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Introdução
A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um
distúrbio respiratório do sono comum em indivíduos pós
Acidente Vascular Cerebral (AVC) com prevalência de 50 a
70%1. As principais características da SAOS são ronco,
episódios de apneia percebidos por pessoas próximas ao
indivíduo, despertares noturnos e excessiva sonolência diurna2.
Além disso, estudos recentes mostram correlação entre a
SAOS após AVC e ocorrência de novos eventos
cerebrovasculares, atrasos na recuperação neurológica e
funcional 3,4,5.

Em relação aos itens do questionário, 48 (53%) responderam ‘sim’ para
ronco, 38 (42%) para fadiga, 73 (81%) tinham idade > 50 anos, 71
(78,9%) reportaram estar ter ou estar em tratamento para hipertensão e
55 (61%) eram do sexo masculino (Tabela 2).
Tabela 2. Respostas para o STOP-Bang Questionnaire

Objetivo
Descrever o perfil de uma amostra de indivíduos após AVC em
estágio crônico quanto ao risco de SAOS.

Método
Trata-se de um estudo transversal descritivo, aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas
Gerais, sob CAAE 02465118.9.0000.5149. Critérios de inclusão
foram definidos como idade ≥ 18 anos, diagnóstico de AVC há
pelo o menos seis meses e ausência de alterações cognitivas.
Para caracterização da amostra foram coletados dados
sociodemográficos e clínicos. O risco de SAOS foi mensurado
pelo questionários STOP-Bang. A análise estatística descritiva
foi realizada por meio do programa SPSS (versão 19.0),
considerando nível de significância de 5%. Variáveis
quantitativas foram descritas como medidas de tendência
central e dispersão e variáveis qualitativas com valor absoluto e
distribuição de frequências.

Resultados

Tabela 1. Características dos participantes

Diabetes Mellitus, n (%)
Fumantes, n (%)
Circunferência abdominal (cm)
Risco para SAOS, n (%)
Baixo risco
Risco intermediário
Alto risco
*Legenda: DP: desvio padrão.

Sim, n (%)

Você ronca alto (alto o bastante para ser ouvido através
de portas fechadas ou o seu parceiro cutuca você por
roncar à noite)?
Você frequentemente sente-se cansado, fatigado ou
sonolento durante o dia (por exemplo adormecendo
enquanto dirige)?
Além já observou você parar de respirar ou engasgando
durante o sono?
Você tem ou está sendo tratado por pressão alta?
Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 35 Kg/m2 ?
Idade maior que 50 anos?

48 (53,3%)

Circunferência de pescoço ≥ 43 cm para homem e ≥ 41
cm para mulheres?
Sexo Masculino?

16 (17,8%)

38 (42,2%)

16 (17,8%)
71 (78,9%)
11 (12,2%)
73 (81,1%)

55 (61,1%)

Conclusão
Os resultados apontam que oito em cada dez indivíduos apresentam
risco intermediário ou alto para SAOS. Desses, a maioria está em
tratamento de hipertensão arterial, tem idade > 50 anos, é do sexo
masculino e é inativa fisicamente. Portanto, é necessário conhecer e, se
possível, intervir nos fatores de risco modificáveis, através da orientação
e práticas de educação em saúde, promovendo a participação em
programas de atividade física.

Agradecimentos

Participaram do estudo 90 indivíduos com média de idade 61
(DP 12,3) e com tempo médio de lesão de 58,2 (DP 58,7)
meses. A classificação de risco foi de 17 (19%), 33 (37%) e 40
(44%) para risco baixo, intermediário e alto respectivamente
(Tabela 1).

Variável
Sexo, n homem (%)
Idade (anos), média (DP)
Índice de Massa Corporal (Kg/m2), média (DP)
Tipo de AVC, n isquêmico (%)
Tempo de pós AVC
Lado da hemiparesia, n direito (%)
Inatividade física, n (%)
Hipertensão arterial sistêmica, n (%)

Itens

n=90
55 (61,1%)
61 (12,3)
28,2 (4,9)
72 (80%)
58,2 (58,7)
42 (46,7%)
72 (80%)
71 (78,9%)
32 (35,6%)
13 (14,4%)
99,76 (11,46)
17 (18,9%)
33 (36,7%)
40 (44,4%)
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