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RESUMO 

 

Influência da qualidade do sono nos eventos intra-hospitalares de portadores de síndrome 

coronariana aguda. Juliana de Goes Jorge.  2018. 

Introdução: A Síndrome Coronariana Aguda (SCA), cujo principal substrato 

anatomopatológico é a aterosclerose, constitui uma das principais causas de morbimortalidade 

do mundo moderno. Os distúrbios relacionados à qualidade do sono (DRS), altamente 

prevalentes em adultos, são considerados fatores de risco independentes para o surgimento da 

doença cardiovascular (DCV). Objetivos: Investigar a influência da qualidade do sono no 

prognóstico de pacientes com SCA. Métodos: Trata-se de um estudo observacional e de coorte, 

utilizando-se 254 sujeitos admitidos, consecutivamente com diagnóstico de SCA em hospital 

de referência cardiológica, no período de julho de 2014 a outubro de 2016. Todos os voluntários 

responderam ao Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI), ao Questionário de Berlim 

(QB), à Escala de Sonolência de Epworth (ESE), ao Questionário de Qualidade de Vida 

Relacionado à Saúde SF-36, e foram acompanhados quanto ao aparecimento de eventos 

cardiovasculares (ECV) durante o internamento, a partir de avaliação padronizada, 

administrada pelo pesquisador, corroborando dados do prontuário médico. Resultados: Os 

pacientes foram internados com o diagnóstico de: Angina Instável (43,3%), Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) sem supra de ST (37,0%) e IAM com supra de ST (19,7%). Apenas 88 

(34,65%) apresentaram boa qualidade do sono e 166 (65,35%) pacientes apresentaram 

qualidade do sono ruim, sendo que destes, 43 (16,92%) foram classificados como prováveis 

portadores de distúrbios do sono. Constatou-se que a ocorrência de desfecho intra-hospitalar 

esteve associada ao diagnóstico de IAM com supra ST (OR=5,13; IC: 95% 2,14 – 12,79; 

p=0,0003) e à hipertensão arterial sistêmica (HAS) (OR=3,26; IC: 95% 1,26 – 9,71; p=0,0215). 

Conclusão: Não foi demonstrado que existe associação entre qualidade do sono ruim e pior 

evolução clínica intra-hospitalar de pacientes com SCA. Verificou-se maior probabilidade de 

ocorrência de desfecho intra-hospitalar em pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST 

e hipertensos.  

 

Descritores: Síndrome Coronariana Aguda; Apneia Obstrutiva do Sono; Sono; Transtornos do 

Sono; Qualidade de Vida. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Influence of sleep quality on the in-hospital events of acute coronary syndrome patients. 

Juliana de Goes Jorge. 2018. 

Background: Acute Coronary Syndrome (ACS), whose main pathological substrate is 

atherosclerosis, is one of the main causes of morbidity and mortality in the modern world. 

Disorders related to sleep quality (DRS), which are highly prevalent in adults, are considered 

independent risk factors for cardiovascular disease (CVD). Objectives: to investigate the 

influence of sleep quality on the prognosis of patients with ACS. Method: This is an 

observational and cohort study, which included 254 consecutive patients with a diagnosis of 

ACS admitted at a cardiology hospital, from July 2014 to October 2016. All volunteers 

answered to the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Berlin Questionnaire (BQ), the 

Epworth Sleepiness Scale (ESS), Medical Outcomes Study 36-item Short Form (SF-36), and 

were followed for cardiovascular events (CVE) during hospitalization, based on a standardized 

evaluation, administered by the researcher, associated to medical records. Results: Patients 

were hospitalized with Unstable Angina (43.31%), AMI without SST (37.01%) and AMI with 

SST (19.69%). Only 88 (34.65%) presented good sleep quality and 166 (65.35%) patients 

presented poor sleep quality. The occurence of intra-hospital outcome was associated to AMI 

with SST diagnosis (OR=5.13; CI: 95% 2.14 – 12.79; p=0.0003) and systemic arterial 

hypertension (SAH) (OR=3.26; CI: 95% 1.26 – 9.71; p=0.0215). Conclusion: It was not 

possible to demonstrate the existence of association between poor sleep quality and worse intra-

hospital evolution of ACS patients. It was verified a higher probability to the occurrence of 

intra-hospital outcome in AMI with SST and hypertensive patients. 

 

Key-words: Acute Coronary Syndrome; Obstructive Sleep Apnea Syndrome; Sleep; Sleep 

Disorders; Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome coronariana aguda (SCA) é a principal causa de morte em todo o mundo e 

um dos diagnósticos cardiovasculares mais comuns de admissão hospitalar (1, 2), sendo 

responsável por 10% das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) e por, 

aproximadamente, 30,7% dos óbitos no Brasil (3). A SCA compreende: infarto agudo do 

miocárdio (IAM) com supradesnível do segmento ST (SST), IAM sem supradesnível do 

segmento ST e angina instável (1, 4).  

A evolução das ciências da saúde nas últimas décadas tem contribuído para 

transformações demográficas, epidemiológicas e nutricionais, o que tem resultado em 

expressivo aumento da incapacidade e mortalidade decorrentes das DCV. Apesar de a 

prevenção dos fatores de risco (FR) cardiovasculares, como tabagismo, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, obesidade e inatividade física ter 

auxiliado a reduzir a morbidade e mortalidade da SCA, ainda existem lacunas no controle 

desses e de importantes FR adicionais (5-7).  

Os distúrbios relacionados à qualidade do sono (DRS) são considerados fatores de risco 

adicionais para as doenças cardiovasculares (DCV), porém ainda são escassos os resultados na 

literatura que se ocupem em rastrear os distúrbios de sono e investigar sua relação com o 

desfecho clínico em pacientes com SCA (8, 9). 

 O sono é uma necessidade humana básica que desempenha um papel importante na 

função cardiovascular e sua perturbação causa transtornos de ansiedade, irritabilidade, aumento 

da frequência cardíaca (FC) e aumento da demanda de oxigênio (O2) no miocárdio (10). Além 

disso, umas das principais queixas dos pacientes cardiopatas é a dificuldade para adormecer ou 

para manter o sono durante a noite (11).  

A definição da “qualidade do sono” engloba parâmetros qualitativos que são puramente 

subjetivos e quantitativos, tais como latência do sono, eficiência do sono, duração do sono e 

número de despertares (12, 13).  

A duração do sono influencia fortemente a condição geral dos pacientes e é um 

parâmetro importante durante a avaliação da qualidade do sono. Dormir pouco ou 

excessivamente está associado a resultados adversos para a saúde, incluindo HAS, fibrilação 

atrial (FA), DM tipo 2, obesidade, dislipidemia e distúrbios psíquicos (14). Todos esses fatores, 

especialmente quando coexistem, são conhecidos por aumentar o risco de doença 
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cardiovascular. Assim, como esperado, esses pacientes são mais propensos a sofrer de doença 

arterial coronariana (DAC) (15). 

 Embora comprovadamente o sono seja um importante modulador da função 

cardiovascular associado com um período de diminuição da carga de trabalho fisiológico para 

esse sistema, muitos estudos têm demonstrado que os distúrbios do sono em pacientes com 

doenças cardíacas ocorrem sob a forma de curta duração do sono, dificuldade em adormecer, e 

vigília múltipla e longa durante a noite. O corpo relaxa durante o sono, recupera a energia 

perdida e se prepara para a atividade física e intelectual. Há relativamente pouco tempo, foi 

reconhecido que o sono desempenha papel importante na patogênese e na progressão de DCV, 

mas estudos epidemiológicos sobre essa questão são escassos (10, 16).  

As alterações do sono foram preditoras de consequências adversas em pacientes com 

doença arterial coronariana. Identificar e modificar fatores de risco para o sono de baixa 

qualidade pode, talvez, reduzir as complicações e a mortalidade em pacientes com DAC. A 

influência da qualidade do sono na evolução de pacientes com SCA, entretanto, tem sido pouco 

estudada (15, 17). 

A qualidade e os distúrbios do sono são avaliados utilizando vários métodos, incluindo 

avaliação clínica, medidas objetivas (polissonografia e actigrafia) e/ou subjetivas 

(questionários) do sono. A polissonografia é um exame oneroso e de difícil acesso fora dos 

grandes centros urbanos. Para contornar essa limitação, tem aumentado o interesse por métodos 

alternativos de diagnóstico, como questionários baseados em parâmetros clínicos. Dentre os 

questionários mais utilizados, estão os que avaliam a qualidade do sono (Índice de qualidade 

de sono de Pittsburgh - PSQI), os distúrbios respiratórios do sono (Questionário de Berlim) e a 

sonolência excessiva (Escala de Sonolência de Epworth – ESE) (13). 

Este estudo justifica-se em decorrência da elevada incidência e morbimortalidade da 

SCA e da escassez de publicações investigando a influência da qualidade do sono na evolução 

hospitalar de portadores desta síndrome. Além disso, apesar da reconhecida correlação da SCA 

com os DRS, até nosso conhecimento, não está bem estabelecida a correlação entre qualidade 

do sono ruim e ocorrência de eventos cardiovasculares (ECV) durante o internamento desses 

doentes.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Síndrome Coronariana Aguda 

 

A SCA engloba um conjunto de sinais e sintomas resultantes da isquemia aguda do 

miocárdio, sendo classificada de acordo com as manifestações clínicas e laboratoriais em três 

tipos: angina instável (AI), IAM sem apresentação inicial de ST elevado e infarto com 

supradesnivelamento de ST. Evidências indicaram que a incidência da SCA sem elevação 

clássica do segmento ST em um eletrocardiograma (ECG) é mais frequente do que a SCA com 

elevação do segmento ST (18, 19). 

A angina instável foi definida como isquemia miocárdica sem sinais de necrose de 

cardiomiócitos. Existem quatro formas de apresentação da AI: angina de repouso, angina de 

início recente (angina limitante aos esforços de início nas últimas quatro semanas), angina 

progressiva (piora recente) e angina pós-IAM. A diferenciação entre IAM sem SST e AI baseia-

se em elevação dos indicadores de necrose miocárdica exclusivamente no IAM (20). 

O IAM consiste em quadro clínico de isquemia miocárdica aguda com elevação de 

marcadores de necrose cardíaca, preferencialmente a troponina de alta sensibilidade associada 

a um dos seguintes fatores: sintomas sugestivos de isquemia miocárdica; supra-desnivelamento 

do segmento ST ou novo bloqueio de ramo esquerdo no Eletrocardiograma (ECG); 

aparecimento da onda Q patológica no ECG; evidências, em método diagnóstico por imagem, 

de perda de miocárdio viável ou nova alteração segmentar da contratilidade ventricular e 

evidência de trombo coronariano durante cinecoronariografia ou necropsia (19, 21).  

A apresentação do IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem SST) no 

ECG pode ser representada por depressão do segmento ST, inversão das ondas T ou até mesmo 

alterações mínimas da onda T e traçado normal. Em relação ao IAM com supradesnivelamento 

do segmento ST (IAM com SST), caracteriza-se como uma nova, ou supostamente nova, 

elevação do segmento ST em 2 ou mais derivações contíguas de, no mínimo, 1 mm no ponto J 

ou bloqueio de ramo esquerdo novo (22-24).  

A fisiopatologia da SCA foi a mesma e, apesar da apresentação em três formas clínicas, 

todas são caracterizadas pela ruptura, fissura ou erosão da placa aterosclerótica e consequente 

trombose superposta, produzindo isquemia miocárdica aguda. Entretanto, em alguns casos, a 

isquemia pode resultar de prolongada redução do fluxo coronário por vasoespasmo arterial 
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localizado ou difuso, ou por trombose aguda, na ausência de substrato aterosclerótico 

angiograficamente visível (25).  

Quando a obstrução da luz arterial é total, provoca necrose miocárdica, demonstrada no 

ECG através de um supradesnivelamento do segmento ST. Após a fase aguda do IAM, no ECG, 

geralmente verificamos aparecimento de onda Q. Quando a obstrução é parcial, algum fluxo de 

sangue chegará ao território em sofrimento, resultando em IAM sem supradesnivelamento do 

segmento ST ou angina instável, que exigirá estabilização clínica precoce, seguida por uma 

estratificação de risco criteriosa para a definição das estratégias terapêuticas (conservadoras ou 

invasivas) (26, 27). 

Os sintomas típicos da SCA são dor precordial em aperto, constrição ou ardência, 

geralmente no repouso, combinada com sintomas da ativação do Sistema Nervoso Autônomo. 

Essas manifestações clínicas estão presentes apenas em numa parcela dos pacientes, e o exame 

físico é fundamental para o diagnóstico diferencial da dor torácica e para avaliar a repercussão 

do quadro isquêmico agudo do miocárdio. Muitos pacientes apresentam, com frequência 

sintomas atípicos que eventualmente acabam dificultando o diagnóstico (28, 29).  

O tempo entre o início dos sintomas e a chegada ao hospital está diretamente relacionado 

com a morbi-mortalidade de pacientes com SCA, principalmente daqueles com IAM com SST. 

Diversos estudos mostraram que, quanto mais precoce for o diagnóstico e instituído o 

tratamento, melhor será o prognóstico dos pacientes a curto e a longo prazo. Efeitos a curto 

prazo incluem uma redução da mortalidade 30 dias após a admissão, enquanto os efeitos a longo 

prazo incluem a redução de morbidades associadas com SCA, incluindo insuficiência cardíaca 

crônica (19, 26).  

Apesar dos inúmeros avanços no tratamento da SCA nas últimas décadas, 

aproximadamente, metade das mortes por IAM ocorre na primeira hora após o início dos 

sintomas e estas se devem, principalmente, à fibrilação ventricular. Torna-se imprescindível 

acoplar o paciente de imediato ao monitor de ECG, obter um acesso venoso periférico e dispor 

de um desfibrilador (30).  

O combate à dor é medida fundamental para o bem-estar do paciente e para a diminuição 

da descarga adrenérgica que causa aumentos da frequência cardíaca, da contratilidade 

miocárdica e da pressão arterial, elementos que aumentam o consumo de oxigênio pelo 

miocárdio. A oxigenioterapia suplementar deve ser ofertada por meio de máscara ou catéter 

nasal aos pacientes com dispneia ou queda da saturação de oxigênio (SpO2<94%). Porém, a 

administração de oxigênio deve ser evitada em pacientes com saturação de oxigênio superior a 
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94%, ou 88-92% para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com risco de 

insuficiência respiratória hipercápnica. A administração de oxigênio suplementar pode causar 

vasoconstrição que, por sua vez, pode resultar em mais oclusão dos vasos coronários afetados 

(26, 31).  

O tratamento medicamentoso é realizado através da utilização de betabloqueador, ácido 

acetilsalicílico, nitratos, clopidogrel, heparinas, estatinas e os inibidores da enzima conversora 

da angiotensina (IECA). A dor deve ser tratada com opióides, nitratos, oxigênio e 

betabloqueadores. É indicado também o tratamento antiplaquetário através da aspirina e de 

inibidores da glicoproteína 2b3a, bem como a realização do tratamento de recanalização, 

quando necessário (26, 32). 

A melhor opção para a terapia de reperfusão é a Intervenção Coronariana Percutânea 

(ICP) primária. Assim, uma estratégia de trombólise química pré-hospitalar seguida de uma 

ICP planejada (para os pacientes hemodinamicamente estáveis) ou a ICP de resgate 

demonstraram excelente resultados, sobretudo naqueles pacientes em que a ICP primária não 

pode ser realizada antes de 120 minutos a partir do primeiro contato médico, ou se a trombólise 

química puder ser realizada 60 minutos antes da ICP. A escolha entre o método farmacológico 

ou mecânico depende da disponibilidade de recursos médicos, porém mais importante do que 

o método é a rapidez no uso da terapêutica (33). 

Como principais desfechos clínicos intra-hospitalares, encontram-se reinfarto, choque 

cardiogênico, insuficiência cardíaca, parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral e 

óbito. Como consequência desses eventos, a população atingida apresenta maior tempo de 

internação hospitalar e evolui de acordo com a severidade da doença (32). 

 

2.2 Qualidade do Sono 

 

Existe uma relação entre as doenças cardíacas e o sono. Estudos recentes mostram que 

mais de 28% dos pacientes cardíacos apresentam qualidade do sono ruim, e a duração geral não 

é contínua, variando de 2,1-8,8 horas. Além disso, 50 a 67% do sono ocorrem durante a noite e 

de 54% a 57% acontecem durante o dia. Isso confirma que tanto o ritmo circadiano, quanto a 

qualidade do sono são afetados. Estudos recentes sugerem forte ligação entre qualidade do sono 

ruim e resultados negativos da saúde (15, 16). 

 O sono é uma das necessidades humanas básicas necessárias para a saúde e conservação 

de energia, aparência, bem-estar físico e mudanças no nível de consciência. De fato, o sono 
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fornece o tempo para modificar, reconstruir e reparar sistemas corporais. Além disso, reparo, 

reorganização, acumulação de memória e aprendizagem ocorrem durante o sono. A qualidade 

do sono ruim ou a presença de DRS alteram essa função fisiológica e causam ou agravam as 

DCV (16, 34). 

A 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 (12, 13).  

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

qualidade do sono. O tempo de sono entre 6 e 8h por noite é considerado normal e não influencia 

negativamente a saúde do paciente. Por outro lado, dormir pouco ou muito está associado a 

resultados adversos para a saúde, incluindo fatores de risco para a DCV. Dessa forma, a duração 

do sono pode ser considerada preditora ou marcadora de desfechos cardiovasculares e possui 

associação direta com a mortalidade (14, 35). 

Os distúrbios do sono são altamente prevalentes na população em geral, afetando de 10 

a 30% dos adultos (36) e são bastante comuns entre os pacientes com DAC, afetando de 57 a 

79% dos pacientes hospitalizados por SCA (37). Distúrbios na qualidade do sono, liderados 

pelo mais comum deles, Síndrome da Apnea Obstrutiva do Sono (SAOS), são conhecidos por 

ter um efeito adverso sobre a saúde do paciente, que é associada com um risco aumentado de 

SCA (14, 37). 

De acordo com a American Academy of Sleep Medicine (2016), a Apneia Obstrutiva 

do Sono é uma síndrome caracterizada por episódios repetitivos de obstrução parcial ou total 

das vias aéreas superiores (VAS) que ocorrem durante o sono, geralmente associada à redução 

da saturação de oxigênio no sangue e esforço respiratório. A apneia é uma pausa de mais de 10 

segundos na respiração associada a esforço ventilatório contínuo e despertar do sono. 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 (38-40).  

Os pacientes portadores de DRS apresentam, frequentemente, sonolência diurna 

excessiva (SDE), sono agitado, ronco alto, apneia testemunhada por seu parceiro, dispneia e 

sufocação ou engasgamento, prejudicando a qualidade do sono. Qualidade do sono ruim pode 

ser importante sintoma de diversos distúrbios do sono. Logo, espera-se que os pacientes 
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portadores de distúrbios do sono apresentem piora da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

(QVRS) e da qualidade do sono (38, 41). 

As consequências agudas adicionais da SAOS incluem queda da saturação de oxigênio 

repetitiva, ativação simpática e aumento da frequência cardíaca e pressão arterial que causam 

disfunção endotelial e predispõem pacientes à aterosclerose. Em pacientes com infarto do 

miocárdio, a SAOS parece promover a progressão do ateroma, o que resulta em recorrência de 

eventos cardíacos e cerebrovasculares, tais como reinfarto, acidente vascular cerebral, morte 

súbita e revascularizações (37, 39).  

A privação do sono provoca reações de estresse no organismo, aumentando os níveis de 

proteína C reativa (PCR) e interleucina–6 (IL-6). O nível elevado de PCR e IL-6 constitui fortes 

preditores de doença cardiovascular (8). Outro aspecto relevante é que as hipóxias intermitentes 

reduzem a pressão intratorácica, o que aumenta a pressão transmural do ventrículo esquerdo e, 

consequentemente, aumenta a pós-carga. A diminuição da pré-carga e o aumento da pós-carga 

do ventrículo esquerdo atuam em conjunto, provocando diminuição do volume sistólico. A 

diminuição do volume de ejecção vai contribuir para o aumento da atividade simpática 

característica da SAOS (42).  

A fragmentação e superficialidade do sono podem resultar em sonolência excessiva. Os 

constantes episódios de despertares acarretam fragmentação do sono, além de impedirem que 

o sono progrida para as fases profundas, convertendo-se em sono não reparador (8) 

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

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

baixo limiar de dor, ansiedade, nervosismo, perda de apetite e constipação, gerando, dessa 

forma, dificuldade para o desenvolvimento de atividades diárias, piorando a QVRS (16, 40).  

O reconhecimento precoce dos DRS e a instituição de tratamento efetivo são passos 

importantes para reduzir a morbi-mortalidade cardiovascular nesses pacientes (43). A gravidade 

da apneia do sono é comumente quantificada pelo Índice de apneia-hipopneia (IAH), que é o 

número de apneia e hipopneia por hora. Um IAH de 5-15 indica doença leve, 15-30 indica 

doença moderada, e 30 indica doença grave (44). 

A polissonografia (PSG) assistida é o padrão ouro para o diagnóstico dos DRS (38). Os 

registros de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiografia, eletrocardiograma, 

oximetria, fluxo aéreo e esforço respiratório fornecem dados fidedignos relacionados à 

gravidade das doenças (45). No entanto, a polissonografia é um exame oneroso e de difícil 

acesso fora dos grandes centros urbanos. Para contornar essa limitação, tem aumentado o 
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interesse por métodos alternativos de medidas subjetivas do diagnóstico, como questionários 

baseados em parâmetros clínicos. Dentre os questionários mais utilizados, estão os que avaliam 

a qualidade do sono (Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh - IQSP), os DRS (Questionário 

de Berlim) e a sonolência excessiva (Escala de Sonolência de Epworth - ESE) (46).   

As opções de tratamento para a SAOS incluem a pressão positiva contínua nas vias 

aéreas (CPAP), cirurgias, oxigenoterapia e mudanças de estilo de vida, como perda de peso, 

posicionamento corporal durante o sono, restrição ao tabagismo, manutenção de adequada 

higiene do sono e proibição de substâncias que deprimam a atividade dos músculos faríngeos, 

como o álcool e as benzodiazepinas (38, 45). 

O tratamento clínico mais comum envolve a pressão positiva contínua nas vias aéreas 

(CPAP). Os dispositivos CPAP fornecem ar comprimido nas vias aéreas, visando mantê-las 

abertas. Outras formas de tratamento abrangem desde procedimentos cirúrgicos, como a 

glossectomia parcial, a vulopalatoglossofaringoplastia, e procedimentos de avanço 

maxilomandibular, até terapia posicional, exercício orofaríngeo, implantes palatais e terapia 

farmacológica (38, 45).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a influência da qualidade do sono nos eventos intra-hospitalares de pacientes 

com Síndrome Coronariana Aguda. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

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

em pacientes portadores de SCA. 

 3.2.2 Determinar se a duração do sono está independentemente associada com um maior 

risco da SCA.  

 3.2.3 Avaliar a qualidade e duração do sono como fatores de risco para evolução clínica 

desfavorável intra-hospitalar da SCA. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização do estudo  

 

 Estudo observacional, de coleta prospectiva e do tipo coorte. 

 

4.2 Pacientes e Métodos  

 

Amostra não aleatória com pacientes selecionados de forma consecutiva. Foram 

utilizados pacientes de ambos os gêneros admitidos na Unidade de Dor Torácica (UDT) de 

hospital privado, considerado referência cardiológica em Sergipe, Brasil, com quadro de 

Síndrome Coronariana Aguda, internados para investigação e tratamento durante o período 

de julho de 2014 a outubro de 2016. 

Uma estimativa do tamanho amostral foi determinada com base na frequência de 

admissões de pacientes com SCA na UDT do referido hospital. Assim, considerando um 

número de, aproximadamente, 10 admissões por mês, obteve-se um tamanho amostral de 

254 pacientes. 

  Todos os voluntários incluídos no estudo responderam ao Índice de Qualidade do 

Sono de Pittsburgh (Anexo A), Questionário de Berlim (Anexo B), Escala de Sonolência de 

Epworth (Anexo C) e Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 

(Anexo D). A aplicação dos questionários foi realizada, individualmente, após a admissão 

na UDT. Para tanto, os participantes do estudo receberam os mesmos com instruções e 

recomendações para seu preenchimento, sem limite de tempo. As eventuais dúvidas 

manifestadas pelos sujeitos foram prontamente esclarecidas pelo investigador, o qual 

acompanhou pessoalmente toda a coleta de dados. Em seguida, os pacientes foram 

acompanhados até a alta hospitalar. 

 

4.3 Critérios de Inclusão e de Exclusão 

  

 Foram incluídos no estudo os pacientes que apresentaram quadro de SCA (angina 

instável ou infarto agudo do miocárdio sem apresentação inicial de ST elevado ou infarto 

com supradesnivelamento de ST), definido pela história clínica (sintomas consistentes de 

isquemia aguda), aumento seriado nos marcadores de necrose cardíaca, e confirmado a partir 
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de, pelo menos, um dos seguintes exames: eletrocardiograma, ecodoplercardiograma 

transtorácico e cinecoronarioangiografia. Utilizou-se como critérios de exclusão a 

inabilidade para completar o questionário (ex: instabilidade hemodinâmica, demência, 

delírio, graves distúrbios depressivos), a recusa em participar do estudo e a transferência 

para outro centro hospitalar. 

 

4.4 Materiais  

 

  Para determinar o perfil clínico e laboratorial, bem como a evolução intra-hospitalar 

dos pacientes com SCA, foi realizada uma avaliação padronizada (Apêndice A), 

administrada pelo pesquisador, corroborando os dados do prontuário médico. Foram 

avaliados os seguintes parâmetros: a) identificação do paciente; b) quadro clínico na 

admissão (pressão arterial diastólica – PAD, pressão arterial sistólica – PAS, frequência 

cardíaca – FC); c) tratamento na fase aguda (intervenção coronariana percutânea com stent, 

angioplastia transluminal coronária com balão, revascularização do miocárdio e o tratamento 

medicamentoso); d) exames de rotina realizados (hemograma, creatinina,  taxa de filtração 

glomerular estimada, glicemia, perfil lipídico, marcadores de necrose cardíaca – troponina, 

CK-MB, ecocardiograma); e) antecedentes e FR cardiovasculares (HAS, DM, dislipidemia, 

tabagismo atual/recente, doença cardiovascular prévia, etc.); f) medidas antropométricas 

(peso e altura, para calcular o índice de massa corporal – IMC, circunferência abdominal); e 

g) evolução intra-hospitalar quanto ao surgimento de ECV (óbito, reinfarto, edema agudo do 

pulmão – EAP, insuficiência cardíaca congestiva – ICC, acidente vascular cerebral – AVC, 

choque cardiogênico, parada cardíaca, fibrilação atrial e revascularização urgente) e o tempo 

de internamento.  

 

4.4.1 Avaliação dos distúrbios do sono 

 

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

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

B) e Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (Anexo C), descritos a seguir: 
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4.4.1.1 Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 

A qualidade de sono foi avaliada através do Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (PSQI), desenvolvido por Buysse e colaboradores, em 1989. Ele foi traduzido 

para 48 línguas (47) 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 (12).  

Esse questionário 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 em uma escala de 0 a 3 pontos para cada 

um dos sete componentes: qualidade subjetiva (C1), latência (C2), duração (C3), eficiência 

(C4), distúrbios do sono (C5), uso de medicamentos para dormir (C6) e disfunção diurna 

(C7). As pontuações dos sete componentes do PSQI são somadas para produzirem um escore 

global que varia de 0 a 21 pontos. Esse índice classifica-se em boa qualidade do sono (PSQI 

≤ 5 pontos) e qualidade do sono ruim (PSQI > 5 pontos) (12, 48). 

 

4.4.1.2 Questionário de Berlim (QB) 

 

O risco de SAOS foi avaliado através do Questionário de Berlim (QB), o qual 

resultou da Conference on Sleep in Primary Care, em 1996, na cidade de Berlim. A versão 

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

em 2011. O QB é composto de 11 questões agrupadas em três categorias, sendo as perguntas 

selecionadas de modo a abordar fatores ou comportamentos que predissessem a presença de 

distúrbios respiratórios durante o sono (49).  

Os pacientes foram divididos em alto e baixo risco de SAOS, com base nas respostas 

de perguntas de sintomas, agrupadas em três categorias. Um paciente é considerado como 

sendo de alto risco para apneia do sono se 2 dos 3 seguintes critérios forem observados: 1) 

ronco com duas das seguintes características; mais alto do que a fala, pelo menos 3 a 4 vezes 

por semana, reclamações de outros sobre o ronco, pausas respiratórias testemunhadas pelo 

menos 3 a 4 vezes por semana; 2) fadiga no início da manhã e durante o dia, mais de 3 a 4 

vezes por semana ou adormecer ao volante; e 3) presença de hipertensão ou obesidade (49, 

50). 
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4.4.1.3 Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 

 

A sonolência diurna foi avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE), 

traduzida para 52 línguas, validada internacionalmente por Johns em 1991(51). 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. Refere-se 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 (52, 53).  

A pontuação da ESE varia de zero a 24 pontos e estabelece 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 (52, 53). 

 

4.4.2 Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) 

 

 A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) foi avaliada pelo Questionário de 

Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-

Form Health Survey). A tradução, adaptação e validação do Questionário SF-36 para a 

população brasileira ocorreu em 1999, por Ciconelli e colaboradores (54). No Brasil, o SF-

36 foi validado para pacientes com cardiopatia isquêmica estável por Franzen, em 2005 (55).  

 O SF-36 é um instrumento multidimensional que contempla 36 itens, englobados 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 à melhor percepção de saúde.  Os 

domínios contemplados pelo questionário SF-36 são: capacidade funcional, aspecto físico, 

dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde mental (54). 
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4.5 Questões éticas 

 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFS – 

Universidade Federal de Sergipe, com o número de CAAE 50221515.4.0000.5546 e número 

de parecer 1.358.212 (Anexo E). Antes de participarem do estudo, todos os voluntários 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B).  

 

4.6 Análise estatística e Interpretação dos dados 

 

Através dos questionários aplicados, foram obtidas variáveis quantitativas e 

qualitativas nominais e ordinais, em que a análise dos dados foi realizada de duas formas, 

descritiva univariada e inferencial. Sobre as variáveis qualitativas, a análise descritiva foi 

realizada através da obtenção de frequências e percentuais. Para descrever as variáveis 

quantitativas, a análise descritiva foi estimada com a obtenção da média, desvio padrão, 

mínimo e máximo de cada variável.  

Na segunda etapa, foi realizada uma análise inferencial, com a associação entre o 

Resultado do PSQI (boa qualidade do sono = PSQI ≤ 5 pontos e qualidade do sono ruim = 

PSQI > 5 pontos) com as demais variáveis. Essa comparação foi realizada através da média 

e do desvio padrão para as variáveis quantitativas, onde a aderência à distribuição normal 

foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Quando observada a normalidade dos dados, 

utilizou-se o teste t de Student para a comparação dos resultados do PSQI e, na ausência de 

normalidade, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. Já para as variáveis categóricas, foram 

realizadas tabelas de contingência, e os testes de Qui-quadrado e Exato de Fisher. Para 

avaliar a associação entre qualidade do sono e presença de complicação, optou-se pela 

técnica de regressão logística para a determinação do risco relativo.  Foi utilizado o software 

R, versão 3.4.0 (56), e o nível de significância adotado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características da população do estudo 

 

Foram avaliados 254 voluntários, com média de idade de 64,69±13,55 anos, sendo 

163 (64,1%) do sexo masculino, 134 (52,7%) de cor de pele branca, 168 (66,1%) casados, 

193 (75,9%) moradores da capital do Estado, 228 (89,7%) possuidores de plano de saúde 

suplementar, 144 (56,6%) profissionalmente ativos e 96 (37,8%) com nível de escolaridade 

de ensino médio completo. As características basais da população podem ser apreciadas na 

Tabela 1. 

Quanto ao tipo de SCA, observou-se: angina instável (43,3%), IAM sem SST 

(37,0%) e IAM com SST (19,6%). Apenas 88 (34,6%) apresentaram boa qualidade do sono 

e 166 (65,3%) pacientes apresentaram qualidade do sono ruim, sendo que, destes, 43 (16,9%) 

foram classificados como prováveis portadores de distúrbios do sono (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características basais dos pacientes com SCA 

                                       Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

P 

Dados demográficos 

Idade (anos), Média ± DP 64,6±13,5 66,4±13,9 61,3±12,2 0,002 

Sexo masculino, n (%) 163 (64,1) 92 (55,4) 71 (80,7) <0,001 

Raça branca, n (%) 134 (52,7) 88 (53,0) 46 (52,3) 0,877 

Estado civil casado, n (%) 168 (66,1) 107 (64,5) 61 (69,3) 0,040 

Ocupação ativo, n (%) 144 (56,6) 88 (53,0) 56 (63,6) 0,135 

Cidade - capital, n (%) 193 (75,9) 130 (78,3) 63 (71,6) 0,163 

Convênio – Plano de saúde, n (%) 228 (89,7) 151 (91,0) 77 (87,5) 0,555 

Escolaridade – ensino médio, n (%) 96 (37,8) 59 (35,5) 37 (42,0) 0,636 

     

Dados admissão, média ± DP 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 131,6±21,8 131,8±21,0 131,2±23,3 0,956 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 77,4±13,9 77,7±14,1 76,8±13,7 0,484 

Frequência Cardíaca (bpm) 78,5±16,9 79,3±16,8 77,2±17,0 0,096 

TFG (mL/min/1,73 m2) 88,7±41,0 85,0±42,3 95,8±37,5 0,016 

Fração de Ejeção (%) 58±14 57±15 58±12 0,501 

     

Diagnóstico, n (%)                                                                                                                              0,661                                                    

Infarto Agudo do Miocárdio com 

elevação de ST 

50 (19,6) 30 (18,1) 20 (22,7) - 

Infarto Agudo do Miocárdio sem 

elevação de ST 

94 (37,0) 62 (37,3) 32 (36,4) - 

Angina Instável 110 (43,3) 74 (44,6) 36 (40,9) - 

n- número; DP - desvio padrão; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; mmHg - milímetros de 

mercúrio; bpm - batimentos por minuto; % - porcentagem; TFG - taxa de filtração glomerular; mL - mililitros; 

min - minutos; m2 - metro quadrado 
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Com relação aos antecedentes e FR cardiovasculares, diabetes mellitus (p=0,043), 

história familiar (p=0,010), ICC (p=0,015), doença vascular periférica (p=0,051) e 

inatividade física (p=0,026) foram mais prevalentes no grupo com qualidade ruim do sono, 

comparativamente ao grupo com boa qualidade do sono. Ainda quanto à presença dos FR 

cardiovascular, aproximadamente, 70% dos pacientes eram hipertensos e sedentários, cerca 

de 62% eram dislipidêmicos, 39% da amostra eram diabéticos, 30% etilistas e 43% 

apresentavam sobrepeso (Tabela 2). 

Dentre a amostra analisada, foi evidenciado IMC médio de 27,9 ± 4,8 Kg/m2, 

circunferência abdominal (CA) média de 100,6 ± 16,4 cm, peso médio de 76,6 ± 16,1 Kg e 

altura média de 1,65 ± 0,09 m. O grupo qualidade do sono ruim apresentou resultado 

semelhante ao grupo boa qualidade do sono em relação ao IMC e CA. O peso (p=0,038) e a 

altura (p<0,0001) foram maiores para o grupo boa qualidade do sono (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Antecedentes e fatores de risco cardiovasculares dos pacientes com SCA 

                                                      Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

p 

Histórico médico, n (%)     

História Familiar de Doença Arterial Coronariana 172 (67,7) 122 (73,5) 50 (56,8) 0,010 

História de Doença Arterial Coronariana prévia 113 (44,4) 73 (44,0) 40 (45,5) 0,925 

Infarto Agudo do Miocárdio prévio 89 (35,0) 58 (34,9) 31 (35,2) 1,000 

Angina  113 (44,4) 79 (47,6) 34 (38,6) 0,217 

Angioplastia Transluminal Coronariana prévia 80 (31,5) 50 (30,1) 30 (34,1) 0,612 

Revascularização do Miocárdio prévio 39 (15,3) 22 (13,3) 17 (19,3) 0,274 

Dislipidemia 159 (62,6) 102 (61,4) 57 (64,8) 0,700 

Diabetes mellitus 101 (39,7) 58 (34,9) 43 (48,9) 0,043 

Hipertensão 177 (69,6) 122 (73,5) 55 (62,5) 0,094 

Fumante 21 (8,2) 13 (7,8) 8 (9,1) 0,341 

Etilista 78 (30,7) 47 (28,3) 31 (35,2) 0,320 

Insuficiência Cardíaca Congestiva prévia 55 (21,6) 44 (26,5) 11 (12,5) 0,015 

Arritmia prévia 52 (20,4) 38 (22,9) 14 (15,9) 0,250 

Trombose Venosa Profunda prévia 20 (7,8) 15 (9,0) 5 (5,7) 0,484 

Acidente Vascular Cerebral prévio 21 (8,2) 15 (9,0) 6 (6,8) 0,710 

Doença Vascular Periférica 60 (23,6) 46 (27,7) 14 (15,9) 0,051 

Atividade Física 79 (31,1) 43 (25,9) 36 (40,9) 0,020 

Índice de Massa Corpórea, média ± DP 27,9±4,8 28,0±4,8 27,8±4,9 0,808 

Circunferência Abdominal (cm), média ± DP 100,6±16,4 100,2±15,8 101,5±17,6 0,923 

Peso (kg), média ± DP 76,6±16,1 75,1±15,5 79,4±16,8 0,038 

Altura (m), média ± DP 1,65±0,09 1,63±0,08 1,68±0,08 <0,001 

n -  número; DP - desvio padrão; % - porcentagem; cm - centímetros; Kg - quilograma; m – metros; PSQI – 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 
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5.2 Evolução intra-hospitalar dos pacientes 

 

 Constatou-se a presença de desfecho composto em 20,4% da amostra (p=0,140). As 

complicações cardiovasculares apresentadas foram o reinfarto (6,3%), ICC/EAP (5,5%), 

fibrilação atrial (4,7%), revascularização urgente (4,7%), óbito (2,3%), choque cardiogênico 

(2,3%), parada cardíaca (1,9%) e AVC (1,1%). As características da evolução intra-

hospitalar dos pacientes estão representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Desfecho dos pacientes com SCA 

                                                                            Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

p 

Eventos Cardiovasculares 

Desfecho Composto, n (%) 52 (20,4) 39 (23,5) 13 (14,8) 0,140 

Edema Agudo do Pulmão / Insuficiência 

Cardíaca Congestiva, n (%) 
14 (5,5) 12 (7,2) 2 (2,3) 0,147 

Reinfarto, n (%) 16 (6,3) 11 (6,6) 5 (5,7) 0,981 

Acidente Vascular Cerebral, n (%) 3 (1,1) 2 (1,2) 1 (1,1) 1,000 

Choque Cardiogênico, n (%) 6 (2,3) 3 (1,8) 3 (3,4) 0,420 

Fibrilação Atrial, n (%) 12 (4,7) 9 (5,4) 3 (3,4) 0,551 

Parada Cardíaca, n (%) 5 (1,9) 3 (1,8) 2 (2,3) 1,000 

Revascularização urgente, n (%) 12 (4,7) 9 (5,4) 3 (3,4) 0,551 

Óbito, n (%) 6 (2,3) 6 (3,6) 0 (0,0) 0,095 

n - número; % - porcentagem; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

Dentre os pacientes avaliados, 54,7% apresentaram alto risco para SAOS, com 

tendência maior para o grupo com qualidade do sono ruim (p=0,0003). Apenas 33,5% 

apresentaram sonolência excessiva, com diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p=0,0005). A média de duração do sono foi de 7,1 horas, sendo que os pacientes 

com qualidade do sono ruim apresentam tendência de dormir menos (p<0,0001) (Tabela 4). 

Tabela 4 – Avaliação dos distúrbios do sono dos pacientes com SCA 

                                                        Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

p 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

Qualidade do Sono, n (%) 254 (100,0) 166 (65,4) 88 (34,6)  

Duração do Sono (h), média ± DP 7,1±1,5 6,8±1,5 7,8±1,3 <0,0001 

Questionário de Berlim    0,0003 

Alto risco para Síndrome da Apneia 

Obstrutiva do Sono, n (%) 

139 (54,7) 105 (63,3) 34 (38,6)  

Baixo risco para Síndrome da 

Apneia Obstrutiva do Sono, n (%) 

115 (45,3) 61 (36,7) 54 (61,4)  

Escala de Sonolência de Epworth    0,0005 

Sonolência excessiva, n (%) 85 (33,5) 69 (41,6) 16 (18,2)  

Boa noite de sono, n (%) 169 (66,5) 97 (58,4) 72 (81,8)  

n - número; % - porcentagem; h - horas; DP - desvio padrão; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh. 
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Os pacientes com qualidade do sono ruim apresentaram menores índices em todos os 

oito domínios de qualidade de vida do SF-36: capacidade funcional (p<0,0001), aspectos 

físicos (p=0,0001), dor (p<0,0001), aspectos sociais (p<0,0001), saúde mental (p<0,0001), 

aspectos emocionais (p<0,0001), vitalidade (p<0,0001) e estado geral de saúde (p<0,0001) 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Avaliação da qualidade de vida dos pacientes com SCA 

                                                                         Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

p 

Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36), média ± DP    

Capacidade Funcional 57,7±35,0 46,8±34,6 78,1±25,2 <0,0001 

Aspectos Físicos 51,4±47,2 43,3±46,4 66,7±45,1 0,0001 

Dor 69,2±30,2 61,7±30,4 83,4±24,2 <0,0001 

Aspectos Sociais 74,9±29,3 67,5±31 88,7±19,1 <0,0001 

Saúde Mental 67,1±22,4 59,9±22,2 80,7±15,3 <0,0001 

Aspectos Emocionais  55,7±48,1 45,1±48,4 75,7±40,9 <0,0001 

Vitalidade 63,4±25,2 53,9±24,5 81,4±14,7 <0,0001 

Estado Geral de Saúde 57,5±21,8 51,5±21,6 69±17,1 <0,0001 

Percepção da qualidade de vida 

relacionada a saúde no último ano 
35,8±27,1 32,9±26,2 41,1±28,1 0,032 

DP - desvio padrão; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

Após ajuste para a presença de desfechos durante o internamento, evidenciou-se, 

mediante regressão logística multivariada, no modelo que incorporou as variáveis qualidade 

do sono, idade, sexo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, 

dislipidemia, nível de atividade física e diagnósticos, que a ocorrência de complicação intra-

hospitalar esteve mais associada ao diagnóstico de IAM com supra de ST (OR=4,97; IC: 

95% 2,10 – 12,22; p<0,0001) do que à HAS (OR=3,43; IC: 95% 1,39 – 9,81; p=0,012). Não 

houve associação significativa entre a qualidade do sono ruim avaliada pelo PSQI e a 

presença de desfechos cardiovasculares (OR=1,54; IC: 95% 0,69 – 3,57; p=0,302) (Tabela 

6). 

Tabela 6 – Razão de chance ajustada para complicações cardiovasculares 

Variável OR IC 95% p 

Qualidade do Sono Ruim de acordo com o PSQI 1,54 0,69-3,57 0,302 

Idade 1,01 0,98-1,04 0,469 

Sexo Feminino 1,16 0,55-2,41 0,688 

Diabetes mellitus  1,09 0,54-2,18 0,818 

Hipertensão Arterial Sistêmica 3,43 1,39-9,81 0,012 

Tabagismo 0,15 0,01-0,90 0,087 

Dislipidemia 1,60 0,76-3,48 0,226 

Nível atividade física Ativo 0,51 0,23-1,07 0,086 

Infarto Agudo do Miocárdio com elevação de ST 4,97 2,10-12,22 <0,0001 

Infarto Agudo do Miocárdio sem elevação de ST 1,48 0,68-3,25 0,327 

OR - Odds Ratio; IC - Intervalo de Confiança; % - porcentagem; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh. 
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Por fim, observou-se, mediante análise do risco relativo, que a qualidade do sono 

ruim de pacientes com SCA esteve associada ao sexo feminino (RR=1,44; IC: 95% 1,22- 

1,70; p=0,0001), ao estado civil divorciado (RR=1,36; IC: 95% 1,14- 1,63; p=0,0406), à 

história familiar de DAC (RR=1,32; IC: 95% 1,06 – 1,65; p=0,0104), ao ICC prévio 

(RR=1,30; IC: 95% 1,10 – 1,55; p=0,0156), à hipertensão pulmonar (RR=1,34; IC: 95% 1,12 

– 1,60; p=0,0358), à doença vascular periférica (RR=1,24; IC: 95% 1,04 – 1,48; p=0,0510), 

ao alto risco para SAOS (RR=1,42; IC: 95% 1,17 – 1,73; p=0,0003) e à sonolência diurna 

excessiva (RR=1,38; IC: 95% 1,15 – 1,65; p=0,0005) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Risco relativo para complicações cardiovasculares 

Variável RR IC 95% p 

Sexo Feminino 1,44 1,22-1,70 0,0001 

Estado civil divorciado 1,36 1,14-1,63 0,0406 

História Familiar de Doença Arterial Coronariana 1,32 1,06-1,65 0,0104 

Insuficiência Cardíaca Congestiva prévia  1,30 1,10-1,55 0,0156 

Hipertensão Pulmonar 1,34 1,12-1,60 0,0358 

Doença Vascular Periférica 1,24 1,04-1,48 0,0510 

Alto risco para Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 1,42 1,17-1,73 0,0003 

Sonolência Diurna Excessiva 1,38 1,15-1,65 0,0005 

RR – Risco Relativo; IC - Intervalo de Confiança; % - porcentagem;  
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6 DISCUSSÃO 

 

Embora fosse esperado que a qualidade do sono ruim estivesse associada à ocorrência 

de complicações cardiovasculares durante a hospitalização de pacientes com SCA, isso não 

foi observado neste estudo. Nossos dados sugerem que a ocorrência de desfecho intra-

hospitalar esteve associada ao diagnóstico de IAM com supra de ST e à HAS. A qualidade 

do sono ruim esteve presente em 63,3% da amostra e 20,4% apresentaram ECV durante a 

hospitalização.  

Uma boa qualidade do sono está diretamente associada a um período de vigília 

adequado, sem sonolência diurna, ausência de DRS e com maior disposição para a realização 

das atividades de vida diária (57). Andrechuk e colaboradores (2016) demonstraram a 

importância de se avaliar a qualidade e os distúrbios do sono, tais como SAOS e sonolência 

diurna, visando à prevenção e redução de desfechos desfavoráveis de doenças 

cardiovasculares, em especial o IAM (58). 

Nossos achados indicam que pacientes diagnosticados com IAM com SST 

apresentam risco 4,97 vezes maior de apresentar ECV intra-hospitalar quando comparado a 

pacientes com angina instável. Similarmente, um estudo prévio mostrou que existe 

associação de SAOS com pior prognóstico na SCA. Porém, os autores descobriram que tal 

associação existe, inclusive para todos os tipos de SCA (59).  

O presente estudo demonstrou que os pacientes com SCA que são hipertensos 

apresentam 3,43 vezes maior chance de complicar durante o internamento. Esses resultados 

reforçam achados anteriores de que o risco de evento cardiovascular aumenta com o número 

de fatores de risco cardiovasculares associados, como hipertensão, diabetes, obesidade, 

dislipidemia ou distúrbios respiratórios do sono (14).  

Em concordância com os achados do presente estudo, Andrechuk (2014) sugere que 

a má qualidade do sono, a SDE e o alto risco para SAOS têm elevada prevalência nos 

pacientes com IAM. Em seu estudo, o qual objetiva avaliar a evolução clínica de pacientes 

com IAM, verificou que 12,4% dos pacientes evoluíram com piora clínica durante a 

hospitalização, e que o sono de má qualidade esteve associado de forma independente à 

ocorrência desse desfecho (8).  

A sonolência diurna excessiva é uma das queixas do sono mais comuns e tem sido 

acompanhada por múltiplos efeitos adversos, incluindo distúrbios psiquiátricos, 

anormalidades metabólicas, DCV e mortalidade (60). A SDE tem sido associada à maior 
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duração da lesão em pacientes que apresentam DAC sintomática e, consequentemente, maior 

risco de complicações cardiovasculares. Os possíveis mecanismos fisiopatológicos para essa 

associação incluem: aumento do impulso simpático e elevados níveis de catecolaminas 

circulantes, estresse oxidativo, disfunção endotelial e inflamação sistêmica (61). 

Da mesma forma, a prevalência de SAOS é muito alta entre os pacientes com DAC, 

afetando de 57 a 79% dos pacientes hospitalizados por SCA (37). Especialistas sugerem que 

múltiplos fatores podem estar envolvidos: os processos inflamatórios são críticos na 

patogênese da aterosclerose, a hipóxia intermitente sustenta a inflamação sistêmica 

modificando os níveis de mediadores de inflamação. Além disso, através da redução dos 

níveis séricos de oxigênio, a SAOS parece promover a progressão do ateroma e a recorrência 

de eventos cardíacos e cerebrovasculares, tais como re-infarto, AVC, morte súbita e 

revascularizações (62).  

Na presente investigação, a duração média do sono foi de 6,8 horas no grupo com 

qualidade do sono ruim e de 7,82h entre os pacientes que dormem bem, com diferença 

significativa entre os grupos. Uma pesquisa prévia evidenciou que o sono com duração igual 

ou superior a sete horas, em conjunto com outros fatores (atividade física, dieta saudável, 

consumo moderado de álcool e ausência de tabagismo), está associado a um risco 65% 

menor de desenvolver DCV, o que confirma o caráter protetor do sono de duração adequada 

(63). 

Similarmente, Aggarwal et al. (2013), em seu estudo transversal retrospectivo que 

objetiva analisar a associação entre duração do sono e eventos cardiovasculares em 6538 

sujeitos, sugerem que exista associação entre a duração do sono e a prevalência de IAM, 

ICC, AVC, DAC e angina (64). Neste sentido, tanto os pacientes com excesso de sono 

quanto aqueles com deficiência do mesmo apresentam risco aumentado para DCV (14).  

Experimentar uma doença que envolve risco de vida, como a SCA, é um evento 

altamente estressante que pode resultar em sérias consequências para a qualidade de vida de 

um paciente. Kroemeke (2016), em seu estudo que explora as mudanças no componente 

emocional do bem-estar subjetivo dos pacientes após o primeiro IAM, evidenciou que esses 

pacientes geralmente apresentam efeitos negativos que coincidem com funcionamento físico 

limitado, complicações cardíacas e deterioração da qualidade de vida (65). Similarmente, os 

dados referentes à presente pesquisa apontam que os pacientes portadores de SCA e 

qualidade do sono ruim apresentaram menor percepção da qualidade de vida comparada ao 

último ano e menores índices em todos os oito domínios de qualidade de vida do SF-36. 
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Do mesmo modo, os estudos de Chasens et al. (2014) e Linz et al. (2015) sugerem 

que múltiplos aspectos das atividades funcionais sejam afetados negativamente pelo 

distúrbio do sono. A má qualidade do sono foi associada à diminuição da qualidade de vida 

física, da qualidade de vida mental e da capacidade de se envolver nas atividades diárias 

(66). Enfim, a presença de DRS nesses pacientes está independentemente associada à 

diminuição da qualidade de vida (67). 

Existem algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação de nossos 

resultados. A avaliação dos distúrbios do sono e da qualidade de vida, mediante a utilização 

de questionários de autorrelato, embora constitua instrumentos práticos e reprodutíveis, 

representa metodologia indireta e, portanto, sujeita a falhas. Apesar de a amostra representar 

a população de pacientes portadores de SCA, a coleta de dados foi realizada em um único 

hospital privado. Esse fato pode ter gerado um viés de seleção em favor de pacientes que 

evoluem melhor por disponibilizar da mais alta tecnologia para assistência à saúde. Outra 

limitação do presente estudo refere-se ao não acompanhamento dos pacientes após a alta 

hospitalar, o que poderia mostrar os efeitos, a longo prazo, da má qualidade do sono nos 

desfechos cardiovasculares de pacientes com SCA.  
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7 CONCLUSÕES  

 

 Na presente investigação, não foi possível demonstrar que existe associação entre 

qualidade do sono ruim avaliada pelo PSQI e pior evolução clínica intra-hospitalar de 

pacientes com SCA. Entretanto, demonstrou-se maior probabilidade de ocorrência de 

desfecho durante a hospitalização desses pacientes quando diagnosticados com IAM com 

supra de ST e hipertensos. Por outro lado, há a necessidade da realização de novos estudos 

para elucidar, com maior precisão, os efeitos a longo prazo da má qualidade do sono nos 

desfechos cardiovasculares de pacientes com SCA. 
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APÊNDICE A 

 

 

INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NO PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

NOME DO ENTREVISTADOR: ____________________________________________ 

DATA DA AVALIAÇÃO: __________________________ 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 
 

1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Tel: 

Data de Nasc:___/___/____  Idade: ____ Sexo: (   ) M   (   ) F  Cor:  (   ) B   (   ) N    (   ) P  

Nº de Admissão na Urgência: Convênio: (   )SUS (   )IPES (   )Plano saúde  (   )Part. 

Data de Admissão na Urgência:___/___/___ Data da Alta Hospitalar: ___/___/___ 

Nº de Controle do Hospital: Nº do Prontuário: 

 

2. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

Estado Civil: (   )Casado  (   )Divorciado  (   )Solteiro       

(    )Viúvo    (   ) Mora com companheiro(a) 

Ocupação: 

Escolaridade: _________ anos de estudo completo Renda Familiar: R$ 

Nº de Dependentes: Renda Familiar Percapita: R$ 

 

3. QUADRO CLÍNICO NA ADMISSÃO (Obter no prontuário) 

Diagnóstico: (   ) AI    (   ) IAM S/ Supra    (   ) IAM C/ Supra 

PA:____/____ mmHg FC: __________ bpm 

ECG: Alt. Isquêmica? :  (    ) SIM     (    ) NÃO   Qual? :  (    ) ST infra  (    ) ST supra   (    ) T negativa 

(    ) BRE novo  (    )BRE  (    ) BRD   (    ) BV do 2º e 3º (    ) Alt. Inespecíficas de RV 

LAUDO: _____________________________________________________________________                                  

Laboratório: Hemoglobina: ______ g/dl      Hematócrito:______ %      Leucócitos:______       

Glicemia de stress:_____ mg/dl    Glicemia de jejum (1ª dia seguinte): _____mg/dl    

HbA1C: _____     Creatinina:_____ g/dl     Creatinina Clearance (TFG): _____ mL/min  

Colesterol Total _________    HDL _________    LDL _________    TG __________   

CK-MB elevada:      (    ) SIM     (    ) NÃO      Maior valor : _______________________ 

KILLIP: (    ) I          (    ) II            (     ) III              (    ) IV     Troponina: (  )Sim   (  )Não 

EQUIVALENTE ANGINOSO :  (    ) SIM     (    ) NÃO    

(    ) Dispneia      (    ) Sudorese    (    ) Palpitações      (    ) Tontura    (    ) Vômitos        

(    ) Outro____________________________________________________________________                         

ECOCARDIOGRAMA:    Realizado: (    ) SIM     (    ) NÃO     Data: 

Função Sistólica: (    )Normal     (    )Hipocinesia   (    ) Acinesia   (    ) Discinesia ou Aneurisma 

Função Diastólica:(   )Normal (  )Déficit de relaxamento (   )Pseudonormal  (   )Padrão restritivo 

Déficit segmentar:(   )SIM (   )NÃO  Anterior(   ) Inferior(   ) Lateral(   ) Septal(   ) Posterior (   ) 

AE: _______  Ao: _______ Ao/AE: _______ DDVE: _______ DSVE: _______ VDF: _______ 

VSF: _____ Esp. Septo: _____ Esp. Parede: _____ Septo/Parede: _____ Δ%: _____ FE: _____ 

Mobilidade do Septo: _____ Mobilidade da parede: ______ Esp. Rel.: _____ Ind. Massa:_____ 

Volume AE: _____ E: _____  E’_____ PSAP: _____ Hipertensão Pulmonar: (    )Sim  (    )Não  

Mitral: (   ) Normal  (   ) I. Leve (   ) I. Mod.  (   ) I. Grave  Tricúspide: (    ) Normal  (    ) I. Leve (    ) 

I. Mod.  (    ) I. Grave   Aórtica: (    ) Normal  (    ) I. Leve (    ) I. Mod.  (    ) I. Grave              Pulmonar: 

(    ) Normal  (    ) I. Leve (    ) I. Mod.  (    ) I. Grave 

OBS: ________________________________________________________________________ 
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

CAbd____________ Peso_____________ Altura____________ IMC____________ 

4. ANTECEDENTES E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 

Tabagismo: (    ) Sim      (    ) Não       Já fumou: (    ) Sim      (    ) Não        

Diabetes Mellitus: (  )Sim   (  )Não    Tratamento: (   ) Dieta  (   ) Medicamento   (   ) Insulina 

 Sim Não  Sim Não 

Tem hipertensão? (   ) (   ) Faz tratamento regular p/ HAS? (   ) (   ) 

É etilista? (   ) (   ) Marcapasso (   ) (   ) 

Tem dislipidemia? (   ) (   ) Faz tratamento regular p/ DLP? (   ) (   ) 

História familiar de DAC 

precoce? / H<55 E M<65 

(   ) (   ) DAC prévia? (   ) (   ) 

Insuficiência Cardíaca (   ) (   ) Angina de Peito (   ) (   ) 

IAM prévio? (   ) (   ) Angioplastia percutânea prévia (   ) (   ) 

Doença coronária prévia 

conhecida (>50%) 

(   ) (   ) Cirurgia de revascularização 

miocárdica 

(   ) (   ) 

AVC prévio? (   ) (   ) Doença vascular periférica (   ) (   ) 

Doença renal crônica? (   ) (   ) Terapia de substituição renal 

(diálise) 

(   ) (   ) 

TVP prévia? (   ) (   ) Fibrilação atrial prévia? (   ) (   ) 

SAOS prévia (   ) (   ) Faz atividade física 

regurlamente? (no mínimo 

30min, 3 vezes por semana) 

(   ) (   ) 

 

5. MEDICAÇÕES UTILIZADAS PREVIAMENTE 

(   ) ASS    (   ) Clopidogrel    (   ) Prasugrel    (   ) Ticagrelor    (   ) Ticlopidina    (   ) Beta-bloqueador  

(   ) IECA   (   ) BRA-II     Quais?________________________________________ 

 

6. TRATAMENTO NA FASE AGUDA (Período de internação)  

(   ) Tratamento clínico isolado    (   ) ICP com stent com droga          (   ) ICP com stent convencional   

(   ) ATC com balão                     (   ) Revascularização do miocárdio 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NA FASE AGUDA   

(   ) ASS    (   ) Clopidogrel    (   ) Prasugrel    (   ) Ticagrelor    (   ) Ticlopidina    (   ) Beta-bloqueador  

(   ) IECA   (   ) BRA-II     Quais?________________________________________ 

 

7. RESULTADO HOSPITALAR 

 Sim Não Data 

Morte geral (   ) (   ) ____/____/_______ 

Morte cardiovascular (   ) (   ) ____/____/_______ 
Re - IAM (   ) (   ) ____/____/_______ 
Angina  Pós-IAM (   ) (   ) ____/____/_______ 
Insuficiência Cardíaca Congestiva (   ) (   ) ____/____/_______ 

Choque cardiogenico (   ) (   ) ____/____/_______ 

Parada cardíaca (   ) (   ) ____/____/_______ 
AVC (   ) (   ) ____/____/_______ 
Hemorragia (   ) (   ) ____/____/_______ 
Edema Agudo de Pulmão (   ) (   ) ____/____/_______ 
Fibrilação Atrial (   ) (   ) ____/____/_______ 
Nova ATC (   ) (   ) ____/____/_______ 
Nova RM (   ) (   ) ____/____/_______ 
Outras, quais? 

Redução de ________ g/dL de Hemoglobina        Redução de ________ % de Hematócrito 
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APÊNDICE B 

 

 

INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NO PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

COD:______ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

           O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar deste estudo pelo fato de ter 

apresentado um quadro de Síndrome Coronariana Aguda (Angina ou infarto do miocárdio). 

Entre os vários fatores predisponentes para Síndrome Coronariana, estão os distúrbios 

relacionados à qualidade do sono. 

           Este estudo tem a finalidade de investigar a INVESTIGAR A QUALIDADE DO 

SONO EM PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA. Por isso, 

solicitamos o seu consentimento para o incluirmos em nossa pesquisa. Caso o Sr. (a) 

concorde em participar da nossa pesquisa, essa participação ocorrerá da seguinte forma: 1 – 

Serão coletadas informações do seu prontuário médico; 2 – Responder algumas perguntas 

com relação a aspectos socioeconômicos e de saúde; 3 – Responder a quatro questionários 

sobre o estado de sua saúde. 

            O senhor (a) não será submetido (a) a nenhum tratamento medicamentoso e/ou 

exames adicionais, a não ser aqueles que fazem parte do tratamento empregado pelo seu 

médico assistente, portanto não há risco decorrente da sua participação e não haverá nenhum 

custo adicional para o senhor (a). 

            Esse estudo pretende caracterizar melhor os pacientes que apresentem o mesmo 

quadro clínico que o seu e, consequentemente, poder oferecer um tratamento mais adequado. 

Esses dados serão armazenados em um Banco de Dados e mantidos em caráter confidencial 

e sigiloso, onde seu nome não aparecerá em nenhuma publicação. Informamos que os seus 

dados ficarão sob a responsabilidade do Profº Dr. Antônio Carlos Sobral Sousa (Contato: 

2107-1056) e da fisioterapeuta e doutoranda Juliana de Goes Jorge (Contato: 9993-6092). 

             Ressaltamos ainda que, se concordar em participar do estudo e assinar esse termo, o 

(a) senhor (a) permanecerá com o direito de desistir de sua participação na pesquisa a 

qualquer momento, assim como poderá receber, caso solicite, informações sobre o 

andamento do estudo. 

 

 

Nome do Paciente: ________________________________________________________ 

(ou representante legal) 

 

Assinatura do Paciente _____________________________________________________ 

(ou representante legal)           Data:_______________ 

 

Investigador:_____________________________________________________________ 

Assinatura______________________________________________Data:_____________ 
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APÊNDICE C 

 

Artigo 1 

 

INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NOS EVENTOS INTRA-

HOSPITALARES DE PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

Artigo a ser submetido em American Heart Journal 

Conceito Qualis A2 na Medicina I 

Fator de impacto 4,436 
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RESUMO 

 

Fundamento: A Síndrome Coronariana Aguda (SCA), cujo principal substrato 

anatomopatológico é a aterosclerose, constitui uma das principais causas de 

morbimortalidade do mundo moderno. Os distúrbios relacionados à qualidade do sono 

(DRS), altamente prevalentes em adultos, são considerados fatores de risco independentes 

para o surgimento da doença cardiovascular (DCV).  

Objetivos: A presente investigação foi conduzida visando investigar a influência da 

qualidade do sono no prognóstico de pacientes com SCA.  

Métodos: Trata-se de um estudo observacional e de coorte, utilizando-se 254 sujeitos 

admitidos, consecutivamente com diagnóstico de SCA, em hospital de referência 

cardiológica, no período de julho de 2014 a outubro de 2016. Todos os voluntários 

responderam ao Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI), ao Questionário de 

Berlim (QB), à Escala de Sonolência de Epworth (ESE), ao Questionário de Qualidade de 

Vida Relacionado à Saúde SF-36, e foram acompanhados quanto ao aparecimento de eventos 

cardiovasculares (ECV) durante o internamento, a partir de avaliação padronizada, 

administrada pelo pesquisador, corroborando dados do prontuário médico. 

Resultados: Os pacientes foram internados com diagnóstico de: angina instável (43,3%), 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) sem supra de ST (37,0%) e IAM com supra de ST 

(19,7%). Apenas 88 (34,6%) apresentaram boa qualidade do sono e 166 (65,4%) pacientes 

apresentaram qualidade do sono ruim. Constatou-se que a ocorrência de desfecho intra-

hospitalar esteve associada ao diagnóstico de IAM com supra de ST (OR=4,97; IC: 95% 

2,10 – 12,22; p<=0,0001) e à hipertensão arterial sistêmica (HAS) (OR=3,43; IC: 95% 1,39 

– 9,81; p=0,012).  

Conclusão: Não foi demonstrado que existe associação entre qualidade do sono ruim e pior 

evolução clínica intra-hospitalar de pacientes com SCA. Verificou-se maior probabilidade 

de ocorrência de ECV durante o internamento em pacientes com diagnóstico de IAM com 

supra de ST e hipertensos. 

 

Descritores: Síndrome Coronariana Aguda; Sono; Transtornos do Sono; Qualidade de Vida; 

Questionário. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é a principal causa de morte em todo o 

mundo e um dos diagnósticos cardiovasculares mais comum de admissão hospitalar (1, 2), 

sendo responsável por 10% das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) 

e por, aproximadamente, 30,7% dos óbitos no Brasil (68).  

A evolução das ciências da saúde nas últimas décadas tem contribuído para 

transformações demográficas, epidemiológicas e nutricionais, o que tem resultado em 

expressivo aumento da incapacidade e mortalidade decorrentes das DCV. Apesar de a 

prevenção dos fatores de risco (FR) cardiovasculares, como tabagismo, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, obesidade e inatividade física ter 

auxiliado a reduzir a morbidade e mortalidade da SCA, ainda existem lacunas no controle 

desses e de importantes FR adicionais (6, 7).  

Os distúrbios relacionados à qualidade do sono (DRS) são considerados fatores de 

risco adicionais para as doenças cardiovasculares, porém ainda são escassos os resultados na 

literatura que se ocupem em rastrear os distúrbios de sono e investigar sua relação com o 

desfecho clínico em pacientes com SCA (8, 9).  

Alguns estudos têm demonstrado que os distúrbios do sono em pacientes com 

doenças cardíacas ocorrem sob a forma de curta duração do sono, dificuldade em adormecer 

e vigília múltipla e longa durante a noite. O corpo relaxa durante o sono, recupera a energia 

perdida e prepara-se para a atividade física e intelectual. Há relativamente pouco tempo, foi 

reconhecido que o sono desempenha papel importante na patogênese e progressão de DCV, 

mas estudos epidemiológicos sobre essa questão são escassos (16, 69).  

A qualidade e os distúrbios do sono são avaliados utilizando vários métodos, 

incluindo avaliação clínica, medidas objetivas (polissonografia e actigrafia) e/ou subjetivas 

(questionários) do sono. A polissonografia é um exame oneroso e de difícil acesso fora dos 

grandes centros urbanos. Para contornar essa limitação, tem aumentado o interesse por 

métodos alternativos de diagnóstico, como questionários baseados em parâmetros clínicos. 

Dentre os questionários mais utilizados, estão os que avaliam a qualidade do sono (Índice de 

qualidade de sono de Pittsburgh), os DRS (Questionário de Berlim) e a sonolência excessiva 

(Escala de Sonolência de Epworth) (13).  

Este estudo justifica-se em decorrência da elevada incidência e morbimortalidade da 

SCA e da escassez de publicações investigando a influência da qualidade do sono na 



50 

 

 

 

evolução de portadores desta síndrome. O presente estudo tem como objetivo avaliar a 

influência da qualidade do sono nos eventos intra-hospitalares de pacientes com SCA.  

 

2 MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização do estudo 

 

 Estudo observacional, de coleta prospectiva e do tipo coorte. 

 

2.2 Pacientes e Métodos 

 

 Amostra não aleatória com pacientes selecionados de forma consecutiva. Foram 

utilizados pacientes de ambos os gêneros que deram entrada na Unidade de Dor Torácica 

(UDT) de hospital privado, considerado referência cardiológica em Sergipe, Brasil, com 

quadro de Síndrome Coronariana Aguda, internados para investigação e tratamento durante 

o período de julho de 2014 a outubro de 2016.  

Uma estimativa do tamanho amostral foi determinada com base na frequência de 

admissões de pacientes com SCA na UDT do referido hospital. Assim, considerando um 

número de, aproximadamente, 10 admissões por mês, obteve-se um tamanho amostral de 

254 pacientes. 

  Todos os voluntários incluídos no estudo responderão ao Índice de Qualidade do 

Sono de Pittsburgh (Anexo A), Questionário de Berlim (Anexo B), Escala de Sonolência de 

Epworth (Anexo C) e Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 

(Anexo D). A aplicação dos questionários foi realizada, individualmente, após a admissão 

na UDT. Para tanto, os participantes do estudo receberam os mesmos com instruções e 

recomendações para seu preenchimento, sem limite de tempo. As eventuais dúvidas 

manifestadas pelos sujeitos foram prontamente esclarecidas pelo investigador, o qual 

acompanhou pessoalmente toda a coleta de dados. Em seguida, os pacientes foram 

acompanhados até a alta hospitalar.  
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2.3 Critérios de Inclusão e de Exclusão 

 

 Foram incluídos no estudo os pacientes que apresentaram quadro de SCA (angina 

instável ou infarto agudo do miocárdio sem apresentação inicial de ST elevado ou infarto 

com supradesnivelamento de ST), definido pela história clínica (sintomas consistentes de 

isquemia aguda), aumento seriado nos marcadores de necrose cardíaca, e confirmado a partir 

de, pelo menos, um dos seguintes exames: eletrocardiograma, ecodoplercardiograma 

transtorácico e cinecoronarioangiografia. Utilizou-se como critérios de exclusão a 

inabilidade para completar o questionário (ex: instabilidade hemodinâmica, demência, 

delírio, graves distúrbios depressivos), a recusa em participar do estudo e a transferência 

para outro centro hospitalar.  

 

2.4 Pacientes 

 

  Para determinar o perfil clínico e laboratorial, bem como a evolução intra-hospitalar 

dos pacientes com SCA, foi realizada uma avaliação padronizada (Apêndice A), 

administrada pelo pesquisador, corroborando os dados do prontuário médico. Foram 

avaliados os seguintes parâmetros: a) identificação do paciente; b) quadro clínico na 

admissão (pressão arterial diastólica – PAD, pressão arterial sistólica – PAS, frequência 

cardíaca – FC); c) tratamento na fase aguda (intervenção coronariana percutânea com stent, 

angioplastia transluminal coronária com balão, revascularização do miocárdio e o tratamento 

medicamentoso); d) exames de rotina realizados (hemograma, creatinina,  taxa de filtração 

glomerular estimada, glicemia, perfil lipídico, marcadores de necrose cardíaca – troponina, 

CK-MB, ecocardiograma); e) antecedentes e FR cardiovasculares (HAS, DM, dislipidemia, 

tabagismo atual/recente, doença cardiovascular prévia, etc.); f) medidas antropométricas 

(peso e altura, para calcular o índice de massa corporal – IMC, circunferência abdominal); e 

g) evolução intra-hospitalar quanto ao surgimento de ECV (óbito, ré-IAM, edema agudo do 

pulmão – EAP, insuficiência cardíaca congestiva – ICC, acidente vascular cerebral – AVC, 

choque cardiogênico, parada cardíaca, fibrilação atrial e revascularização urgente) e o tempo 

de internamento.  
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2.4.1 Avaliação dos distúrbios do sono 

 

2.4.1.1 Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 

A qualidade de sono foi avaliada através do Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (PSQI), desenvolvido por Buysse e colaboradores, em 1989. Ele foi traduzido 

para 48 línguas (47) 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. Esse questionário 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 em uma escala de 0 a 3 

pontos para cada um dos sete componentes: qualidade subjetiva (C1), latência (C2), duração 

(C3), eficiência (C4), distúrbios do sono (C5), uso de medicamentos para dormir (C6) e 

disfunção diurna (C7). As pontuações dos sete componentes do PSQI são somadas para 

produzirem um escore global que varia de 0 a 21 pontos. Esse índice classifica-se em boa 

qualidade do sono (PSQI ≤ 5 pontos) e qualidade do sono ruim (PSQI > 5 pontos) (12, 48).  

 

2.4.1.2 Questionário de Berlim (QB) 

 

O risco de SAOS foi avaliado através do Questionário de Berlim (QB), o qual 

resultou da Conference on Sleep in Primary Care, em 1996, na cidade de Berlim. A versão 

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

em 2011. O QB é composto de 11 questões agrupadas em três categorias, sendo as perguntas 

selecionadas de modo a abordar fatores ou comportamentos que predissessem a presença de 

distúrbios respiratórios durante o sono. Os pacientes foram divididos em alto e baixo risco 

de SAOS, com base nas respostas de perguntas de sintomas, agrupadas em três categorias. 

Um paciente é considerado como sendo de alto risco para apneia do sono se 2 dos 3 seguintes 

critérios forem observados: 1) ronco com duas das seguintes características; mais alto do que 

a fala, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, reclamações de outros sobre o ronco, pausas 

respiratórias testemunhadas pelo menos 3 a 4 vezes por semana; 2) fadiga no início da manhã 

e durante o dia, mais de 3 a 4 vezes por semana ou adormecer ao volante; e 3) presença de 

hipertensão ou obesidade (49, 50).  
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2.4.1.3 Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 

 

A sonolência diurna foi avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE), 

traduzida para 52 línguas, validada internacionalmente por Johns em 1991. 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. Refere-se 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. A pontuação da ESE varia de zero a 

24 pontos e estabelece 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 (51-53). 

 

2.4.2 Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36) 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) foi avaliada pelo Questionário de 

Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-

Form Health Survey).  A tradução, adaptação e validação do Questionário SF-36 para a 

população brasileira ocorreu em 1999, por Cicconelli e colaboradores. No Brasil, o SF-36 

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

instrumento multidimensional que contempla 36 itens, englobados em oito domínios. Esse 

questionário apresenta um escore final de 0 a 100 para cada domínio, no qual zero 

corresponde ao pior estado geral de saúde e 100 à melhor percepção de saúde.  Os domínios 

contemplados pelo questionário SF-36 são: capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado 

geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde mental (54). 

2.5 Questões éticas 

 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFS – Universidade 

Federal de Sergipe, com o número 50221515.4.0000.5546 e número de parecer 1.358.212. 
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Antes de participarem do estudo, todos os voluntários assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

2.6 Análise estatística e Interpretação dos dados 

 

 Através dos questionários aplicados, foram obtidas variáveis quantitativas e 

qualitativas nominais e ordinais, em que a análise dos dados foi realizada de duas formas, 

descritiva univariada e inferencial. Sobre as variáveis qualitativas, a análise descritiva foi 

realizada através da obtenção de frequências e percentuais. Para descrever as variáveis 

quantitativas, a análise descritiva foi estimada com a obtenção da média, desvio padrão, 

mínimo e máximo de cada variável.  

Na segunda etapa, foi realizada uma análise inferencial, com a associação entre o 

Resultado do PSQI (boa qualidade do sono = PSQI ≤ 5 pontos e qualidade do sono ruim = 

PSQI > 5 pontos) com as demais variáveis. Essa comparação foi realizada através da média 

e do desvio padrão para as variáveis quantitativas, em que a aderência à distribuição normal 

foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Quando observada a normalidade dos dados, 

utilizou-se o teste t de Student para a comparação dos resultados do PSQI e, na ausência de 

normalidade, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. Já para as variáveis categóricas, foi 

realizado através de tabelas de contingência, e os testes de Qui-quadrado e Exato de Fisher. 

Para avaliar a associação entre qualidade do sono e presença de complicação intra-hospitalar, 

optou-se pela técnica de regressão logística para a determinação da razão de chance.  O 

software utilizado foi o R, versão 3.4.0 (Team, 2016), e o nível de significância adotado foi 

de 5%. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Características da população do estudo 

 

Foram avaliados 254 voluntários, com média de idade de 64,69±13,55 anos, sendo 

163 (64,17%) do sexo masculino, 134 (52,76%) de cor de pele branca, 168 (66,14%) 

casados, 193 (75,98%) moradores da capital do Estado, 228 (89,76%) possuidores de plano 

de saúde suplementar, 144 (56,69%) profissionalmente ativos e 96 (37,80%) com nível de 
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escolaridade de ensino médio completo. As características basais da população podem ser 

apreciadas na Tabela 1. 

Quanto ao tipo de SCA, observou-se: angina instável (43,31%), IAM sem SST 

(37,01%) e IAM com SST (19,69%). Apenas 88 (34,65%) apresentaram boa qualidade do 

sono e 166 (65,35%) pacientes apresentaram qualidade do sono ruim, sendo que, destes, 43 

(16,92%) foram classificados como prováveis portadores de distúrbios do sono (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características basais dos pacientes com SCA 

                                       Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

P 

Dados demográficos 

Idade (anos), Média ± DP 64,6±13,5 66,4±13,9 61,3±12,2 0,002 

Sexo masculino, n (%) 163 (64,1) 92 (55,4) 71 (80,7) <0,001 

Raça branca, n (%) 134 (52,7) 88 (53,0) 46 (52,3) 0,877 

Estado civil casado, n (%) 168 (66,1) 107 (64,5) 61 (69,3) 0,040 

Ocupação ativo, n (%) 144 (56,6) 88 (53,0) 56 (63,6) 0,135 

Cidade - capital, n (%) 193 (75,9) 130 (78,3) 63 (71,6) 0,163 

Convênio – Plano de saúde, n (%) 228 (89,7) 151 (91,0) 77 (87,5) 0,555 

Escolaridade – ensino médio, n (%) 96 (37,8) 59 (35,5) 37 (42,0) 0,636 

     

Dados admissão, média ± DP 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 131,6±21,8 131,8±21,0 131,2±23,3 0,956 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 77,4±13,9 77,7±14,1 76,8±13,7 0,484 

Frequência Cardíaca (bpm) 78,5±16,9 79,3±16,8 77,2±17,0 0,096 

TFG (mL/min/1,73 m2) 88,7±41,0 85,0±42,3 95,8±37,5 0,016 

Fração de Ejeção (%) 58±14 57±15 58±12 0,501 

     

Diagnóstico, n (%)                                                                                                                              0,661                                                    

Infarto Agudo do Miocárdio com 

elevação de ST 

50 (19,6) 30 (18,1) 20 (22,7) - 

Infarto Agudo do Miocárdio sem 

elevação de ST 

94 (37,0) 62 (37,3) 32 (36,4) - 

Angina Instável 110 (43,3) 74 (44,6) 36 (40,9) - 

n- número; DP - desvio padrão; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; mmHg - milímetros de 

mercúrio; bpm - batimentos por minuto; % - porcentagem; TFG - taxa de filtração glomerular; mL - mililitros; 

min - minutos; m2 - metro quadrado 
 

Com relação aos antecedentes e fatores de risco (FR) cardiovasculares, apenas 

diabetes mellitus (p=0,043), história familiar (p=0,010), ICC (p=0,015), doença vascular 

periférica (p=0,051) e inatividade física (p=0,026) foram mais prevalentes no grupo com 

qualidade ruim do sono, comparativamente ao grupo com boa qualidade do sono. Ainda 

quanto à presença dos FR cardiovascular, aproximadamente, 70% dos pacientes eram 

hipertensos e sedentários, cerca de 62% eram dislipidêmicos, 39% da metade da amostra 

eram diabéticos, 30% etilistas e em torno de 43% apresentavam sobrepeso (Tabela 2). 
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Dentre a amostra analisada, foi evidenciado IMC médio de 27,9 ± 4,8 Kg/m2, 

circunferência abdominal (CA) média de 100,6 ± 16,4 cm, peso médio de 76,6 ± 16,1 Kg e 

altura média de 1,65 ± 0,09 m. O grupo qualidade do sono ruim apresentou resultado 

semelhante ao grupo boa qualidade do sono em relação ao IMC e CA. O peso (p=0,038) e a 

altura (p<0,0001) foram maiores para o grupo boa qualidade do sono (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Antecedentes e fatores de risco cardiovasculares dos pacientes com SCA 

                                                      Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

P 

Histórico médico, n (%)     

História Familiar de Doença Arterial Coronariana 172 (67,7) 122 (73,5) 50 (56,8) 0,010 

História de Doença Arterial Coronariana prévia 113 (44,4) 73 (44,0) 40 (45,5) 0,925 

Infarto Agudo do Miocárdio prévio 89 (35,0) 58 (34,9) 31 (35,2) 1,000 

Angina  113 (44,4) 79 (47,6) 34 (38,6) 0,217 

Angioplastia Transluminal Coronariana prévia 80 (31,5) 50 (30,1) 30 (34,1) 0,612 

Revascularização do Miocárdio prévio 39 (15,3) 22 (13,3) 17 (19,3) 0,274 

Dislipidemia 159 (62,6) 102 (61,4) 57 (64,8) 0,700 

Diabetes mellitus 101 (39,7) 58 (34,9) 43 (48,9) 0,043 

Hipertensão 177 (69,6) 122 (73,5) 55 (62,5) 0,094 

Fumante 21 (8,2) 13 (7,8) 8 (9,1) 0,341 

Etilista 78 (30,7) 47 (28,3) 31 (35,2) 0,320 

Insuficiência Cardíaca Congestiva prévia 55 (21,6) 44 (26,5) 11 (12,5) 0,015 

Arritmia prévia 52 (20,4) 38 (22,9) 14 (15,9) 0,250 

Trombose Venosa Profunda prévia 20 (7,8) 15 (9,0) 5 (5,7) 0,484 

Acidente Vascular Cerebral prévio 21 (8,2) 15 (9,0) 6 (6,8) 0,710 

Doença Vascular Periférica 60 (23,6) 46 (27,7) 14 (15,9) 0,051 

Atividade Física 79 (31,1) 43 (25,9) 36 (40,9) 0,020 

Índice de Massa Corpórea, média ± DP 27,9±4,8 28,0±4,8 27,8±4,9 0,808 

Circunferência Abdominal (cm), média ± DP 100,6±16,4 100,2±15,8 101,5±17,6 0,923 

Peso (kg), média ± DP 76,6±16,1 75,1±15,5 79,4±16,8 0,038 

Altura (m), média ± DP 1,65±0,09 1,63±0,08 1,68±0,08 <0,001 

n -  número; DP - desvio padrão; % - porcentagem; cm - centímetros; Kg - quilograma; m – metros; PSQI – 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

3.2 Evolução intra-hospitalar dos pacientes 

 

 Constatou-se a presença de desfecho composto em 20,4% da amostra (p=0,140). As 

complicações cardiovasculares apresentadas foram o reinfarto (6,3%), ICC/EAP (5,5%), 

fibrilação atrial (4,7%), revascularização urgente (4,7%), óbito (2,3%), choque cardiogênico 

(2,3%), parada cardíaca (1,9%) e AVC (1,1%). As características da evolução intra-

hospitalar dos pacientes estão representadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Desfecho dos pacientes com SCA 

                                                                            Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

P 

Eventos Cardiovasculares 

Desfecho Composto, n (%) 52 (20,4) 39 (23,5) 13 (14,8) 0,140 

Edema Agudo do Pulmão / Insuficiência 

Cardíaca Congestiva, n (%) 
14 (5,5) 12 (7,2) 2 (2,3) 0,147 

Reinfarto, n (%) 16 (6,3) 11 (6,6) 5 (5,7) 0,981 

Acidente Vascular Cerebral, n (%) 3 (1,1) 2 (1,2) 1 (1,1) 1,000 

Choque Cardiogênico, n (%) 6 (2,3) 3 (1,8) 3 (3,4) 0,420 

Fibrilação Atrial, n (%) 12 (4,7) 9 (5,4) 3 (3,4) 0,551 

Parada Cardíaca, n (%) 5 (1,9) 3 (1,8) 2 (2,3) 1,000 

Revascularização urgente, n (%) 12 (4,7) 9 (5,4) 3 (3,4) 0,551 

Óbito, n (%) 6 (2,3) 6 (3,6) 0 (0,0) 0,095 

n - número; % - porcentagem; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

Dentre os pacientes avaliados, 54,7% apresentaram alto risco para SAOS, com 

tendência maior para o grupo com qualidade do sono ruim (p=0,0003). Apenas 33,5% 

apresentaram sonolência excessiva, com diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p=0,0005). A média de duração do sono foi de 7,1 horas, sendo que os pacientes 

com qualidade do sono ruim apresentam tendência de dormir menos (p<0,0001) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Avaliação dos distúrbios do sono dos pacientes com SCA 

                                                        Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

P 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

Qualidade do Sono, n (%) 254 (100,0) 166 (65,4) 88 (34,6)  

Duração do Sono (h), média ± DP 7,1±1,5 6,8±1,5 7,8±1,3 <0,0001 

Questionário de Berlim    0,0003 

Alto risco para Síndrome da Apneia 

Obstrutiva do Sono, n (%) 

139 (54,7) 105 (63,3) 34 (38,6)  

Baixo risco para Síndrome da 

Apneia Obstrutiva do Sono, n (%) 

115 (45,3) 61 (36,7) 54 (61,4)  

Escala de Sonolência de Epworth    0,0005 

Sonolência excessiva, n (%) 85 (33,5) 69 (41,6) 16 (18,2)  

Boa noite de sono, n (%) 169 (66,5) 97 (58,4) 72 (81,8)  

n - número; % - porcentagem; h - horas; DP - desvio padrão; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh. 

 

Os pacientes com qualidade do sono ruim apresentaram menores índices em todos os 

oito domínios de qualidade de vida do SF-36: capacidade funcional (p<0,0001), aspectos 

físicos (p=0,0001), dor (p<0,0001), aspectos sociais (p<0,0001), saúde mental (p<0,0001), 

aspectos emocionais (p<0,0001), vitalidade (p<0,0001) e estado geral de saúde (p<0,0001) 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 – Avaliação da qualidade de vida dos pacientes com SCA 

                                                                         Qualidade do Sono de acordo com o PSQI 

Variável Geral 

(n=254) 

Ruim 

(n=166) 

Boa 

(n=88) 

P 

Questionário de Qualidade de Vida Relacionado à Saúde SF-36 (SF-36), média ± DP    

Capacidade Funcional 57,7±35,0 46,8±34,6 78,1±25,2 <0,0001 

Aspectos Físicos 51,4±47,2 43,3±46,4 66,7±45,1 0,0001 

Dor 69,2±30,2 61,7±30,4 83,4±24,2 <0,0001 

Aspectos Sociais 74,9±29,3 67,5±31 88,7±19,1 <0,0001 

Saúde Mental 67,1±22,4 59,9±22,2 80,7±15,3 <0,0001 

Aspectos Emocionais  55,7±48,1 45,1±48,4 75,7±40,9 <0,0001 

Vitalidade 63,4±25,2 53,9±24,5 81,4±14,7 <0,0001 

Estado Geral de Saúde 57,5±21,8 51,5±21,6 69±17,1 <0,0001 

Percepção da qualidade de vida 

relacionada a saúde no último ano 
35,8±27,1 32,9±26,2 41,1±28,1 0,032 

DP - desvio padrão; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

Após ajuste para a presença de desfechos durante o internamento, evidenciou-se, 

mediante regressão logística multivariada, no modelo que incorporou as variáveis qualidade 

do sono, idade, sexo, diabetes mellitus, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, nível de 

atividade física e diagnósticos, que a ocorrência de complicação intra-hospitalar esteve mais 

associada ao diagnóstico de IAM com supra de ST (OR=4,97; IC: 95% 2,10 – 12,22; 

p<0,0001) do que à HAS (OR=3,43; IC: 95% 1,39 – 9,81; p=0,012). Não houve associação 

significativa entre a qualidade do sono ruim avaliada pelo PSQI e a presença de desfechos 

cardiovasculares (OR=1,54; IC: 95% 0,69 – 3,57; p=0,302) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Razão de chance ajustada para complicações cardiovasculares 

Variável OR IC 95% p 

Qualidade do Sono Ruim de acordo com o PSQI 1,54 0,69-3,57 0,302 

Idade 1,01 0,98-1,04 0,469 

Sexo Feminino 1,16 0,55-2,41 0,688 

Diabetes mellitus  1,09 0,54-2,18 0,818 

Hipertensão Arterial Sistêmica 3,43 1,39-9,81 0,012 

Tabagismo 0,15 0,01-0,90 0,087 

Dislipidemia 1,60 0,76-3,48 0,226 

Nível atividade física Ativo 0,51 0,23-1,07 0,086 

Infarto Agudo do Miocárdio com elevação de ST 4,97 2,10-12,22 <0,0001 

Infarto Agudo do Miocárdio sem elevação de ST 1,48 0,68-3,25 0,327 

OR - Odds Ratio; IC - Intervalo de Confiança; % - porcentagem; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Embora fosse esperado que a qualidade do sono ruim estivesse associada à ocorrência 

de complicações cardiovasculares durante a hospitalização de pacientes com SCA, isso não 
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foi observado neste estudo. Nossos dados sugerem que a ocorrência de desfecho intra-

hospitalar esteve associada ao diagnóstico de IAM com supra de ST e à HAS. A qualidade 

do sono ruim esteve presente em 63,3% da amostra e 20,4% apresentaram ECV durante a 

hospitalização.  

Uma boa qualidade do sono está diretamente associada a um período de vigília 

adequado, sem sonolência diurna, ausência de DRS e com maior disposição para a realização 

das atividades de vida diária (57). Andrechuk e colaboradores (2016) demonstraram a 

importância de se avaliar a qualidade e os distúrbios do sono, tais como SAOS e sonolência 

diurna, visando à prevenção e redução de desfechos desfavoráveis de doenças 

cardiovasculares, em especial o IAM (58). 

Nossos achados indicam que pacientes diagnosticados com IAM com SST 

apresentam risco 4,97 vezes maior de apresentar ECV intra-hospitalar quando comparado a 

pacientes com angina instável. Similarmente, um estudo prévio mostrou que existe 

associação de SAOS com pior prognóstico na SCA. Porém, os autores descobriram que tal 

associação existe, inclusive para todos os tipos de SCA (59).  

O presente estudo demonstrou que os pacientes com SCA que são hipertensos 

apresentam 3,43 vezes maior chance de complicar durante o internamento. Esses resultados 

reforçam achados anteriores de que o risco de evento cardiovascular aumenta com o número 

de fatores de risco cardiovasculares associados, como hipertensão, diabetes, obesidade, 

dislipidemia ou distúrbios respiratórios do sono (14).  

Em concordância com os achados do presente estudo, Andrechuk (2014) sugere que 

a má qualidade do sono, a SDE e o alto risco para a SAOS têm elevada prevalência nos 

pacientes com IAM. Em seu estudo, o qual objetiva avaliar a evolução clínica de pacientes 

com IAM, verificou que 12,4% dos pacientes evoluíram com piora clínica durante a 

hospitalização, e que o sono de má qualidade esteve associado de forma independente à 

ocorrência desse desfecho (8).  

A sonolência diurna excessiva é uma das queixas do sono mais comuns e tem sido 

acompanhada por múltiplos efeitos adversos, incluindo distúrbios psiquiátricos, 

anormalidades metabólicas, DCV e mortalidade (60). A SDE tem sido associada à maior 

duração da lesão em pacientes que apresentam DAC sintomática e, consequentemente, maior 

risco de complicações cardiovasculares. Os possíveis mecanismos fisiopatológicos para essa 

associação incluem: aumento do impulso simpático e elevados níveis de catecolaminas 

circulantes, estresse oxidativo, disfunção endotelial e inflamação sistêmica (61). 
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Da mesma forma, a prevalência de SAOS é muito alta entre os pacientes com DAC, 

afetando de 57 a 79% dos pacientes hospitalizados por SCA (37). Especialistas sugerem que 

múltiplos fatores podem estar envolvidos: os processos inflamatórios são críticos na 

patogênese da aterosclerose, a hipóxia intermitente sustenta a inflamação sistêmica 

modificando os níveis de mediadores de inflamação. Além disso, através da redução dos 

níveis séricos de oxigênio, a SAOS parece promover a progressão do ateroma e a recorrência 

de eventos cardíacos e cerebrovasculares, tais como re-infarto, AVC, morte súbita e 

revascularizações (62).  

Na presente investigação, a duração média do sono foi de 6,8 horas no grupo com 

qualidade do sono ruim e de 7,82h entre os pacientes que dormem bem, com diferença 

significativa entre os grupos. Uma pesquisa prévia evidenciou que o sono com duração igual 

ou superior a sete horas, em conjunto com outros fatores (atividade física, dieta saudável, 

consumo moderado de álcool e restrição ao tabagismo), está associado a um risco 65% 

menor de desenvolver DCV, o que confirma o caráter protetor do sono de duração adequada 

(63). 

Similarmente, Aggarwal et al. (2013) em seu estudo transversal retrospectivo que 

objetiva analisar a associação entre duração do sono e eventos cardiovasculares em 6538 

sujeitos, sugerem que exista associação entre a duração do sono e a prevalência de IAM, 

ICC, AVC, DAC e angina (64). Neste sentido, tanto os pacientes com excesso de sono 

quanto aqueles com deficiência do mesmo apresentam risco aumentado para DCV (14).  

Experimentar uma doença que envolve risco de vida como a SCA é um evento 

altamente estressante que pode resultar em sérias consequências para a qualidade de vida de 

um paciente. Kroemeke (2016), em seu estudo que explora as mudanças no componente 

emocional do bem-estar subjetivo dos pacientes após o primeiro IAM, evidenciou que esses 

pacientes geralmente apresentam efeitos negativos que coincidem com funcionamento físico 

limitado, complicações cardíacas e deterioração da qualidade de vida (65). Similarmente, os 

dados referentes à presente pesquisa apontam que os pacientes portadores de SCA e 

qualidade do sono ruim apresentaram menor percepção da qualidade de vida comparada ao 

último ano e menores índices em todos os oito domínios de qualidade de vida do SF-36. 

Do mesmo modo, os estudos de Chasens et al. (2014) e Linz et al. (2015) sugerem 

que múltiplos aspectos das atividades funcionais sejam afetados negativamente pelo 

distúrbio do sono. A má qualidade do sono foi associada à diminuição da qualidade de vida 

física, da qualidade de vida mental e da capacidade de se envolver nas atividades diárias 
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(66). Enfim, a presença de DRS nesses pacientes está independentemente associada à 

diminuição da qualidade de vida (67). 

Existem algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação de nossos 

resultados. A avaliação dos distúrbios do sono e da qualidade de vida, mediante a utilização 

de questionários de autorrelato, embora constitua instrumentos práticos e reprodutíveis, 

representa metodologia indireta e, portanto, sujeita a falhas. Apesar de a amostra representar 

a população de pacientes portadores de SCA, a coleta de dados foi realizada em um único 

hospital privado. Esse fato pode ter gerado um viés de seleção em favor de pacientes que 

evoluem melhor por disponibilizar da mais alta tecnologia para assistência à saúde. Outra 

limitação do presente estudo refere-se ao não acompanhamento dos pacientes após a alta 

hospitalar, o que poderia mostrar os efeitos, a longo prazo, da má qualidade do sono nos 

desfechos cardiovasculares de pacientes com SCA.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Na presente investigação, não foi possível demonstrar que existe associação entre 

qualidade do sono ruim avaliada pelo PSQI e pior evolução clínica intra-hospitalar de 

pacientes com SCA. Entretanto, demonstrou-se maior probabilidade de ocorrência de 

desfecho durante a hospitalização desses pacientes quando diagnosticados com IAM com 

supra de ST e hipertensos. 

Por outro lado, há a necessidade da realização de novos estudos para elucidar, com 

maior precisão, os efeitos a longo prazo da má qualidade do sono nos desfechos 

cardiovasculares de pacientes com SCA. 
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RESUMO 

 

Fundamento: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é considerada fator de 

risco independente para o surgimento de doença arterial coronariana, porém não está bem 

estabelecida a sua correlação com a Síndrome Coronariana Aguda (SCA). 

Objetivo: Verificar a associação entre SAOS diagnosticada com a utilização de 

polissonografia e SCA.  

Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, mediante busca em bases de 

dados eletrônicas (PubMed - Medline, Scopus, SciELO, LILACS, Science Direct, 

CENTRAL Cochrane, Web of Science, PeDro e CINAHL) utilizando os seguintes 

descritores: "Sleep Apnea, Obstructive” e “Acute Coronary Syndrome". Além das 

supracitadas, foi também realizada busca em literatura cinza via Google Acadêmico e busca 

manual (handsearch) nas referências dos artigos selecionados. A busca sistemática foi 

realizada entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, utilizando-se apenas as publicações dos 

últimos cinco anos. 

Resultados: Foram incluídos 17 artigos nesta revisão, sendo 11 estudos do tipo coorte e 6 

do tipo caso-controle. Nos estudos selecionados, foram incluídos 3383 voluntários, dos quais 

2223 com o diagnóstico de SAOS. Todos os estudos consideraram a SCA ou uma de suas 

formas de apresentação como critério de inclusão e o Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) 

obtido por meio da polissonografia como critério diagnóstico para a SAOS. Na presente 

investigação, os resultados mostram que a sonolência diurna foi associada a maior risco de 

desenvolver SCA (P=0,0001). Além disso, os pacientes que durante o sono apresentaram a 

diminuição da SpO2 acima de 4% (P<0,00001) e o tempo de sono em que a SpO2 permaneceu 

abaixo de 90% (P<0,00001) mostraram risco aumentado para a SCA. 

Conclusão: Verificou-se associação entre a presença de SCA e a ocorrência de SAOS. 

Pacientes que apresentam sonolência diurna excessiva, diminuição da SpO2 maior que 4% 

e/ou tempo de sono com a SpO2 menor que 90% possuem maior risco de desenvolver a SCA. 

 

Palavras-chave: Síndrome Coronariana Aguda; Apneia Obstrutiva do Sono; Transtornos 

do Sono. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome coronariana aguda (SCA) constitui uma das principais causas de morte 

do mundo moderno (1, 2), sendo responsável por, aproximadamente, 30,7% dos óbitos no 

Brasil e por 10% das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS)(68). De 

acordo com o quadro clínico, presença de marcadores bioquímicos de necrose cardíaca e 

achados eletrocardiográficos, a SCA pode ser classificada em: infarto agudo do miocárdio 

(IAM) com supradesnível do segmento ST (SST), IAM sem SST e angina instável (AI) (1, 

4, 18). 

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um fator de risco 

cardiovascular emergente, estando presente em 66% dos pacientes no início da SCA (70, 

71). A participação da apneia obstrutiva na patogênese e progressão da SCA ainda é pouco 

conhecida (15, 17). Acredita-se que a SAOS esteja relacionada à ocorrência de estresse 

oxidativo, disfunção endotelial, hipóxia, ativação do sistema inflamatório, alterações na 

regulação do automatismo cardiovascular e distúrbios da coagulação. Portanto, é plausível 

especular que a SAOS seja um fator de risco candidato para a SCA (62, 72, 73). 

No âmbito da SCA, alguns estudos clínicos têm demonstrado pouca precisão na 

associação entre SAOS e IAM (74, 75). A polissonografia (PSG) assistida é considerada o 

padrão ouro para o diagnóstico desse distúrbio (13, 76, 77). Os registros do índice de apneia-

hipopneia (IAH), caracterizados pela relação entre o número de apneias e hipopneias por 

hora de sono, são utilizados para mensurar a gravidade da doença (78, 79). Até a presente 

data, a literatura médica especializada tem sido omissa em demonstrar a capacidade de 

predição da SCA, mediante a PSG. A presente revisão sistemática justifica-se pela 

perspectiva de se aumentar a precisão na avaliação da associação da SAOS diagnosticada 

mediante a PSG com a SCA, devido à escassez de publicações a respeito. Portanto, o objetivo 

principal deste estudo é avaliar a associação entre SAOS diagnosticada pela PSG e SCA. 

 

2 MÉTODO 

  

2.1 Estratégia de busca 

 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura especializada mediante busca em 

bases de dados eletrônicas (PubMed - Medline, Scopus, SciELO, LILACS, Science Direct, 
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CENTRAL Cochrane, Web of Science, PeDro, CINAHL,) utilizando os seguintes 

descritores: "Sleep Apnea, Obstructive” e “Acute Coronary Syndrome". Esses termos e seus 

sinônimos foram combinados com uso de operadores booleanos "AND" e "OR. Além das 

supracitadas, foi realizada também busca em literatura cinza via Google Acadêmico e busca 

manual (handsearch) nas referências dos artigos selecionados. 

A procura sistemática foi realizada entre dezembro de 2016 e Janeiro de 2017. A fim 

de evitar a restrição do idioma, tema e amostra, foi utilizado apenas um filtro de pesquisa 

nessas bases de dados: publicação nos últimos cinco anos (de janeiro 2012 a janeiro 2017). 

As características da estratégia de busca podem ser apreciadas no Apêndice E. 

 

2.2 Critérios de seleção dos estudos 

 

Após a pesquisa inicial, os títulos e resumos dos estudos encontrados foram 

analisados por dois pesquisadores (J.G.J e I.A.F.S.) de forma independente e sem 

comunicação entre os mesmos. Os estudos elegíveis após a primeira seleção foram lidos na 

íntegra pelos investigadores. As diferenças durante a avaliação foram discutidas por um 

terceiro pesquisador (A.C.S.S.).  

Foram incluídos apenas estudos observacionais, com amostra composta por pacientes 

com SCA. Estudos com animais, com outros desfechos cardiovasculares (exceto SCA), não 

relacionados ao tema, estudos de caso, ensaios clínicos, revisões bibliográficas e / ou que 

não utilizaram a PSG para avaliação da SAOS, pacientes sabidamente portadores ou em 

tratamento para distúrbios do sono, pacientes grávidas, aqueles com doenças neurológicas 

ou psiquiátricas foram excluídos desta revisão sistemática. Considerou-se como desfecho 

primário os parâmetros da PSG que definem a ocorrência da SAOS em portadores de SCA. 

 

2.3 Coleta de dados e avaliação da qualidade metodológica 

 

Os dados referentes às características da amostra, tipo de SCA, índice de apneia-

hipopneia, sonolência diurna, índice de dessaturação de O2, saturação parcial de oxigênio 

(SpO2) média, SpO2 mínima, tempo com SpO2>90%, tempo total do sono, despertar noturno, 

ronco, insônia, apneia testemunhada, índice de excitação, tempo na cama, eficiência do sono, 

ciclo sono/noite, latência do sono e instrumentos de avaliação utilizados foram extraídos e 

analisados pelos mesmos pesquisadores.  
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Para a avaliação metodológica desses estudos observacionais, foi utilizada a Escala 

Newcastle-Ottawa Quality Assessment (NOS)(80). Essa ferramenta é considerada válida 

para a análise de estudos de caso-controle e coorte, já que preconiza a observação de 

informações relacionadas à seleção da amostra, as comparações entre os grupos de 

tratamento e resultados associados. Composta por oito itens de múltipla escolha, a NOS tem 

uma pontuação mínima de 2 e máxima de 9 pontos. Cada artigo é avaliado de acordo com a 

qualidade metodológica, ou seja, a resposta correspondente ao maior rigor no desenho do 

estudo é representada por uma estrela (exceto para a comparação de item que pode ser 

marcado até duas vezes). O processo de avaliação crítica com o uso dessa escala deve 

fornecer pontuação ≥ 6, do total máximo de nove pontos, para que o estudo seja considerado 

de maior rigor metodológico (80).  

No presente estudo, não foram consideradas as pontuações NOS para inclusão de 

artigos e julgamento de qualidade, mas seus conceitos para classificar risco de viés dos 

estudos como alto, baixo ou incerto, como uma maneira de gerar interpretações e uma 

recomendação confiável. Além dessa ferramenta, o manual de aplicação para revisão de 

estudos observacionais (MOOSE - Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology) 

e o passo-a-passo sugerido pela Cochrane Handbook produzido pela The Cochrane 

Collaboration foram utilizados para a análise dos estudos incluídos nesta revisão sistemática 

(80-83). 

Após a extração dos dados, verificou-se a possibilidade da construção de meta-

análises com os estudos que utilizaram o mesmo desfecho (sonolência diurna, Índice de 

Dessaturação de O2>4% e tempo com SpO2<90%). As meta-análises foram realizadas pela 

computação das diferenças de média usando o modelo de efeito aleatório – estudos 

heterogêneos (sonolência diurna) e efeito fixo – estudos homogêneos (Índice de dessaturação 

de oxigênio >4% e tempo de SpO2<90%). As análises quantitativas foram realizadas com 

base na presença da SAOS comparadas com dados derivados de grupos controles. Foram 

calculadas as diferenças das médias e o desvio padrão para cada desfecho. A 

heterogeneidade foi testada com os testes Qui-quadrado e I² de Higgins e Thompson com 

um nível de significância de 0,05. Não foi possível realizar meta-análise utilizando as 

variáveis que apresentaram I² acima de 75%, devido à alta heterogeneidade dos estudos. Tal 

análise estatística foi realizada com o software Cochrane collaboration’s Review Manager 

versão 5.3.5, dispositivo oficial do Informatics&Knowledge Management Department 

Cochrane. (84)  



71 

 

 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Características dos estudos 

 

Após a conclusão da busca sistemática, 317 estudos foram encontrados nas bases de 

dados pesquisadas e 50 por meio da handsearch, sendo 33 destes avaliados criteriosamente. 

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, foram 

excluídos 15 estudos após a análise de títulos e resumos. Foram elegíveis 18 artigos, sendo 

um excluído por falta de acesso ao texto completo (após contato por e-mail com o autor 

correspondente, sem sucesso). Foram, portanto, incluídos 17 artigos nesta revisão, sendo 11 

estudos do tipo coorte e 6 do tipo caso-controle. A Figura 1 ilustra o fluxograma da pesquisa 

de bancos de dados. 

Nos estudos selecionados (62, 70, 72, 85-98), foram avaliados 3.383 voluntários, 

sendo que 2.223 apresentaram diagnóstico de SAOS. O número de participantes por estudo 

variou de 27 a 796 indivíduos.  

Todos os estudos consideraram a SCA ou uma de suas formas de apresentação como 

critério de inclusão. Cinco destes (70, 88, 90, 92, 94) apresentaram os resultados da amostra 

por pacientes que apresentavam SAOS, comparado a pacientes que não apresentavam 

SAOS. Três destes (85, 87, 93) utilizaram grupo controle e dois estudos (86, 98) informaram 

os resultados para homens e mulheres separadamente (Tabela 1).  
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Figura 1. Fluxograma de busca e seleção dos estudos para a revisão sistemática de acordo com PRISMA. 

 

Todos os artigos incluídos (62, 70, 72, 85-98) utilizaram polissoografia para 

diagnosticar SAOS, porém utilizaram diferentes valores como referência para este índice. 

Nove desses também utilizaram a Escala de Epworth como instrumento para avaliar a 

sonolência diurna (70, 86-88, 90, 93-96). Outras variáveis foram apresentadas para melhor 

caracterizar o distúrbio do sono, entre elas: índice de dessaturação de O2 (ODI) (62, 85-87, 

91, 93, 94, 98), SpO2 média (85-91, 93, 94, 96, 98), SpO2 mínima (62, 85-91, 93, 96, 98), 

tempo com SpO2>90% (62, 85-87, 89-91, 93, 94, 98), tempo total do sono (89, 93), ressonar 

(95), despertar noturno (95), ronco (93), insônia (93), apneia testemunhada (93), índice de 

excitação (93), tempo na cama (91), eficiência do sono (91), ciclo sono/noite (91) e latência 

do sono (91).  

A elevação significativa da prevalência da SAOS em indivíduos com SCA foi 

relatada em sete estudos (62, 70, 72, 85, 89, 93, 95), sendo que um desses (62) afirma que 
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tal prevalência tende a ser maior nesses pacientes após tratamento com Intervenção 

Coronariana Percutânea. Além disso, dois trabalhos (72, 93) sugerem que a SAOS de 

moderada a grave é fator de risco para IAM, e que favorece a progressão da aterosclerose 

coronariana e a ocorrência de eventos cardiovasculares a longo prazo. 

Algumas dessas pesquisas indicam que a SAOS na fase aguda do IAM pode ser um 

fenômeno transitório e apresenta, na maioria dos casos, IAH menor alguns meses após o 

evento, conforme melhora da função cardíaca (90, 92, 96, 97). Uma investigação sugere que 

os estudos sobre o sono não devem ser realizados no início da SCA para estabelecer o 

diagnóstico de SAOS com segurança (97).  

Dez dos estudos incluídos (62, 70, 85, 87-90, 93, 96, 97) avaliaram o IAH na forma 

de média e desvio padrão, sendo que, destes, quatro apresentaram média do IAH maior ou 

igual a 30 eventos por hora de sono. Sete pesquisas (72, 86, 91, 92, 94, 95, 98) apresentaram 

esse índice por número da amostra e porcentagem. Destes, apenas dois apresentaram IAH 

elevado em mais de 50% da amostra (91, 92). Nos dois estudos que demonstraram os 

resultados para homens e mulheres separadamente (86, 98), as mulheres apresentaram maior 

porcentagem do IAH≥ 15 eventos por hora. 

 

3.2 Risco de viés dos estudos incluídos 

 

A qualidade metodológica representada pelo risco de viés, realizada pela Escala 

NOS, está demonstrada na Tabela 1. Dentre os artigos incluídos nesta revisão sistemática, 

12 foram considerados com melhor qualidade metodológica (70, 72, 85-91, 95-97) e cinco 

pontuaram abaixo da nota de corte (62, 92-94, 98). Dentre os estudos caso-controle, somente 

um apresentou alto risco de viés (93). Entre as coortes, quatro apresentaram metodologia de 

baixa qualidade (62, 92, 94, 98). 

Todos os estudos de coorte pontuaram nos seguintes domínios e itens: seleção dos 

pacientes nos itens referentes à representatividade dos expostos e ao método de exposição; 

comparabilidade das coortes com base no desenho ou na análise; e desfecho no item de 

seguimento longo o suficiente para que os resultados ocorressem. Em contrapartida, todas 

as pesquisas do tipo caso-controle pontuaram nos respectivos domínios e itens: 

comparabilidade dos casos e controles com base no desenho ou na análise; e exposição nos 

itens de método de exposição e caso e controle expostos com igualdade.  
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos na revisão sistemática.

SCA – síndrome coronariana aguda; IAM – infarto agudo do miocárdio; SST – supradesnível do segmento ST; DAC – doença arterial coronariana; IAH – índice de apneia-

hipopneia; PSG – polissonografia; SAOS – síndrome da apneia obstrutiva do sono; FE – fração de ejeção
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3.3 Síndrome Coronariana Aguda e Sonolência Diurna 

 

Como os pacientes portadores de SAOS apresentam, frequentemente, sonolência diurna 

excessiva, foi realizada meta-análise (Figura 2A) com quatro estudos (70, 87, 88, 90), incluindo 

643 pacientes. Outros quatro artigos excluídos (93-96) não forneceram dados suficientes para 

participar desta análise estatística. A sonolência diurna foi associada à SCA (diferença de 

média=1,63; IC 95%=0,80-2,46; P=0,0001) e alguma heterogeneidade entre os estudos 

(I²=60%, Q²=7,45, P= 0,06). 

 

 3.4 Síndrome Coronariana Aguda e Índice de Dessaturação de Oxigênio (IDO) 

 

 O Índice de dessaturação de oxigênio corresponde à diminuição da saturação arterial de 

oxigênio maior que 4%. Foi realizada uma segunda meta-análise a partir dos dados de apenas 

dois estudos (85, 87) e 969 participantes (Figura 2B). Esse índice foi associado a alto risco para 

SCA (diferença de média=15,60; IC 95%=13,39-17,81; P<0,00001).  Três estudos (91, 93, 94) 

que também avaliaram essa variável foram excluídos desta análise por não apresentarem os 

dados com diferença de média e desvio padrão. Nesta meta-análise, os grupos mostraram-se 

homogêneos (I²=0%, Q²=0,00, P= 1,00). 

 

3.5 Síndrome Coronariana Aguda e Tempo de SpO2 <90% 

 

Uma última meta-análise (Figura 2C) foi feita relacionando o tempo de sono em que a 

saturação da oxihemoglobina permaneceu abaixo de 90% associada ao risco aumentado de 

desenvolver a SCA (diferença de média=6,69; IC 95%=4,74-8,64; P<0,00001). Dois estudos 

foram inclusos (85, 87) e um total de 969 pacientes. Quatro estudos foram excluídos (90, 91, 

93, 94) por não apresentarem os dados com diferença de média e desvio padrão. Nesta meta-

análise, os grupos não mostraram heterogeneidade (I²=0%, Q²=0,15, P= 0,70). 

 

3.6 Outros desfechos 

 

Não foi possível realizar meta-análises associando a SCA com o IAH considerado como 

critério diagnóstico para a SAOS, a saturação parcial de oxigênio (SpO2) média e mínima 

devido à alta heterogeneidade apresentada entre os estudos. 
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Figura 2. Meta-análise do risco de a sonolência diurna desenvolver a SCA (A). Meta-análise do risco de o Índice 

de dessaturação de oxigênio maior que 4% desenvolver a SCA (B). Meta-análise do risco de o tempo de SpO² 

menor que 90% desenvolver a SCA (C). 

 

4 DISCUSSÃO   

 

Este estudo fornece uma revisão sistemática da literatura e estimativas quantitativas das 

associações entre a SAOS e a SCA. Na presente investigação, o resultado da meta-análise de 

quatro estudos mostra que pacientes que apresentam sonolência diurna excessiva possuem 

maior risco de desenvolver SCA. Além disso, os pacientes que durante o sono apresentaram a 

diminuição da SpO2 acima de 4% e o tempo de sono em que a SpO2 permaneceu abaixo de 90% 

mostram risco aumentado para a SCA, confirmado com a significância estatística, sem 

evidência de viés de publicação ou heterogeneidade entre os estudos.  

Esses resultados são consistentes com outras evidências epidemiológicas que indicam 

aumento do risco de SCA em pacientes com SAOS. Batlle et al.(99), em seu estudo que objetiva 

construir um modelo preditivo de SAOS mediante uma coorte de 978 pacientes com SCA,  

afirmaram alto risco para predizer a SAOS em pacientes com SCA que apresentam IAH ≥15 

(P<0,001), diminuição da SpO2 acima de 4% (P<0,001), SpO2 menor que 90% (P<0,001) e 

SpO2 mínima (P<0,001). Os autores também afirmam que a sonolência diurna excessiva 

(P=0,001), avaliada por meio da Escala de Epworth, é um dos principais determinantes para ter 
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eventos com IAH maior ou igual a 15, afirmando que a sonolência diurna está fortemente 

associada à SCA. 

Do ponto de vista da assistência médica e do planejamento estratégico em políticas 

públicas de saúde, identificar uma associação entre SCA e SAOS implica esclarecer pacientes 

sob maior risco e recomendar medidas preventivas para a população-alvo (57). A utilização da 

polissonografia para caracterizar a presença da apneia do sono em portadores de SCA resulta 

em investigação precoce desses pacientes, bem como incentivo ao tratamento de uma doença 

que vem sendo associada às inúmeras consequências cardiovasculares. Um estudo prévio 

demonstrou que os distúrbios do sono em pacientes com doenças cardíacas ocorrem sob a forma 

de sono tardio, vigília noturna frequente e despertar antes do tempo (69). 

O repouso, compulsivo na cama que é necessário para pacientes cardíacos agudos, pode 

causar ou intensificar distúrbios do sono. Sabe-se que as consequências agudas adicionais da 

SAOS incluem queda da saturação de oxigênio repetitiva, ativação simpática e aumento da 

frequência cardíaca e da pressão arterial, causando disfunção endotelial e predispondo pacientes 

à aterosclerose. Em pacientes com SCA, parece haver a progressão do ateroma, o que resulta 

em recorrência de eventos cardíacos e cerebrovasculares (6, 99). 

Os episódios de apneia geram alta pressão negativa intratorácica e, consequentemente, 

elevação da pressão transmural do ventrículo esquerdo e aumento da demanda de oxigênio no 

miocárdio. Ao mesmo tempo, a redução do fluxo sanguíneo coronário e a hipóxia secundária à 

apneia levam a redução do fornecimento de oxigênio para o músculo cardíaco. Dessa forma, 

esses efeitos podem antecipar a isquemia miocárdica, prejudicando a contratilidade e o 

relaxamento diastólico. Outro efeito mecânico importante que resulta da alta pressão negativa 

intratorácica é o aumento do retorno venoso cardíaco, podendo interferir na interdependência 

ventricular com a consequente diminuição da complacência e do enchimento ventricular 

esquerdo (100, 101). 

Similarmente, Inami et al. (102) procuraram analisar os vínculos entre distúrbios 

respiratórios do sono, carga aterosclerótica coronária e biomarcadores cardíacos em pacientes 

com doença arterial coronariana (DAC) estável. Em um estudo transversal, constituído por 83 

pacientes com DAC, os autores observaram alto risco para SAOS em pacientes que apresentam 

IAH maior ou igual a 15 (P<0,001), diminuição da SpO2 acima de 4% (P<0,001), SpO2 menor 

que 90% (P=0,002) e SpO2 mínima (P<0,001). 

Os dados do presente estudo estão de acordo com a literatura vigente no que diz respeito 

à sonolência diurna.  Andrechuk, Ceolim (103) buscaram em sua pesquisa caracterizar este 
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parâmetro em pacientes com infarto agudo do miocárdio e identificar as características 

sociodemográficas e clínicas associadas à sonolência diurna excessiva nesses pacientes. A 

partir de um estudo transversal com 113 pacientes submetidos a um instrumento para 

caracterização sociodemográfica e clínica e a Escala de Sonolência de Epworth, os autores 

sugerem que a sonolência diurna excessiva não constitui um sintoma inofensivo, devendo ser 

investigada rotineiramente na avaliação clínica, principalmente em pacientes que sofreram 

infarto agudo do miocárdio. 

A sonolência diurna excessiva tem sido recentemente associada ao aumento do risco 

cardiovascular e constitui, em geral, uma consequência do sono de má qualidade (sono não 

restaurador) e da privação crônica de sono (104). É definida como o aumento da propensão em 

dormir em circunstâncias consideradas inapropriadas, com necessidade de cochilar durante o 

dia, provocando prejuízo nas atividades diárias (105, 106). 

No que se refere ao tempo de SpO2 menor que 90%, os dados desta meta-análise 

confirmam o que foi descrito por Kendzerska et al. (107) em sua pesquisa, os quais objetivaram 

avaliar a relação entre as variáveis relacionadas à SAOS e o risco de eventos cardiovasculares. 

Um estudo de coorte histórica foi conduzido utilizando dados clínicos e administrativos de 

saúde de adultos com suspeita de SAOS que foram submetidos à polissonografia. Os autores 

afirmam que o tempo de SpO2 menor que 90% foi associado de forma significativa e 

independente com um risco aumentado de desenvolver IAM (107). 

Nas combinações de resultados envolvendo SAOS e, respectivamente, IAH, SpO2 

média e SpO2 mínima, foi observada alta heterogeneidade entre os estudos (I²=89%, I²=83% e 

I²=84%), ambas, realizadas com os mesmos três estudos (85, 87, 88) e com os mesmos 1040 

pacientes. A heterogeneidade pode ser justificada, provavelmente, pela diferença no tamanho 

da amostra entre o estudo de Ben Ahmed et al. (88) e os demais estudos, fato comprovado pelo 

peso do estudo citado que demonstra estar influenciando a heterogeneidade. Portanto, não foi 

possível realizar as meta-análises devido à grande diferença entre os estudos. 

Duas revisões sistemáticas (74, 75) discutiram anteriormente a relação entre distúrbios 

do sono e doenças cardiovasculares. Ambas pesquisaram entre os pacientes com distúrbios 

respiratórios do sono (SAOS e alteração da duração do sono), aqueles que desenvolveram, 

respectivamente, IAM e DAC. O presente estudo investiga em pacientes com SCA aqueles que 

apresentaram SAOS, o que inclui também a angina instável, e costuma ser responsável por 

maior número de atendimentos em serviços de emergências e internações. Adicionalmente, há 
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três formas de manifestação da SCA (infarto com supra de ST, sem supra de ST e angina 

instável) e, portanto, a doença coronária é representada em espectro mais amplo.  

A primeira revisão sistemática (74) teve como objetivo analisar estudos prospectivos de 

base populacional para realizar uma meta-análise que considera a relação entre curta ou longa 

duração do sono e incidência de DAC, acidente vascular cerebral (AVC) e doenças 

cardiovasculares (DCV) totais, além de obter uma estimativa quantitativa do risco de 

morbimortalidade. Apesar do grande número de artigos encontrados, este estudo evidencia 

apenas a relação entre duração do sono e DCV totais.  

Já a segunda revisão sistemática (75) teve como objetivo verificar a associação entre 

SAOS e IAM.  Este trabalho analisou três estudos prospectivos, com uma amostra total de 5.067 

pacientes diagnosticados com SAOS, composta majoritariamente por participantes do sexo 

masculino. Todos os pacientes realizaram polissonografia e todas as pesquisas encontraram 

associação entre SAOS e desfechos cardiovasculares fatais e não fatais. O IAM foi responsável 

por 29,5% do total de 644 desfechos analisados. Dessa forma, os autores afirmam que existe 

associação entre SAOS e IAM no sexo masculino, sendo o IAH um dos marcadores mais 

fidedignos. Apesar da grande semelhança com a presente revisão sistemática, esse estudo prévio 

foca apenas na relação entre SAOS e IAM através de desfechos clínicos. 

Observa-se, na presente revisão, após busca transparente e minuciosa dos estudos com 

os melhores níveis de evidência, que foram selecionados aqueles com adequado rigor 

metodológico, fato que pode ser justificado pela representatividade da população, 

comparabilidade das coortes com base no desenho ou na análise e desfecho. Esses resultados 

são, portanto, importantes para orientar a avaliação das evidências atuais sobre a associação 

existente entre a SCA e a SAOS e a definição de futuras estratégias de pesquisa e decisões de 

políticas de saúde pública.  

Existem algumas limitações nesta revisão sistemática e meta-análise que devem ser 

observadas. Em primeiro lugar, a heterogeneidade dos estudos selecionados pode ser justificada 

em relação a aspectos como objetivo, perfil clínico e polissonográfico dos pacientes, além da 

divergência na apresentação dos grupos de pacientes e sua classificação quanto ao IAH. Em 

segundo lugar, para a realização das meta-análises, muitos estudos não foram incluídos porque 

não pesquisaram variáveis semelhantes que pudessem ser comparadas entre os demais estudos. 

Finalmente, os resultados só podem ser representativos dos estudos que foram incluídos e são 

incapazes de fornecer uma inferência representativa de todos os estudos publicados. No entanto, 

não houve evidência de viés de publicação. 
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A SAOS tem tratamento e, portanto, pode, se assim confirmada, ser um dos 

determinantes controláveis de SCA. Rastrear a rotina da qualidade do sono pode permitir que a 

equipe de saúde de cuidados coronários implemente medidas para melhorar a qualidade do 

sono, cuidados com a saúde e, muito provavelmente, o prognóstico dos pacientes com SCA. 

Batlle et al. (99) propuseram, em seu estudo, a exploração de um amplo uso da polissonografia, 

ao invés de variáveis clínicas, para identificar a SAOS nas populações da SCA. Com base nesta 

sugestão, a presente revisão sistemática e meta-análise buscou investigar a associação entre 

apneia do sono e SCA.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A presente revisão sistemática e meta-análise demonstrou que existe associação entre 

Síndrome Coronariana Aguda e Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Verificou-se também 

que pacientes que apresentam sonolência diurna excessiva, diminuição da SpO2 maior que 4% 

e/ou tempo de sono com a SpO2 menor que 90% possuem maior associação com a SCA.  
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APÊNDICE E 

 

Estratégia de busca da Revisão Sistemática e Meta-análise: 

 

 Foi realizada revisão sistemática da literatura especializada mediante busca em bases de 

dados eletrônicas (PubMed - Medline, Scopus, SciELO, LILACS, Science Direct, CENTRAL 

Cochrane, Web of Science, PeDro, CINAHL,) utilizando os seguintes descritores: "Sleep 

Apnea, Obstructive” e “Acute Coronary Syndrome". Esses termos e seus sinônimos foram 

combinados com o uso de operadores booleanos "AND" e "OR", resultando na seguinte 

estratégia de busca: (“Sleep Apnea, Obstructive” [mesh terms] OR (Apneas, Obstructive Sleep) 

OR (Obstructive Sleep Apneas) OR (Sleep Apneas, Obstructive) OR (Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome) OR (Obstructive Sleep Apnea) OR (OSAHS) OR (Syndrome, Sleep Apnea, 

Obstructive) OR (Sleep Apnea Syndrome, Obstructive) OR (Apnea, Obstructive Sleep) OR 

(Sleep Apnea Hypopnea Syndrome) OR (Syndrome, Obstructive Sleep Apnea) OR (Upper 

Airway Resistance Sleep Apnea Syndrome) OR (Syndrome, Upper Airway Resistance, Sleep 

Apnea)) e (“Acute Coronary Syndrome” [mesh terms] OR (Acute Coronary Syndromes) OR 

(Coronary Syndrome, Acute) OR (Coronary Syndromes, Acute) OR (Syndrome, Acute 

Coronary) OR (Syndromes, Acute Coronary)). Além das supracitadas, foi realizada também 

busca em literatura cinza via Google Acadêmico e busca manual (handsearch) nas referências 

dos artigos selecionados. 

 A procura sistemática foi executada entre dezembro de 2016 e Janeiro de 2017. A fim 

de evitar a restrição do idioma, tema e amostra, foi utilizado apenas um filtro de pesquisa nessas 

bases de dados: publicação nos últimos cinco anos (de janeiro 2012 a janeiro 2017). 
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ANEXO A 

 INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NO PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA  

 

NOME:____________________________________________________________________ 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (PSQI) 

 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. 

Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último 

mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

1) Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite?  

Hora usual de deitar: _______________ 

 

2) Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir à 

noite? 

Número de minutos: _______________ 

 

3) Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? 

Hora usual de levantar: _____________ 

 

4) Durante o último 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 último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque você... 

 

a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

( ) nenhuma no último 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 manhã cedo 

( ) nenhuma no último 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 último 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 último mês ( ) menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou mais vezes por semana 
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e) Tossiu ou roncou forte 

( ) nenhuma no último 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 último mês ( ) menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

g) Sentiu muito calor 

( ) nenhuma no último 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 último mês ( ) menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

i) Teve dor 

( ) nenhuma no último 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 último mês, você teve dificuldade para dormir devido a essa 

razão? 

( ) nenhuma no último mês ( ) menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

6) Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira 

geral? 

( ) Muito boa ( ) Boa ( ) Ruim ( ) Muito ruim 

 

7) Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou “por conta 

própria”) para lhe ajudar a dormir? 

( ) nenhuma no último 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 último 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 último mês ( ) menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

9) Durante o último 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 
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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 

 

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 último 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 último 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 último 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 último 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 último mês ( ) menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana ( ) 3 ou mais vezes por semana 
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ANEXO B 

 INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NO PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

NOME:___________________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO DE BERLIM 

 

PRIMEIRA PARTE 

1. Você ronca?                    Sim            Não           Não sabe 

SE VOCÊ RONCA: 

2. Seu ronco é: 

 Muito alto (pode ser ouvido em outros 

cômodos) 

 Mais alto que falar 

 Tão alto quanto falar  Tão alto quanto a respiração 

3. Quantos dias por semana você ronca? (qual a frequência do seu sono?): 

 Quase todo dia  3 – 4 vezes por semana  

 1 – 2 vezes por semana  1 – 2 vezes por mês  Nunca ou quase nunca 

4. O seu ronco incomoda outras pessoas?                       Sim            Não 

5. Quantas vezes percebem que você para de respirar enquanto dorme?  

(Com que frequência suas paradas respiratórias foram percebidas?) 

 Quase todo dia  3 – 4 vezes por semana  

 1 – 2 vezes por semana  1 – 2 vezes por mês  Nunca ou quase nunca 

SEGUNDA PARTE 

1. Com que frequência você se sente cansado ao acordar? 

 Quase todo dia  3 – 4 vezes por semana  

 1 – 2 vezes por semana  1 – 2 vezes por mês  Nunca ou quase nunca 

2. Você se sente cansado durante o dia? 

 Quase todo dia  3 – 4 vezes por semana  

 1 – 2 vezes por semana  1 – 2 vezes por mês  Nunca ou quase nunca 

3. Você alguma vez dormiu enquanto dirigia?                      Sim            Não 

SE SIM 

4. Com que frequência isso ocorre? 

 Quase todo dia  3 – 4 vezes por semana  

 1 – 2 vezes por semana  1 – 2 vezes por mês  Nunca ou quase nunca 

TERCEIRA PARTE 

1. Você tem pressão alta?                                                     Sim            Não 

Obs.: as respostas em negrito são as consideradas positivas 
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ANEXO C 

         COD: ______ 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NO PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

NOME:____________________________________________________________________ 

 

 ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 

 

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 

 

Qual possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações? 
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ANEXO D 

 INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NO PROGNÓSTICO DE 

PORTADORES DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

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. Curvar-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.    
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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) ? 

  

 

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 à 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 

Alguma 

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? 
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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? 

      

 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (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? 

 Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falso 

Definitivamente 

falso 

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. 
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