dl 103.7 ± 43.3 98.5 ± 40.6 105.4 ± 44.2 0.324 

 Triglycerides - mg/dl 148.8 ± 87.7 154.6 ± 107.3 147 ± 80.3 0.744 

 Glycemia - mg/dl 109.7 ± 43.1 102.7 ± 30.7 112 ± 46.3 0.399 

 Creatinine - mg/dl 1.1 ± 0.9 1.0 ± 0.4 1.1 ± 1.0 0.834 

 Urea - mg/dl 38 ± 17.9 36.9 ± 13.7 38.4 ± 19.1 0.943 

Medications (%) 
    

 Antiplatelets 227 (88.3) 60 (93.8) 165 (85.5) 0.124 

 Beta-blocker  201 (78.2) 49 (76.6) 152 (78.8) 0.728 

 ACEI  97 (37.7) 27 (42.2) 70 (36.3) 0.457 

 ARB 107 (41.6) 24 (37.5) 83 (43) 0.467 

 Statins 225 (87.5) 59 (92.2) 166 (86) 0.274 

 Nitrates  52 (20.2) 8 (12.5) 44 (22.8) 0.105 

 Calcium-channel blocker  86 (33.5) 16 (25) 70 (36.3) 0.126 

 Diuretic  107 (41.6) 19 (29.7) 88 (45.6) 0.028 

 Oral hypoglycemic  76 (29.6) 14 (21.9) 62 (32.1) 0.155 

y, year; SBP, Sistolic blood pressure; DBP, Diastolic blood pressure; CAD, Coronary artery 

disease; AMI, Acute Myocardial Infarction; PCI, Percutaneous coronary intervention; CABG, 

Coronary artery bypass graft; LV, Left ventricular; ACEI, Angiotensin-converting enzyme 

inhibitor; ARB, Angiotensin-receptor blocker.  
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Table3. General and angina-related health status and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in 

stable CAD 

General and Angina-related 

Health Status, mean ± SD 

Overall Population  

(n 257) 

Good Sleepers      

(n 64) 

Poor Sleepers      

(n 193) 
p value 

General Heath Status 
    

 Physical Functioning 54.9 ± 28 62.6 ± 23.6 52.4 ± 28.9 0.009 

 Role Physical 43.6 ± 45.2 48.8 ± 46 41.8 ± 44.9 0.289 

 Bodily Pain 73.2 ± 29.9 78.3 ± 29.9 71.5 ± 29.8 0.068 

 General Health 57.8 ± 23 63.2 ± 20.6 56 ± 23.5 0.045 

 Vitality 61.7 ± 21.6 69.8 ± 16.6 59 ± 22.5 0.001 

 Social Functioning 73.1 ± 29.6 77.9 ± 27.6 71.5 ± 30.2 0.105 

 Role Emotional 77.3 ± 38.4 86.5 ± 30.7 74.3 ± 40.3 0.025 

 Mental Health 70.5 ± 21 74.2 ± 20.5 69.3 ± 21.1 0.088 

Angina-Related Health Status 
    

 Physical Limitation 75.3 ± 13.6 77.8 ± 9.8 74.5 ± 14.5 0.204 

 Anginal Stability 81.9 ± 31.7 93 ± 18.1 78.2 ± 34.3 0.002 

 Angina Frequency 89.5 ± 15.8 93.4 ± 12.1 88.2 ± 16.6 0.017 

 Treatment Satisfaction 82.5 ± 7.4 83.5 ± 5.3 82.2 ± 8 0.337 

 Quality of Life 64.6 ± 27.8 77.2 ± 18.9 60.4 ± 29 0.000 
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Table 4.  Association of poor sleepers with demographics, clinical factors, general and 

angina-related health status in stable CAD 

  
Univariate Analysis Multivariate Analysis 

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Age 1.02 (0.99 - 1.05) 0.116 1.05 (1.02 - 1.09) 0.004 

Single Marital Status 2.52 (1.32 - 4.80) 0.005 - NS 

Women Gender 2.87 (1.49 - 5.54) 0.002 3.09 (1.48 - 6.45) 0.003 

Higher Waist and Hip Ratio 3.12 (1.56 - 6.23) 0.001 - NS 

Lower Neck Circumference 1.07 (0.99 - 1.16) 0.083 - NS 

Physical Inactivity  2.25 (1.23 - 4.10) 0.008 - NS 

Hypertension 1.60 (0.80 - 3.20) 0.185 - NS 

Diabetes 1.87 (0.99 - 3.52) 0.055 - NS 

Lower Ejection Fraction  0.98 (0.96 - 1.00) 0.089 1.04 (1.01 - 1.06) 0,015 

General Health-Related Quality of 

Life 
    

   Lower Physical Functioning 1.01 (1.00 - 1.02) 0.012 - NS 

   Higher Bodily Pain 1.01 (1.00 - 1.02) 0.113 - NS 

   Lower General Health 1.01 (1.00 - 1.03) 0.031 - NS 

   Lower Vitality 1.03 (1.01 - 1.04) 0.001 1.02 (1.00 - 1.03) 0.042 

   Lower Social Functioning 1.01 (1.00 - 1.02) 0.138 - NS 

   Higher Role Emotional 1.01 (1.00 - 1.02) 0.031 - NS 

   Lower Mental Health 1.01 (1.00 - 1.03) 0.107 - NS 

Angina-Related Health Status 
    

   Higher Physical Limitation 1.02 (1.00 - 1.05) 0.093 1.03 (1.00 - 1.05) 0.020 

   Lower Anginal Stability 1.02 (1.01 - 1.04) 0.003 1.02 (1.00 - 1.04) 0.027 

   Higher Angina Frequency 1.03 (1.00 - 1.05) 0.024 - NS 

   Less Treatment Satisfaction 1.03 (0.99 - 1.07) 0.206 - NS 

   Lower Quality of Life 1.03 (1.01 - 1.04) <0.001 1.03 (1.01 - 1.05) 0.002 

OR, Odds Ratio; CI, Confidence Interval; NS, No significant. 
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APPENDIX 1 

Table 1. Domains of angina-related health status in chronic CAD patients. 

 

Angina-Related Health Status 

domains, mean ± SD 

Overall population 

(n 257) 

Higher Quality 

of Life (n 131) 

Lower Quality 

of Life (n 126) 

 Physical Limitation 81 ± 21,4 91.7 ± 12.2 70 ± 23.2 

 Anginal Stability 81.9 ± 31.7 94.7 ± 16.7 68.7 ± 37.7 

 Angina Frequency 89.5 ± 15.8 96.6 ± 8.4 82.1 ± 18.1 

 Treatment Satisfaction 82.4 ± 7.1 82.9 ± 6.1 81.9 ± 8 

 Disease Perception 64.6 ± 27.8 86.2 ± 9.1 42.1 ± 22.2 
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Table 2. Characteristics of chronic CAD population according to quality of life. 

Study population characteristics 

Overall 

population  

(n 257) 

Higher Quality 

of Life  

(n 131) 

Lower 

Quality of 

Life (n 126) 

p value 

Sociodemographics 
    

Age, y (mean ± SD) 62.5 ± 10.5  63.9 ± 10.3 61.1 ± 10.5  0.048 

Sex (%) 
    

 Men 157 (61.1) 90 (68.7) 67 (53.2) 
0.015 

 Women 100 (38.9) 41 (31.3) 59 (46.8) 

Race/Ethnicity (%) 
    

 White  77 (30)  41 (31.3) 36 (28.6) 

0.530  Black 63 (24.5) 35 (26.7) 28 (22.2) 

 Other 117 (45.5) 55 (42)  62 (49.2) 

Marital Status (%) 
    

 Single 99 (38.5) 54 (41.2) 45 (35.7) 
0.373 

 Married 158 (61.5) 77 (58.8) 81 (64.3) 

Employment Status (%) 
    

  Employed 82 (31.9) 37 (28.2) 45 (35.7) 
0.229 

  Unemployed 175 (68.1) 94 (71.8) 81 (64.3) 

Anthropometric data, (mean ± SD) 
    

  Body Mass Index, Kg/m
2
 28.3 ± 4.9 28.3 ± 5  28.3 ± 4.9 0.832 

     Underweight 5 (1.9) 3 (2.3) 2 (1.6) 

0.935 
     Normal 58 (22.6) 28 (21.4) 30 (23.8) 

     Overweight 107 (41.6) 56 (42.7) 51 (40.5) 

     Obese 87 (33.9) 44 (33.6) 43 (34.1) 

 Waist circumference, cm 98.6 ± 12.3 98.4 ± 11.6 98.8 ± 13 0.807 

     Normal 51 (19.8) 28 (21.4) 23 (18.3) 
0.639 

     High risk heart disease 206 (80.2) 103 (78.6) 103 (81.7) 

 Hip circumference, cm 98.7 ± 11.2 99.2 ± 10.1 98.2 ± 12.2 0.202 

 Waist and hip Ratio 1.0 ± 0.1  1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.119 

     Normal 42 (16.3) 26 (19.8) 16 (12.7) 
0.132 

     High risk heart disease 215 (83.7) 105 (80.2) 110 (87.3) 

 Neck circumference, cm 40.9 ± 3.8 41.1 ± 3.7 40.7 ± 3.8 0.488 

Risk Factors 
    

 SBP, mmHg, (mean ± SD) 133.8 ± 20.4 134.7 ± 20 132.9 ± 20.8 0.419 

 DBP, mmHg, (mean ± SD) 79.6 ± 11 80.4 ± 11.4 78.7 ± 10.6 0.214 

 Hypertension (%) 211 (82.1) 103 (78.6) 108 (85.7) 0.147 

 Diabetes (%) 90 (35) 41 (31.3) 49 (38.9) 0.239 

 Hypercholesterolemia (%) 196 (76.3) 92 (70.2) 104 (82.5) 0.027 

 Smoking (current or past) (%) 151 (58.8) 75 (57.3) 76 (60.3) 0.704 

 Alcohol consumption (current or past)(%) 53 (20.6) 27 (20.6) 26 (20.6) 1.0 

 Physical Inactivity (%) 186 (72.4) 81 (61.8) 105 (83.3) < 0.001 

CAD severity 
    

 History of AMI (%) 160 (62.3) 84 (64.1) 76 (60.3) 0.607 

 Coronary Angiography (%) 190 (73.9) 92 (70.2) 98 (77.8) 0.201 

     Diameter of the stenosis < 50% 18 (7) 9 (6.9) 9 (7.1) 0.524 
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     One vessel 68 (26.5) 35 (26.7) 33 (26.2) 

     Two vessel 51 (19.8) 22 (16.8) 29 (23) 

     Three vessel 45 (17.5) 20 (15.3) 25 (19.8) 

     Left main coronary 1 (0.4) 1 (0.8) 0 (0) 

     One vessel + Left main coronary 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Two vessel + Left main coronary 2 (0.8) 2 (1.5) 0 (0) 

     Three vessel + Left main coronary 5 (1.9) 3 (2.3) 2 (1.6) 

 PCI / Stent (%) 76 (29.6) 38 (29) 38 (30.2) 0.892 

 CABG (%) 68 (26.5) 40 (30.5) 28 (22.2) 0.157 

Ischemia on Treadmill Test 61 (53) 30 (51.7) 31 (54.4) 0.852 

Echocardiography characteristics 
    

 Ejection fraction (%), (mean ± SD) 58.6 ± 12.5 58.6 ± 12.2 58.6 ± 12.9 0.891 

 Left atrium size (cm), (mean ± SD) 4 ± 1.8 4.1 ± 2.5 3.9 ± 0.6 0.803 

 Myocardial contractility (%) 
    

     Normal 124 (48.2) 62 (47.3) 62 (49.2) 

0.339 
     Hypocinesia 82 (31.9) 43 (32.8) 39 (31) 

     Acinesia 34 (13.2) 14 (10.7) 20 (15.9) 

     Hypocinesia + Acinesia 17 (6.6) 12 (9.2) 5 (4) 

Clinical Laboratory tests (mean ± SD) 
    

 Total Cholesterol - mg/dl 177.2 ± 50 166.7 ± 46.3 188.1 ± 51.6 < 0.001 

 HDL Cholesterol - mg/dl 43.5 ± 10.3 44.1 ± 10.9 42.8 ± 9.6 0.567 

 LDL Cholesterol - mg/dl 103.7 ± 43.3 93.4 ± 38.1 114.3 ± 45.9 < 0.001 

 Triglycerides - mg/dl 148.8 ± 87.7 144.3 ± 94.6 153.6 ± 79.8 0.112 

 Glycemia - mg/dl 109.7 ± 43.1 102.7 ± 29.9 117 ± 52.6 0.035 

 Creatinine - mg/dl 1.1 ± 0.9 1.0 ± 0.6 1.1 ± 1.1 0.541 

 Urea - mg/dl 38 ± 17.9 36.9 ± 13.2 39.2 ± 21.7 0.952 

Medications (%) 
    

 Antiplatelets 227 (88.3) 115 (87.8) 112 (88.9) 0.847 

 Beta-blocker  201 (78.2) 100 (76.3) 101 (80.2) 0.546 

 ACEI  97 (37.7) 49 (37.4) 48 (38.1) 1.0 

 ARB 107 (41.6) 56 (42.7) 51 (40.5) 0.800 

 Statins 225 (87.5) 117 (89.3) 108 (85.7) 0.451 

 Nitrates  52 (20.2) 14 (10.7) 38 (30.2) < 0.001 

 Calcium-channel blocker  86 (33.5) 45 (34.4) 41 (32.5) 0.792 

 Diuretic  107 (41.6) 46 (35.1) 61 (48.4) 0.032 

 Oral hypoglycemic  76 (29.6) 33 (25.2) 43 (34.1) 0.133 

y, year; SBP, Sistolic blood pressure; DBP, Diastolic blood pressure; CAD, Coronary artery 

disease; AMI, Acute Myocardial Infarction; PCI, Percutaneous coronary intervention; CABG, 

Coronary artery bypass graft; LV, Left ventricular; ACEI, Angiotensin-converting enzyme 

inhibitor; ARB, Angiotensin-receptor blocker.  
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Table 3. General health-related quality of life and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in 

chronic CAD patients. 

  
Overall population 

(n 257) 

Higher Quality of 

Life (n 131) 

Lower Quality 

of Life (n 126) 
p value 

GHRQL, mean ± SD 
    

 Physical Functioning 54.9 ± 28 67 ± 26.1 42.4 ± 24.2 < 0.001 

 Role Physical 43.6 ± 45.2 54.8 ± 46 31.9 ± 41.3 < 0.001 

 Bodily Pain 73.2 ± 29.9  82.1 ± 26.6 63.9 ± 30.4 < 0.001 

 General Health 57.8 ± 23 64.4 ± 21.3 50.9 ± 22.8 < 0.001 

 Vitality 61.7 ± 21.6 68.4 ± 19.5 54.7 ± 21.6 < 0.001 

 Social Functioning 73.1 ± 29.7 80.6 ± 27.4 65.3 ± 30 < 0.001 

 Role Emotional 77.3 ± 38.4 86.8 ± 31.9 67.5 ± 42.1 < 0.001 

 Mental Health 70.5 ± 21 77 ± 18.7 63.7 ± 21.2 < 0.001 

PSQI, mean ± SD 8.3 ± 3.6 7.3 ± 3.3 9.4 ± 3.6 < 0.001 

Subjective sleep quality 1.3 ± 0.6 1.2 ± 0.6 1.4 ± 0.6 0.002 

Sleep latency  1.3 ± 1.2 1.1 ± 1.1 1.6 ± 1.1 < 0.001 

Sleep duration 2.0 ± 1.1 1.8 ± 1.1 2.2 ± 1.0 < 0.001 

Habitual sleep efficiency 1.9 ± 1.2 1.7 ± 1.3 2.1 ± 1.2 0.008 

Sleep disturbance 1.2 ± 0.6 1.1 ± 0.6 1.3 ± 0.7 0.008 

Use of sleeping medication 0.1 ± 0.5 0.1 ± 0.5 0.1 ± 0.5 0.956 

Daytime dysfunction 0.5 ± 0.7 0.3 ± 0.6 0.7 ± 0.8 < 0.001 

GHRQL, General Health-Related Quality of Life; PSQI, Pittsburgh Sleep Questionnaire 

Index.
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Table 4.  Association of angina-related quality of life with demographics, clinical factors, 

general health-related quality of life and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in chronic 

CAD patients.  

  
Univariate Analysis Multivariate Analysis 

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Age 1.03 (1.00 – 1.05) 0.035 1.04 (1.01 – 1.07) 0.005 

Women Gender  1.93 (1.16 – 3.22) 0.011 - NS 

Higher Total Cholesterol 1.01 (1.00 – 1.01) 0.001 1.01 (1.00 – 1.02) 0.003 

Higher Glicose  1.01 (1.00 – 1.02) 0.012 - NS 

Physical Inactivity 3.09 (1.72 – 5.55) <0.001 - NS 

Nitrates Use 3.61 (1.84 – 7.07) <0.001 - NS 

Diuretic Use 1.73 (1.05 – 2.86) 0.031 - NS 

GHRQL 
    

   Lower Physical Functioning 1.04 (1.03 – 1.05) <0.001 1.03 (1.02 – 1.05) <0.001 

   Higher Role Physical 1.01 (1.01 – 1.02) <0.001 - NS 

   Higher Bodily Pain 1.02 (1.01 – 1.03) <0.001 - NS 

   Lower General Health 1.03 (1.02 – 1.04) <0.001 - NS 

   Lower Vitality 1.03 (1.02 – 1.05) <0.001 - NS 

   Higher Social Functioning 1.02 (1.01 – 1.03) <0.001 - NS 

   Higher Role Emotional 1.01 (1.01 – 1.02) <0.001 - NS 

   Lower Mental Health 1.03 (1.02 – 1.05) <0.001 1.02 (1.01 – 1.04) 0.006 

PSQI Score Global 2.68 (1.47 – 4.88) 0.001 2.53 (1.25 – 5.13) 0.010 

OR, Odds Ratio; CI, Confidence Interval; NS, No significant; GHRQL, General Health-

Related Quality of Life; PSQI, Pittsburgh Sleep Questionnaire Index. 
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APPENDIX 2 

Table 1. Domains of angina-related health status in chronic CAD patients. 

 

Angina-Related Health Status 

domains, mean ± SD 

Overall population 

(n 257) 

Lower Physical 

Limitation 

(n 127) 

Higher Physical 

Limitation  

(n 130) 

 Physical Limitation 81 ± 21.4 97.7 ± 3.4 64.8 ± 18.9 

 Anginal Stability 81.9 ± 31.7 93.5 ± 20.9 70.6 ± 36.1 

 Angina Frequency 89.5 ± 15.8 96.5 ± 9.6 82.7 ± 17.6 

 Treatment Satisfaction 82.4 ± 7.1 82.6 ± 5.5 82.3 ± 8.4 

 Disease Perception 64.6 ± 27.8 77.7 ± 18.8 51.7 ± 29.1 
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Table 2. Characteristics of chronic CAD population according to physical limitation. 

Study population characteristics 

Overall 

population 

 (n 257) 

Lower Physical 

Limitation  

(n 127) 

Higher Physical 

Limitation  

(n 130) 

p value 

Sociodemographics 
    

Age, y (mean ± SD) 62.5 ± 10.5  63 ± 9.8 62.1 ± 11.2 0.588 

Sex (%) 
    

 Men 157 (61.1) 92 (72.4) 65 (50) 
<0.001 

 Women 100 (38.9) 35 (27.6) 65 (50) 

Race/Ethnicity (%) 
    

 White  77 (30) 41 (32.3) 36 (27.2) 

0.568  Black 63 (24.5) 32 (25.2) 63 (48.5) 

 Other 117 (45.5) 54 (42.5) 31 (23.8) 

Marital Status (%) 
    

 Single 99 (38.5) 42 (33.1) 85 (66.9) 
0.095 

 Married 158 (61.5) 57 (43.8) 73 (56.2) 

Employment Status (%) 
    

  Employed 82 (31.9) 43 (33.9) 39 (30) 
0.593 

  Unemployed 175 (68.1) 84 (66.1) 91 (70) 

Anthropometric data, (mean ± SD) 
    

  Body Mass Index, Kg/m
2
 28.3 ± 4.9 27.8 ± 4.7 28.8 ± 5.1 0.209 

     Underweight 5 (1.9) 4 (3.1) 1 (0.8) 

0.251 
     Normal 58 (22.6) 29 (22.8) 29 (22.3) 

     Overweight 107 (41.6) 57 (44.9) 50 (38.5) 

     Obese 87 (33.9) 37 (29.1) 50 (38.5) 

 Waist circumference, cm 98.6 ± 12.3 97.6 ± 11.2 99.6 ± 13.2 0.232 

     Normal 51 (19.8) 30 (23.6) 21 (16.2) 
0.160 

     High risk heart disease 206 (80.2) 97 (76.4) 109 (83.8) 

 Hip circumference, cm 98.7 ± 11.2 98.3 ± 10.4 99.1 ± 12 0.809 

 Waist and hip Ratio 1.0 ± 0.1  1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.141 

     Normal 42 (16.3) 24 (18.9) 18 (13.8) 
0.313 

     High risk heart disease 215 (83.7) 103 (81.1) 112 (86.2) 

 Neck circumference, cm 40.9 ± 3.8 41.1 ± 3.8 40.6 ± 3.8 0.351 

Risk Factors 
    

 SBP, mmHg, (mean ± SD) 133.8 ± 20.4 131.4 ± 19.3 136.2 ± 21.2 0.114 

 DBP, mmHg, (mean ± SD) 79.6 ± 11 79.6 ± 10.8 79.5 ± 11.3 0.719 

 Hypertension (%) 211 (82.1) 97 (76.4) 114 (87.7) 0.022 

 Diabetes (%) 90 (35) 37 (29.1) 53 (40.8) 0.067 

 Hypercholesterolemia (%) 196 (76.3) 88 (69.3) 108 (83.1) 0.012 

 Smoking (current or past) (%) 151 (58.8) 75 (59.1) 76 (58.5) 1.000 

 Alcohol consumption (current or past)(%) 53 (20.6) 31 (24.4) 22 (16.9) 0.166 

 Physical Inactivity (%) 186 (72.4) 79 (62.2) 107 (82.3) <0.001 

CAD severity 
    

 Acute myocardial infarction (%) 160 (62.3) 83 (65.4) 77 (59.2) 0.368 

 Coronary Angiography (%) 190 (73.9) 96 (75.6) 94 (72.3) 0.572 

     Diameter of the stenosis < 50% 18 (7) 11 (11.5) 7 (7.4) 0.651 
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     One vessel 68 (26.5) 35 (36.5) 33 (35.1) 

     Two vessel 51 (19.8) 23 (24) 28 (29.8) 

     Three vessel 45 (17.5) 21 (21.9) 24 (25.5) 

     Left main coronary 1 (0.4) 1 (1) 0 (0) 

     One vessel + Left main coronary 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Two vessel + Left main coronary 2 (0.8) 2 (2.1) 0 (0) 

     Three vessel + Left main coronary 5 (1.9) 3 (3.1) 2 (2.1) 

 PCI / Stent (%) 76 (29.6) 43 (33.9) 33 (25.4) 0.171 

 CABG (%) 68 (26.5) 31 (24.4) 37 (28.5) 0.482 

Ischemia on Treadmill Test 61 (53) 29 (46.8) 32 (60.4) 0.190 

Echocardiography characteristics 
    

 Ejection fraction (%), (mean ± SD) 58.6 ± 12.5 59.7 ± 11.2 57.6 ± 13.6 0.234 

 Left atrium size (cm), (mean ± SD) 4 ± 1.8 4.1 ± 2.5 3.9 ± 0.6 0.684 

 Myocardial contractility (%) 
    

     Normal 124 (48.2) 61 (48) 63 (48.5) 

0.825 
     Hypocinesia 82 (31.9) 38 (29.9) 44 (33.8) 

     Acinesia 34 (13.2) 19 (15) 15 (11.5) 

     Hypocinesia + Acinesia 17 (6.6) 9 (7.1) 8 (6.2) 

Clinical Laboratory tests (mean ± SD) 
    

 Total Cholesterol - mg/dl 177.2 ± 50 168.6 ± 45.6 185.5 ± 52.8 0.006 

 HDL Cholesterol - mg/dl 43.5 ± 10.3 42.2 ± 10 44.8 ± 10.4 0.079 

 LDL Cholesterol - mg/dl 103.7 ± 43.3 97.7 ± 38.6 109.5 ± 46.9 0.056 

 Triglycerides - mg/dl 148.8 ± 87.7 144.6 ± 91.2 153 ± 84.2 0.367 

 Glycemia - mg/dl 109.7 ± 43.1 105 ± 31.4 114.3 ± 51.7 0.255 

 Creatinine - mg/dl 1.1 ± 0.9 1.0 ± 0.6 1.1 ± 1.1 0.411 

 Urea - mg/dl 38 ± 17.9 36.2 ± 13.5 39.8 ± 21.1 0.200 

Medications (%) 
    

 Antiplatelets 227 (88.3) 111 (87.4) 116 (89.2) 0.700 

 Beta-blocker  201 (78.2) 94 (74) 107 (82.3) 0.131 

 ACEI  97 (37.7) 50 (39.4) 47 (36.2) 0.609 

 ARB 107 (41.6) 52 (40.9) 55 (42.3) 0.899 

 Statins 225 (87.5) 115 (90.6) 110 (84.6) 0.186 

 Nitrates  52 (20.2) 15 (11.8) 37 (28.5) 0.001 

 Calcium-channel blocker  86 (33.5) 41 (32.3) 45 (34.6) 0.792 

 Diuretic  107 (41.6) 42 (33.1) 65 (50) 0.008 

 Oral hypoglycemic  76 (29.6) 34 (26.8) 42 (32.3) 0.342 

y, year; SBP, Sistolic blood pressure; DBP, Diastolic blood pressure; CAD, Coronary artery 

disease; PCI, Percutaneous coronary intervention; CABG, Coronary artery bypass graft; LV, 

Left ventricular; ACEI, Angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, Angiotensin-receptor 

blocker.  
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Table 3. General health-related quality of life and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in 

chronic CAD patients. 

  

Overall 

population  

(n 257) 

Lower Physical 

Limitation  

(n 127) 

Higher Physical 

Limitation  

(n 130) 

p value 

General Health-Related Quality of 

Life, mean ± SD     

 Physical Functioning 54.9 ± 28 71.3 ± 25.8 39 ± 19.6 <0.001 

 Role Physical 43.6 ± 45.2 57.5 ± 46.1 30 ± 39.9 <0.001 

 Bodily Pain 73.2 ± 29.9  81.3 ± 26.6 65.2 ± 30.9 <0.001 

 General Health 57.8 ± 23 64 ± 21.8 51.7 ± 22.6 <0.001 

 Vitality 61.7 ± 21.6 68.7 ± 20.4 54.8 ± 20.6 <0.001 

 Social Functioning 73.1 ± 29.7 83.2 ± 25.3 63.3 ± 30.4 <0.001 

 Role Emotional 77.3 ± 38.4 86.6 ± 32.1 68.2 ± 41.9 <0.001 

 Mental Health 70.5 ± 21 82.6 ± 5.5 82.3 ± 8.4 0.694 

Pittsburgh Sleep Questionnaire 

Index, mean ± SD 
8.3 ± 3.6 7.6 ± 3.3 9 ± 3.8 0.002 

Subjective sleep quality 1.3 ± 0.6 1.2 ± 0.5 1.4 ± 0.6 0.002 

Sleep latency  1.3 ± 1.2 1.1 ± 1.1 1.5 ± 1.2 0.006 

Sleep duration 2.0 ± 1.1 1.9 ± 1 2 ± 1.1 0.324 

Habitual sleep efficiency 1.9 ± 1.2 1.8 ± 1.2 1.9 ± 1.3 0.399 

Sleep disturbance 1.2 ± 0.6 1.1 ± 0.6 1.3 ± 0.6 0.001 

Use of sleeping medication 0.1 ± 0.5 0.1 ± 0.6 0.1 ± 0.4 0.305 

Daytime dysfunction 0.5 ± 0.7 0.3 ± 0.6 0.6 ± 0.7 <0.001 
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Table 4.  Association of physical limitation with demographics, clinical factors, general 

health-related quality of life and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in chronic CAD 

patients.  

  
Univariate Analysis Multivariate Analysis 

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Men Gender  2.63 (1.56 - 4.42) <0.001 - NS 

Marital Status 1.58 (1.05 - 2.62) 0.077 - NS 

Hipertension 2.20 (1.13 - 4.28) 0.020 - NS 

Alcohol consumption 1.59 (1.16 - 2.92) 0.140 - NS 

Physical Inactivity 2.83 (1.59 - 5.03) <0.001 - NS 

PCI 1.51 (1.14 - 2.58) 0.138 - NS 

Ischemia on Treadmill Test 1.73 (1.21 - 3.65) 0.146 - NS 

Lower Ejection Fraction 1.01 (0.99 - 1.03) 0.187 - NS 

Higher Total Cholesterol 1.01 (1.00 - 1.01) 0.008 - NS 

Higher Glicose 1.01 (1.00 - 1.01) 0.090 - NS 

Higher Urea 1.01 (1.00 - 1.03) 0.118 - NS 

Beta-blocker Use 1.63 (1.11 - 2.98) 0.109 - NS 

Nitrates Use 2.97 (1.54 - 5.75) 0.001 - NS 

Statins Use 1.74 (1.23 - 3.73) 0.153 - NS 

Diuretic Use 2.02 (1.22 - 3.35) 0.006 - NS 

GHRQL 
    

   Lower Physical Functioning 1.05 (1.04 - 1.07) <0.001 1.07 (1.05 - 1.10) <0.001 

   Higher Role Physical 1.01 (1.01 - 1.02) <0.001 - NS 

   Higher Bodily Pain 1.02 (1.01 - 1.03) <0.001 - NS 

   Lower General Health 1.03 (1.01 - 1.04) <0.001 - NS 

   Lower Vitality 1.03 (1.02 - 1.05) <0.001 - NS 

   Higher Social Functioning 1.03 (1.02 - 1.04) <0.001 - NS 

   Higher Role Emotional 1.01 (1.01 - 1.02) <0.001 - NS 

   Lower Mental Health 1.03 (1.02 - 1.05) <0.001 - NS 

PSQI Score Global 1.44 (1.23 - 2.55) 0.208 - NS 

OR, Odds Ratio; CI, Confidence Interval; NS, No significant; PCI, Percutaneous coronary 

intervention; GHRQL, General Health-Related Quality of Life; PSQI, Pittsburgh Sleep 

Questionnaire Index. 
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APPENDIX 3 

Table 1. Domains of angina-related health status in chronic CAD patients. 

 

Angina-Related Health Status 

domains, mean ± SD 

Overall population  

(n 257) 

Higher Angina 

Stability (n 175) 

Lower Angina 

Stability (n 82) 

 Physical Limitation 81 ± 21.4 88.4 ± 16.1 65.3 ± 22.7 

 Anginal Stability 81.9 ± 31.7 100 ± 0.0 43.3 ± 30.9 

 Angina Frequency 89.5 ± 15.8 97 ± 7 73.4 ± 17.2 

 Treatment Satisfaction 82.4 ± 7.1 82.8 ± 6.8 81.6 ± 7.7 

 Disease Perception 64.6 ± 27.8 74.5 ± 20.4 43.3 ± 29.4 
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Table 2. Characteristics of chronic CAD population according to angina stability. 

Study population characteristics 

Overall 

population  

(n 257) 

Higher Angina 

Stability  

(n 175) 

Lower Angina 

Stability  

(n 82) 

p value 

Sociodemographics 
    

Age, y (mean ± SD) 62.5 ± 10.5  63.9 ± 10.2 59.7 ± 10.6 0.001 

Sex (%) 
    

 Men 157 (61.1) 112 (64) 45 (54.9) 
0.172 

 Women 100 (38.9) 63 (36) 37 (45.1) 

Race/Ethnicity (%) 
    

 White  77 (30) 56 (32) 21 (25.6) 

0.265  Black 63 (24.5) 46 (26.3) 17 (20.7) 

 Other 117 (45.5) 73 (41.7) 44 (53.7) 

Marital Status (%) 
    

 Single 99 (38.5) 67 (38.3) 32 (39) 
1.000 

 Married 158 (61.5) 108 (61.7) 50 (61) 

Employment Status (%) 
    

  Employed 82 (31.9) 47 (26.9) 35 (42.7) 
0.015 

  Unemployed 175 (68.1) 128 (73.1) 47 (57.3) 

Anthropometric data, (mean ± SD) 
    

  Body Mass Index, Kg/m
2
 28.3 ± 4.9 27.9 ± 5.2 29.1 ± 4.3 0.025 

     Underweight 5 (1.9) 4 (2.3) 1 (1.2) 

0.133 
     Normal 58 (22.6) 45 (25.7) 13 (15.9) 

     Overweight 107 (41.6) 74 (42.3) 33 (40.2) 

     Obese 87 (33.9) 52 (29.7) 35 (42.7) 

 Waist circumference, cm 98.6 ± 12.3 97.8 ± 12.1 100.3 ± 12.6 0.092 

     Normal 51 (19.8) 37 (21.1) 14 (17.1) 
0.505 

     High risk heart disease 206 (80.2) 138 (78.9) 68 (82.9) 

 Hip circumference, cm 98.7 ± 11.2 99 ± 10.9 98 ± 11.9 0.467 

 Waist and hip Ratio 1.0 ± 0.1  1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.002 

     Normal 42 (16.3) 39 (22.3) 3 (3.7) 
<0.001 

     High risk heart disease 215 (83.7) 136 (77.7) 79 (96.3) 

 Neck circumference, cm 40.9 ± 3.8 40.8 ± 3.8 41 ± 3.7 0.839 

Risk Factors 
    

 SBP, mmHg, (mean ± SD) 133.8 ± 20.4 133.5 ± 20.6 134.5 ± 20.1 0.492 

 DBP, mmHg, (mean ± SD) 79.6 ± 11 79.5 ± 11.4 79.6 ± 10.2 0.907 

 Hypertension (%) 211 (82.1) 139 (79.4) 72 (87.8) 0.118 

 Diabetes (%) 90 (35) 53 (30.3) 37 (45.1) 0.025 

 Hypercholesterolemia (%) 196 (76.3) 130 (74.3) 66 (80.5) 0.346 

 Smoking (current or past) (%) 151 (58.8) 100 (57.1) 51 (62.2) 0.498 

 Alcohol consumption (current or past)(%) 53 (20.6) 38 (21.7) 15 (18.3) 0.621 

 Physical Inactivity (%) 186 (72.4) 118 (67.4) 68 (82.9) 0.011 

CAD severity 
    

 Acute myocardial infarction (%) 160 (62.3) 115 (65.7) 45 (54.9) 0.100 

 Coronary Angiography (%) 190 (73.9) 130 (74.3) 60 (73.2) 0.879 

     Diameter of the stenosis < 50% 18 (7) 12 (9.2) 6 (10) 0.996 
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     One vessel 68 (26.5) 47 (36.2) 21 (35) 

     Two vessel 51 (19.8) 34 (26.2) 17 (28.3) 

     Three vessel 45 (17.5) 31 (23.8) 14 (23.3) 

     Left main coronary 1 (0.4) 1 (0.8) 0 (0) 

     One vessel + Left main coronary 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     Two vessel + Left main coronary 2 (0.8) 2 (1.5) 0 (0) 

     Three vessel + Left main coronary 5 (1.9) 3 (2.3) 2 (3.3) 

 PCI / Stent (%) 76 (29.6) 51 (29.1) 25 (30.5) 0.884 

 CABG (%) 68 (26.5) 46 (26.3) 22 (26.8) 1.000 

Ischemia on Treadmill Test 61 (53) 39 (50) 22 (59.5) 0.425 

Echocardiography characteristics 
    

 Ejection fraction (%), (mean ± SD) 58.6 ± 12.5 58.7 ± 12.5 58.4 ± 12.6 0.811 

 Left atrium size (cm), (mean ± SD) 4 ± 1.8 4.1 ± 2.2 4 ± 0.5 0.253 

 Myocardial contractility (%) 
    

     Normal 124 (48.2) 83 (47.4) 41 (50) 

0.755 
     Hypocinesia 82 (31.9) 57 (32.6) 25 (30.5) 

     Acinesia 34 (13.2) 25 (14.3) 9 (11) 

     Hypocinesia + Acinesia 17 (6.6) 10 (5.7) 7 (8.5) 

Clinical Laboratory tests (mean ± SD) 
    

 Total Cholesterol - mg/dl 177.2 ± 50 172.5 ± 46.6 187.3 ± 55.6 0.053 

 HDL Cholesterol - mg/dl 43.5 ± 10.3 43.1 ± 10.3 44.2 ± 10.2 0.398 

 LDL Cholesterol - mg/dl 103.7 ± 43.3 99.2 ± 38.9 113.2 ± 50.5 0.033 

 Triglycerides - mg/dl 148.8 ± 87.7 146.1 ± 87.5 154.7 ± 88.2 0.549 

 Glycemia - mg/dl 109.7 ± 43.1 105.1 ± 32.5 119.5 ± 58.8 0.055 

 Creatinine - mg/dl 1.1 ± 0.9 1.1 ± 1.1 1.0 ± 0.3 0.435 

 Urea - mg/dl 38 ± 17.9 38.7 ± 19.8 36.6 ± 12.8 0.736 

Medications (%) 
    

 Antiplatelets 227 (88.3) 159 (90.9) 68 (82.9) 0.094 

 Beta-blocker  201 (78.2) 135 (77.1) 66 (80.5) 0.628 

 ACEI  97 (37.7) 70 (40) 27 (32.9) 0.334 

 ARB 107 (41.6) 71 (40.6) 36 (43.9) 0.684 

 Statins 225 (87.5) 157 (89.7) 68 (82.9) 0.155 

 Nitrates  52 (20.2) 19 (10.9) 33 (40.2) <0.001 

 Calcium-channel blocker  86 (33.5) 59 (33.7) 27 (32.9) 1.000 

 Diuretic  107 (41.6) 68 (38.9) 39 (47.6) 0.222 

 Oral hypoglycemic  76 (29.6) 47 (26.9) 29 (35.4) 0.188 

y, year; SBP, Sistolic blood pressure; DBP, Diastolic blood pressure; CAD, Coronary artery 

disease; PCI, Percutaneous coronary intervention; CABG, Coronary artery bypass graft; LV, 

Left ventricular; ACEI, Angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, Angiotensin-receptor 

blocker.  
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Table 3. General health-related quality of life and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in 

chronic CAD patients. 

  

Overall 

population  

(n 257) 

Higher Angina 

Stability  

(n 175) 

Lower Angina 

Stability  

(n 82) 

p value 

General Health-Related Quality of 

Life, mean ± SD     

 Physical Functioning 54.9 ± 28 62.4 ± 26.9 39.1 ± 23.3 <0.001 

 Role Physical 43.6 ± 45.2 48.7 ± 45.9 32.6 ± 41.7 0.022 

 Bodily Pain 73.2 ± 29.9  80.8 ± 26.9 56.8 ± 29.6 <0.001 

 General Health 57.8 ± 23 60 ± 22.4 53.1 ± 23.8 0.047 

 Vitality 61.7 ± 21.6 65.2 ± 20.1 54.2 ± 23 <0.001 

 Social Functioning 73.1 ± 29.7 78.6 ± 27.7 61.4 ± 30.6 <0.001 

 Role Emotional 77.3 ± 38.4 80.6 ± 36.7 70.3 ± 41.2 0.037 

 Mental Health 70.5 ± 21 82.8 ± 6.8 81.6 ± 7.7 0.176 

Pittsburgh Sleep Questionnaire 

Index, mean ± SD 
8.3 ± 3.6 7.7 ± 3.4 9.7 ± 3.6 <0.001 

Subjective sleep quality 1.3 ± 0.6 1.2 ± 0.5 1.5 ± 0.7 <0.001 

Sleep latency  1.3 ± 1.2 1.1 ± 1.1 1.7 ± 1.2 <0.001 

Sleep duration 2.0 ± 1.1 1.9 ± 1.1 2.2 ± 1.0 0.073 

Habitual sleep efficiency 1.9 ± 1.2 1.8 ± 1.2 2 ± 1.2 0.071 

Sleep disturbance 1.2 ± 0.6 1.1 ± 0.6 1.4 ± 0.7 0.002 

Use of sleeping medication 0.1 ± 0.5 0.1 ± 0.6 0 ± 0.2 0.158 

Daytime dysfunction 0.5 ± 0.7 0.3 ± 0.6 0.8 ± 0.8 <0.001 
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Table 4.  Association of angina stability with demographics, clinical factors, general health-

related quality of life and Pittsburgh Sleep Questionnaire Index in chronic CAD patients. 

  
Univariate Analysis Multivariate Analysis 

OR (95% CI) p value OR (95% CI) p value 

Age 1.04 (1.01 - 1.07) 0.004 1.07 (1.03 - 1.11) <0.001 

Men Gender  1.46 (0.86 - 2.49) 0.163 - NS 

Unemployment Status 2.03 (1.17 - 3.52) 0.012 - NS 

Higher Waist-to-hip Ratio 7.55 (2.26 - 25.24) 0.001 6.90 (1.77 - 26.87) 0.005 

Hipertension 1.87 (0.88 - 3.97) 0.106 - NS 

Physical Inactivity 2.35 (1.22 - 4.52) 0.011 - NS 

History of AMI 1.58 (0.92 - 2.69) 0.096 2.03 (1.01 - 4.09) 0.046 

Higher Total Cholesterol 1.01 (1.00 - 1.01) 0.030 - NS 

Higher Glicose  1.01 (1.00 - 1.01) 0.018 - NS 

Antiplatelets Use 2.05 (0.95 - 4.43) 0.069 3.30 (1.27 - 8.56) 0.014 

Nitrates Use 5.53 (2.89 - 10.59) <0.001 5.52 (2.37 - 12.86) <0.001 

Statins Use 1.80 (0.85 - 3.82) 0.128 - NS 

Diuretic Use 1.43 (0.84 - 2.42) 0.188 - NS 

Oral Hypoglycemic Use 1.49 (0.85 - 2.62) 0.165 - NS 

GHRQL 
    

   Lower Physical Functioning 1.03 (1.02 - 1.05) <0.001 1.03 (1.01 - 1.04) <0.001 

   Higher Role Physical 1.01 (1.00 - 1.01) 0.008 - NS 

   Higher Bodily Pain 1.03 (1.02 - 1.04) <0.001 1.02 (1.01 - 1.03) 0.001 

   Lower General Health 1.01 (1.00 - 1.03) 0.027 - NS 

   Lower Vitality 1.02 (1.01 - 1.04) <0.001 - NS 

   Higher Social Functioning 1.02 (1.01 - 1.03) <0.001 - NS 

   Higher Role Emotional 1.01 (1.00 - 1.01) 0.047 - NS 

   Lower Mental Health 1.03 (1.02 - 1.05) <0.001 - NS 

PSQI Score Global 2.80 (1.38 - 5.72) 0.005 - NS 

OR, Odds Ratio; CI, Confidence Interval; NS, No significant; AMI, Acute Myocardial 

Infarction; GHRQL, General Health-Related Quality of Life; PSQI, Pittsburgh Sleep 

Questionnaire Index. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe 
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Anexo B - Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 
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INDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (PSQI) 
 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o ultimo mês 

somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do 

ultimo mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

1) Durante o ultimo mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 

  Hora usual de deitar: _______________ 

 

2) Durante o ultimo mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir 

à noite? 

  Número de minutos: _______________ 

 

3) Durante o ultimo mês, quando você geralmente levantou de manha? 

  Hora usual de levantar: _____________ 

 

4) Durante o ultimo mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama) 

  Horas de sono por noite: _______________ 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 

responda a todas as questões. 

5) Durante o ultimo mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque 

você... 

 

a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

b) Acordou no meio da noite ou de manha cedo 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

  

c) Precisou levantar para ir ao banheiro 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

d) Não conseguiu respirar confortavelmente 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

e) Tossiu ou roncou forte 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

f) Sentiu muito frio 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 
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g) Sentiu muito calor 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

h) Teve sonhos ruins 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

i) Teve dor 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

j) Outra(s) razão(ões), por favor descreva: _________________________ 

 

Com que frequência, durante o ultimo mês, você teve dificuldade para dormir devido a 

essa razão?  

  (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

6) Durante o ultimo mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 

maneira geral? 

 (   ) Muito boa  (   ) Boa (   ) Ruim (   ) Muito ruim 

 

7) Durante o ultimo mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou 

“por conta própria”) para lhe ajudar a dormir? 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

Qual o nome(s) do remédio(s): _____________________________________________ 

 

8) No ultimo mês, com que frequência você teve dificuldade de ficar acordado enquanto 

dirigia, comia, ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, 

trabalho, estudo)? 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

9) Durante o ultimo mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo (ânimo) 

para fazer as coisas (suas atividades habituais)? 

 (   ) Nenhuma dificuldade  

 (   ) Um problema leve   

 (   ) Um problema razoável 

 (   ) Um grande problema 

 

10) Você tem um(a) parceiro [esposo(a)] ou colega de quarto? 

 (   ) Não 

 (   ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 

 (   ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  

 (   ) Parceiro na mesma cama 
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Se você tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele/ela com que frequência, no 

último mês, você teve... 

 

a) Ronco forte 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

b) Longas paradas na respiração enquanto dormia 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

  

c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

d) Episódios de desorientação ou confusão durante o sono? 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme; por favor, descreva: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 (   ) nenhuma no ultimo mês   (   ) menos de 1 vez por semana   

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  (   ) 3 ou mais vezes por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BUYSSE, D. J. et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for 

psychiatric practice and research. Psychiatry Research. v. 28, p. 193-213, 1989.  



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C - Questionário de Berlim (QB) 
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QUESTIONÁRIO DE BERLIM (QB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: NETZER, N. C. et al. Using the Berlin Questionnaire to identify patients at risk for the 

sleep apnea syndrome. Ann Intern Med. v. 131, n. 7, p. 485-491, 1999. 

CATEGORIA 1 

 

4. Você ronca? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sei 

 

5. Seu ronco é: 

(  ) Pouco mais alto que sua respiração? 

(  ) Tão mais alto que sua respiração? 

(  ) Mais alto do que falando? 

(  ) Muito alto que pode ser ouvido nos 

quartos próximos? 

 

6. Com que frequência você ronca? 

(  ) Praticamente todos os dias 

(  ) 3-4 vezes por semana 

(  ) 1-2 vezes por semana 

(  ) Nunca ou praticamente nunca 

 

7. O seu ronco incomoda alguém? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

8. Alguém notou que você para de 

respirar enquanto dorme? 

(  ) Praticamente todos os dias 

(  ) 3-4 vezes por semana 

(  ) 1-2 vezes por semana 

(  ) Nunca ou praticamente nunca 

 

CATEGORIA 2 

 

1. Quantas vezes você se sente 

cansado ou com fadiga depois 

de acordar? 

(  ) Praticamente todos os dias 

(  ) 3-4 vezes por semana 

(  ) 1-2 vezes por semana 

(  ) Nunca ou praticamente nunca 

 

2. Quando você está acordado 

você se sente cansado, fadigado 

ou não sente bem? 

(  ) Praticamente todos os dias 

(  ) 3-4 vezes por semana 

(  ) 1-2 vezes por semana 

(  ) Nunca ou praticamente nunca 

 

3. Alguma vez você cochilou ou 

caiu no sono enquanto dirigia? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

CATEGORIA 3 

9. Você tem pressão alta? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 (  ) Não sei 

  

IMC= 
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Anexo D - Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 
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ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH (ESE) 
 

 

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 – Probabilidade média de cochilar 

    3 – Grande probabilidade de cochilar 

 

Situação Probabilidade de cochilar 

1. Sentado e lendo   

2. Assistindo televisão   

3. Sentado, quieto, em um lugar público (por exemplo, em 

um teatro, reunião ou palestra) 

 

4. Andando de carro por 1 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JOHNS, M. W. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth 

Sleepiness Scale. Sleep. v. 14, n. 6, p. 540-545, 1991.  
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Anexo E - Questionário de Seattle sobre Crise de Angina (QSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

QUESTIONÁRIO DE SEATTLE SOBRE CRISE DE ANGINA (QSA) 

 

 
1. Abaixo está uma lista de atividades que as pessoas fazem habitualmente durante a semana. 

Embora para algumas pessoas com diversos problemas de saúde, seja difícil determinar o que 

as limita, por favor, leia as atividades da lista abaixo e indique quanta limitação você tem tido 

por causa de dor no peito, sensação de aperto no peito ou crises de angina durante as últimas 4 

semanas. 

 

 

Atividade 

 

Extrema-

mente 

Limitado 

(a) 

 

Muito 

Limitado 

(a) 

 

Moderada

mente 

Limitado 

(a)  

 

Levemen-

te 

Limitado 

(a) 

 

Nem um 

pouco 

Limitado 

(a) 

Não faz a 

atividade ou 

não 

preencheu 

por outras 

razões 

Se vestir        

Andar em terreno 

plano com passos 

normais 

      

Tomar banho       

Subir uma ladeira ou 

um lance de escadas 

sem parar 

      

Jardinar, aspirar a casa 

ou carregar compras  

      

Andar mais de um 

quarteirão com passos 

rápidos 

      

Correr ou fazer 

jogging 

      

Levantar ou mover 

objetos pesados, tais 

como móveis, ou 

levantar crianças 

      

Praticar esportes que 

necessitam muito 

esforço físico (Ex. 

nadar, andar de 

bicicleta) 

      

 

2. Comparado com 4 semanas atrás, com que frequência você tem dor no peito, sensação de 

aperto no peito ou crises de angina ao fazer suas atividades que mais necessitam esforço 

físico? Eu tive dor no peito, sensação de aperto no peito ou crises de angina... 

□ Muito mais frequentemente  □ Um pouco menos frequentemente 

□ Um pouco mais frequentemente   □ Muito menos frequentemente 

□ Com a mesma frequência   □ Eu não tive dor no peito nas últimas 4 semanas 
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3. Durante as últimas 4 semanas, em média, quantas vezes você teve dor no peito, sensação de 

aperto no peito ou crises de angina? Eu tenho dor no peito, sensação de aperto no peito ou 

crises de angina... 

□ 4 vezes por dia ou mais  

□ 1-3 vezes por dia  

□ 3 vezes por semana ou mais, porém não todo dia  

□ 1-2 vezes por semana 

□ Menos de uma vez por semana 

□ Nenhuma vez durante as últimas 4 semanas 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, em média, quantas vezes você teve que tomar nitroglicerina 

(comprimidos ou spray de nitroglicerina) para dor no peito, sensação de aperto no peito ou 

crises de angina? Eu tomei nitroglicerina... 

□ 4 vezes por dia ou mais 

□ 1-3 vezes por dia 

□ 3 vezes por semana ou mais, porém não todo dia 

□ 1-2 vezes por semana 

□ Menos de uma vez por semana 

□ Nenhuma vez durante as últimas 4 semanas 

 

5. O quanto incomoda você tomar seus remédios para dor no peito, sensação de aperto no 

peito ou crises de angina?  

□ Incomoda enormemente   □ Incomoda levemente 

□ Incomoda bastante    □ Não incomoda nem um pouco 

□ Incomoda moderadamente   □ Meu médico não me receitou nenhum remédio 

 

6. O quanto você está convencido (a) de que tudo que é possível está sendo feito para tratar a 

sua dor no peito, sensação de aperto no peito ou crises de angina? 

□ Nem um pouco convencido(a)  □ Bastante convencido(a)  

□ Muito pouco convencido(a)  □ Totalmente convencido(a) 

□ Um pouco convencido(a) 
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7. O quanto você está satisfeito(a) com as explicações que seu médico lhe deu sobre sua dor 

no peito, sensação de aperto no peito ou crises de angina? 

□ Nenhum um pouco satisfeito(a)  □ Bastante satisfeito(a)  

□ Bastante insatisfeito(a)   □ Totalmente satisfeito(a) 

□ Um pouco satisfeito(a) 

 

8. De um modo geral, o quanto você está satisfeito(a) com seu tratamento atual para sua dor 

no peito, sensação de aperto no peito ou crises de angina?  

□ Nenhum um pouco satisfeito(a)  □ Bastante satisfeito(a)  

□ Bastante insatisfeito(a)   □ Totalmente satisfeito(a) 

□ Um pouco satisfeito(a) 

 

9. Durante as últimas 4 semanas, o quanto sua dor no peito, sensação de aperto no peito ou 

crises de angina limitaram seu prazer de viver? 

□ Limitaram extremamente meu prazer de viver 

□ Limitaram bastante meu prazer de viver 

□ Limitaram moderadamente meu prazer de viver 

□ Limitaram levemente meu prazer de viver 

□ Não me limitaram meu prazer de viver 

 

10. Como você se sentiria se tivesse que passar o resto da sua vida com sua dor no peito, 

sensação de aperto no peito ou crises de angina de hoje em dia?  

□ Nem um pouco satisfeito(a) □ Bastante insatisfeito(a)  □ Um pouco satisfeito(a) 

□ Bastante satisfeito(a)  □ Totalmente satisfeito(a) 

 

11. Com que frequência você pensa ou se preocupa com a possibilidade de ter um ataque 

cardíaco ou morrer subitamente?  

□ Eu não consigo parar de pensar ou me preocupar com isso 

□ Eu penso ou me preocupo com isso frequentemente  

□ Eu de vez em quando penso ou me preocupo com isso 

□ Eu raramente penso ou me preocupo com isso 

□ Eu nunca penso ou me preocupo com isso 

 

 

Fonte: SPERTUS J. A. et al. Development and evaluation of the Seattle Angina 

Questionnarie: a new function status measure for coronary artery disease. JACC.  v. 25, n. 2, 

p. 333-341, 1995.  
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Anexo F - Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à 

Saúde SF-36 (SF-36) 

  



159 

 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADO À 

SAÚDE SF-36 (SF-36) 
 

Instruções: questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de 

como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. 

Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em 

como responder, por favor, tente responder o melhor que puder. 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: 

(  ) Excelente  (  ) Muito boa   (  ) Boa (  ) Ruim (  ) Muito ruim 

 

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? 

(  ) Muito melhor agora do que há um ano atrás  

(  ) Um pouco melhor agora do que há um ano atrás 

(  ) Quase a mesma de um ano atrás 

(  ) Um pouco pior agora do que há um ano atrás 

(  ) Muito pior agora do que há um ano atrás 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, 

quanto? 

Atividades 

 

Sim. 

Dificulta 

muito 

Sim. 

Dificulta 

um pouco 

Não. Não 

dificulta de 

modo algum 

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, 

tais como correr, levantar objetos  pesados, participar 

de esportes. 

   

b. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 

   

c. Levantar ou carregar mantimentos.    

d. Subir vários lances de escada    

e. Subir um lance de escada    

f. Curva-se, ajoelhar-se ou dobrar-se    

g. Andar mais de 1 quilômetro    

h. Andar vários quarteirões    

i. Andar um quarteirão    

j. Tomar banho ou vestir-se     

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas como o seu 

trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde física? 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades ? 

  

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria ?   

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades ?   

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex.: 

necessitou de um esforço extra) ? 
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5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional 

(como sentir-se deprimido ou ansioso) ? 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades ? 

  

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria ?   

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz ? 

  

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em 

grupo ? 

(  ) De maneira alguma  (  ) Um pouco   (  ) Moderadamente   (  ) Bastante   (  ) Extremamente  

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas ? 

(  ) Nenhuma      (  ) Muito leve      (  ) Leve      (  ) Moderada      (  ) Grave      (  ) Muito grave  

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal 

(incluindo, tanto o trabalho fora de casa quanto o dentro de casa) ? 

(  ) De maneira alguma  (  ) Um pouco   (  ) Moderadamente   (  ) Bastante   (  ) Extremamente  

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da 

maneira como você se sente. Em relação às últimas 4 semanas. 

 Todo 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma 

boa 

parte do 

tempo 

Algum

a parte 

do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a. Quanto tempo você tem se sentido 

cheio de vigor, cheio de vontade, cheio 

de forças? 

      

b. Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa muito nervosa? 

      

c. Quanto tempo você tem se sentido tão 

deprimido que nada pode animá-lo? 

      

d. Quanto tempo você tem se sentido 

calmo ou tranquilo? 

      

e. Quanto tempo você tem se sentido 

com muita energia? 

      

f. Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado e abatido? 

      

g. Quanto tempo você tem se sentido 

esgotado? 

      

h. Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

      

i. Quanto tempo você tem se sentido 

cansado? 
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com a as suas  atividades sociais (como visitar amigos, parentes 

etc.)? 

(  ) Todo o tempo 

(  ) A maior parte do tempo 

(  ) Alguma parte do tempo 

(  ) Uma pequena parte do tempo 

(  ) Nenhuma parte do tempo 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 Definitiva-

mente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei A maioria 

das vezes 

falsa 

Definitiva- 

mente falsa 

a. Eu costumo adoecer um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas. 

     

b. Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu 

conheço. 

     

c. Eu acho que a minha saúde 

vai piorar. 

     

d. Minha saúde é excelente.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CICCONELLI, R. M.; FERRAZ, M. B.; SANTOS, W.; MEINÃO, I.; QUARESMA, 

M. R. Brazilian-portuguese version of the SF-36: a reliable and valid quality of life outcome 

mensure. Revista Brasileira de Reumatologia. v. 39, n. 3, p. 143-150, 1999. 


