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RESUMO 

 

Silva, KV. Prevalência de alto risco para SAOS e a associação com fatores de risco em 

uma população cadastrada no Programa Médico da Família de Niterói/RJ. 2015. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) Instituto de Saúde da Comunidade, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

Introdução:  A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma doença crônica, 

progressiva, com alta morbimortalidade. Encontra-se subdiagnosticada, principalmente 

entre mulheres. Objetivo:  Estudar a prevalência de alto risco para SAOS globalmente e 

para as categorias do Questionário de Berlim (QB), e sua associação a fatores de risco.  

Métodos: Estudo observacional, transversal de indivíduos cadastrados no Programa 

Médico de Família de Niterói, selecionados aleatoriamente, com idade entre 45 e 99 anos 

com coleta entre agosto/2011 a dezembro/2012. Variáveis associadas com cada uma das 

categorias e com o alto risco para SAOS (global) foram incluídas em modelos de 

regressão logística com valor p<0,05. Resultados: Do total (616), 403 (65,4%) disseram 

roncar. A prevalência de alto risco para SAOS foi de 42,4%, 49,7% para categoria1, 

10,2% para categoria2 e 77,6% para categoria3. Conclusão: O QB apresentou uma 

confiabilidade aceitável quando retiradas as perguntas alguém notou que você para de 

respirar quando está dormindo e cochilar/dormir ao volante, o que deve ser testado em 

estudos com populações com maioria de mulheres e de baixa escolaridade. Dado o peso 

das doenças e riscos associadas a SAOS, seria importante haver futuras investigações para 

validar novos instrumentos ou aperfeiçoar o QB para melhor rastreamento da SAOS. 

Palavras-chave: Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), Questionário de Berlim. 
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ABSTRACT 

 

Silva, KV, High risk for OSA prevalence and association with risk factors in a population 

registered in the Family Medical Program of Niteroi /RJ. 2015. Dissertation (Master of 

Public Health) Health Institute of Community, Fluminense Federal University, Niterói, 

2015. 

Introduction:  The obstructive sleep apnea (OSA) is a chronic, progressive disease with 

high mortality. It is underdiagnosed, especially among women. Objective: To study the 

prevalence of high risk for OSA globally and the Berlin Questionnaire categories (QB), 

and its association with risk factors. Methods: Observational, cross-sectional study  with 

individuals from Niterói Family Medical Program, randomly selected, aged between 45 

and 99 years with visits between August / 2011 to December / 2012. Variables associated 

with each category and with the high risk for OSA (global) were included in logistic 

regression models with p <0.05. Results: Of the total (616), 403 (65.4%) said to snore. 

The prevalence of high risk for OSA was 42.4%, 49.7% for category1, 10.2% for 

category2 and 77.6% for Category3. Conclusion: The QB showed an acceptable 

reliability when the questions anyone noticed that you stop breathing when sleeping and 

nap / sleep behind the wheel were dropped, which should be tested in studies of 

populations with most women and low education. Given the burden of disease and risks 

associated with OSA, it would be important to future research to validate new tools or 

improve the QB to better screening for OSA. 

Keywords: Obstructive sleep apnea, Berlin Questionnaire 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O sono é uma das necessidades fisiológicas do corpo, e envolve aspectos 

psicológicos, neurológicos e imunológicos, gerando importância essencial no 

aprendizado, equilíbrio emocional e manutenção de uma boa memória (Cavalcanti, 

2005). A privação do sono leva à alteração do ritmo biológico, à sonolência excessiva, 

dificuldades de concentração, irritabilidade, fadiga mental e fadiga física, alteração do 

humor, manifestações psicopatológicas, neurológicas, voz lenta, aumento da 

sensibilidade dolorosa (Bittencourt, 2008). 

A fragmentação do sono pode gerar: movimento periódico de perna, 

fibromialgia, distúrbios neurológicos degenerativos, dores crônicas, alteração na 

secreção de leptina gerando acúmulo de açúcar com tendência a obesidade, tendência ao 

infarto do miocárdio, tendência a lombalgia, depressão, transtorno do pânico e apnéia 

do sono. (Ayappa et al.,2003; Martinez-Garcia et al., 2009). 

O termo apnéia define uma interrupção do fluxo aéreo por pelo menos 10 

segundos e ocorre quando os indivíduos apresentam mais de cinco episódios de apnéia 

por hora. A designação hipopnéia refere-se à uma condição mais benigna e caracteriza- 

se por uma redução de 50-80% do fluxo aéreo por 10 segundos, associada a uma queda 

de pelo menos 4% na saturação de oxigênio (Millman et al., 1992; Nery et al., 1998; 

Atwood et al., 1999;). A Síndrome da Apnéia do Sono se caracteriza quando as pessoas 
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manifestam sintomas (sonolência diurna, irritabilidade, fadiga, cefaléia, distúrbios 

cognitivos, etc. (Millman et al., 1992; Atwood et al., 1999). 

Entre os principais sintomas da apneia temos o ronco e sonolência diurna, 

embora muitos pacientes não os percebam. A sonolência excessiva diurna (SED) é 

explicada pelas interrupções do sono causadas pela falta de oxigênio. Outros sintomas 

da apneia são: acordar com sensação de sufocamento, ofegante, com dor no peito ou 

desconforto, confuso ou com dor de cabeça; sentir boca seca ou dor de garganta pela 

manhã; alterações na personalidade; dificuldade de concentração; impotência sexual; e 

irritabilidade (Bradley et al., 2009; Zancanella et al., 2011). 

 A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma doença crônica, 

progressiva, com alta mortalidade e morbidade cardiovascular (Mancini et al., 2000). 

Tem sido associada a doenças cardiovasculares, tais como hipertensão (Nieto et al., 

2000), à fibrilação atrial (Gami et al., 2004), ao acidente vascular cerebral (Arzt et al., 

2005) e Infarto agudo do miocárdio (Janszky et al., 2008). 

Além da polissonografia, considerada como padrão ouro para diagnóstico de 

SAOS, existem escalas que não diagnosticam o transtorno, mas indicam pessoas em 

risco. Entre elas está o Questionário de Berlim (QB), que classifica os indivíduos 

segundo o risco para apneia a do sono.  O questionário é composto por três categorias de 

perguntas (ronco, sonolência diurna, e diagnóstico de hipertensão ou obesidade). Os 

pacientes são considerados de alto risco para SAOS quando duas destas categorias são 

positivas. Os indivíduos classificados como de alto risco para a síndrome apresentaram 

uma frequência 5 vezes maior que os demais no Índice de Distúrbio Respiratório (IDR), 

com sensibilidade de 86% e especificidade de 77%, em relação ao encontrado pela 

polissonografia (Netzer et al., 1999).  
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Apesar do QB ter sido construído baseado em evidência epidemiológicas e de 

estudos sobre a fisiopatologia da SAOS, sua validade investigada em estudos utilizando a 

polissonografia como padrão ouro apresenta resultados muito diferentes, expressos 

sensibilidades e especificidades muito variáveis (Ramachandran et al., 2009) 

A primeira categoria do QB investiga a presença de ronco, sua frequência e 

intensidade. A frequências às respostas a essas perguntas podem variar de acordo com a 

presença de alguém que testemunhe os eventos (Hoffstein et al., 1993). A categoria 2 

que investiga a sonolência diurna em consequência das interrupções do sono também 

têm percentuais de respostas positivas que variam culturalmente (Netzer et al., 2003). 

Por fim, características genéticas, sócio demográficas, de hábitos de vida e culturais vão 

determinar a positividade para o risco na categoria 3.  

Alguns estudos, inclusive um estudo populacional brasileiro, realizado na cidade 

de São Paulo, estimam a associação do alto risco de SAOS com hipertensão, ou alteração 

da pressão arterial sistólica (PAS), ou pressão arterial diastólica (PAD) e obesidade, 

utilizando o QB modificado, ou seja, excluindo o risco para a categoria 2 (Tufik et al., 

2010), visando ter uma visão mais clara da associação. 

No Brasil não localizamos estudos que estimaram a prevalência alto risco de 

SAOS em população geral, utilizando o QB, além do acima citado, que utilizou a 

polissonografia para o diagnóstico da SAOS (Tufik et al., 2010).   

Por outro lado, dado a alta prevalência de hipertensão em nosso meio, e a 

necessidade de melhor compreender o comportamento do QB entre nós, seu estudo mais 

detalhado se mostra de grande utilidade.  

Há várias referências de que a SAOS é subdiagnosticada, como pontua uma 

revisão sobre fatores de risco para SAOS em adultos (Young et al., 2004). Devido as 
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repercussões da SAOS na saúde dos indivíduos, inclusive cardíacas, ela deve sempre ser 

investigada diagnosticada e tratada prontamente (Zancanella et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. História da apnéia obstrutiva do sono 

A apnéia do sono só começou a ser estudada e compreendida clinicamente ao 

longo dos últimos 40 anos. Durante a última metade do século 19, foram descritos 

vários casos de pessoas obesas com extrema sonolência diurna ao qual deram o nome de 

"síndrome de Pickwick", fazendo referência ao personagem “gordo Joe” do escritor 

inglês Charles Dickens em 1836 (Dempsey et al., 2010). Em 1870 médicos britânicos 

descreveram a apnéia obstrutiva do sono como "contrações infrutíferas da musculatura 

inspiratória e expiratória contra obstrução da glote fechada acompanhada de cianose 

durante o sono" (Lavie, 2003).  

No decorrer do século, a apnéia obstrutiva do sono foi associada e descrita 

difusamente com casos de insuficiência cardíaca, respiratória, sonolência diurna e 

despertares noturnos. Finalmente, em meados da década de 1960, reconheceram a 

apnéia obstrutiva do sono em indivíduos obesos como obstrução das vias aéreas 

intermitente com despertares freqüentes, fornecendo os primeiros elos abrangentes entre 

a obesidade, obstrução das vias aéreas induzida pelo sono, fragmentação do sono e 

sonolência diurna (Gastaut et al., 1966).  
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O primeiro estudo de base populacional realizado em laboratório foi o 

seguimento de coorte de sono e respiração de Wisconsin, que mostrou uma prevalência 

significativa de apnéia do sono, e estes resultados sinalizaram um efeito potencialmente 

significativo e em grande parte não diagnosticado de distúrbios respiratórios do sono na 

saúde pública. (Young et al., 2008). 

A partir de meados da década de 1990 a apnéia do sono atraiu uma infinidade de 

pesquisadores de diversas especialidades clínicas voltadas para o estudo da prevalência, 

causas, consequências e tratamento desta síndrome. Ao mesmo tempo que a apnéia do 

sono é um problema clínico sério, indefinido, também deu origem a muitos 

empreendimentos comerciais para o seu diagnóstico e tratamento, incluindo a 

construção de centenas de clínicas de medicina do sono em todo o mundo ocidental e 

investimentos em aparelhos. Finalmente, dada a prevalência relativamente alta deste 

problema específico do sono com potencial transição para patologia, apnéia do sono tem 

proporcionado grande impulso para o crescimento da medicina do sono como uma 

especialidade clínica e pesquisa (Dempsey et al., 2010). 

2.2. A fisiopatologia da apnéia obstrutiva do sono – as vias aéreas 

superiores 

As paredes das vias aéreas superiores (VAS) são formadas por estruturas de 

tecido mole, incluindo as amígdalas, palato mole, úvula, língua e parede lateral da 

faringe.  As principais estruturas ósseas crânio-faciais que determinam o tamanho da via 

aérea são a mandíbula e o osso hióide. São nestas estruturas que os músculos e os 

tecidos moles se sustentam (Ayappa et al., 2003). 

As VAS são divididas em quatro subsegmentos anatômicos: nasofaringe, entre 

as narinas e o palato duro; nasofaringe ou orofaringe retropalatal, entre o palato duro e 

o palato mole; orofaringe, que se estende do palato mole até a epiglote; e hipofaringe, 
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que se estende da base da língua até a laringe. Em virtude da ausência de ossos ou de 

cartilagens nos três últimos subsegmentos que compreendem a laringe, esta porção é mais 

colapsável permitindo que a sua luz se mantenha permeável por ação de músculos que 

ativamente constringem e dilatam o lúmen da via (Martins et al., 2007). 

As alterações que ocorrem na ventilação durante o sono dependem das fases do 

sono (Martinez-Garcia, 2009). Há perda do tônus da musculatura das VAS no sono 

Rapid Eye Movement (REM), a ventilação torna-se irregular, com volume corrente e 

frequência respiratória variáveis quando comparado ao sono Non Rapid Eye Movement 

(NREM) estando em certos momentos o limiar para despertar elevado. Desse modo, o 

sono REM é o momento onde as apneias e hipopneias ocorrem com maior frequência 

sendo o momento de maior risco para os pacientes com apneia do sono (Ayappa et al., 

2003; Martinez-Garcia, 2009). 

Durante a vigília o tamanho das VAS permanece praticamente constante durante 

toda a inspiração e atingem o mínimo durante o fim da expiração em indivíduos 

normais. A inspiração é o período da ventilação em que os músculos dilatadores da 

faringe mais atuam para mantê-la permeável. É necessária uma pressão intratorácica 

muito negativa para as VAS colapsarem, enquanto nos pacientes com SAOS o colapso 

ocorre com pressões pouco negativas ou até mesmo positivas (Ayappa, 2003). 

Episódios repetidos de apneias/hipopneias durante o sono são responsáveis pelo 

aumento da pressão inspiratória e pelo aparecimento de episódios de hipoxemia (é uma 

síndrome  na  qual  o  sistema  respiratório  falha  nas suas funções de  intercâmbio, 

ocorre uma deoxigenação ou eliminação de oxigênio) e hipercapnia (é uma síndrome no 

qual o sistema respiratório falha nas funções de intercâmbio ou eliminação de dióxido 

de carbono) durante a noite, que funcionam como estímulos dos microdespertares 

noturnos com interrupção do sono, permitindo desta forma o reaparecimento da 
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respiração. Estes episódios de micro despertares durante a noite geram um sono 

fragmentado, responsáveis pelo aparecimento, do sono não-reparador, de sonolência 

diurna excessiva, de alterações cognitivas e de acidentes de viação e de trabalho 

(Pereira, 2007). 

 

2.3. Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

A apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é uma doença de importância crescente 

devido a sequelas neurocognitivas e cardiovasculares. Podemos destacar como 

principais causas para o colapso da faringe durante o sono as anormalidades na 

anatomia da faringe, a fisiologia do músculo dilatador das vias aéreas superiores e da 

estabilidade do controle ventilatório. A apnéia obstrutiva do sono pode ser 

diagnosticada com base na história característica (ronco, sonolência diurna) e exame 

físico (aumento da circunferência do pescoço e outros achados clínicos), mas 

polissonografia é necessária para confirmar a presença da doença (Malhotra et al., 

2002). 

De acordo com Millma et al. (1992), quanto ao tipo, a apnéia do sono poden ser 

classificada em: 

· Obstrutiva: quando há ausência de fluxo aéreo apesar de esforço para respirar, 

resultante de componente obstrutivo das vias aéreas superiores; está associada ao ronco 

forte. 

· Central: caracterizada por ausência de fluxo aéreo e de esforço visível para 

respirar, devido à inibição do centro respiratório. 

· Mista ou composta: existem características da apnéia central e obstrutiva; o 

esforço respiratório está ausente no início da apnéia, mas reinstala-se antes que seja 

assumido o fluxo aéreo. 
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Dentre todos os tipos, a mais freqüente é a apnéia do sono tipo obstrutiva, 

associada a um alto grau de morbidade podendo, em casos graves, levar à morte por 

parada respiratória pelo fechamento das vias aéreas (Silva, 2003). 

A SAOS caracteriza-se por episódios repetidos de uma cessação completa do 

fluxo de ar nas vias aéreas superiores (apneia) e/ou por uma redução do fluxo de ar 

(hipopneia) consequente, respectivamente, a uma obstrução completa ou parcial que, em 

geral, ocorrem ao nível da faringe e resultam, frequentemente, em dessaturação de 

oxigênio e despertares do sono (Pereira, 2007). 

A SAOS é determinada pelo índice de apneias e hipopneias (IAH), obtido pela 

divisão do total de apneias e hipopneias pelo número de horas dormidas. É considerado 

IAH normal até 5AH/h, leve se o IAH estiver entre 5 e 15AH/h, moderada entre 16 e 30 

AH/h e severa acima de 30 AH/h. Somando-se a critérios para diagnóstico que levem 

em consideração eventos respiratórios com despertares relacionados à resistência da via 

aérea superior (RERA, Respiratory effort-related arousal), é obtido o índice de distúrbio 

respiratório (IDR). Sendo assim, pacientes com IDR maior que cinco eventos/hora são 

considerados com apneia do sono (AASM,2001).  

Algumas manifestações clínicas resultam habitualmente da persistência de um 

sono noturno desorganizado na sua estrutura, devido a múltiplos episódios de apneias 

obstrutivas e a hipoxemia (Nyholm, 1993). As alterações hemodinâmicas resultantes da 

apnéia do sono foram observadas nos indivíduos com IAH >15, ou seja, nos portadores 

de apnéia moderada e grave (Nery, 1998).  

 

2.3.1. Fatores de risco para a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono 

(SAOS) 
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A interação entre fatores fisiológicos e alterações anatômicas dessa região é 

fundamental para compreender a patogênese da SAOS. Inúmeras causas têm sido 

sugeridas para elucidar a fisiopatologia desse transtorno, como:   a. alterações nas 

estruturas craniofaciais; b. alterações no comando ventilatório; c. glossoptose (queda da 

língua para trás e para baixo, o que pode dificultar a respiração);  d. obesidade (aumento 

de tecido adiposo no tronco superior e na região cervical);   e. volume aumentado de 

secreções respiratórias; f. hipertrofia de amígdalas e/ou adenóides; g. fatores extrínsecos 

tais como álcool, tabaco e drogas que deprimem o sistema nervoso central, além de 

componentes genéticos (Ayappa et al., 2003). De acordo com Bittencourt et al., 2008, a 

SAOS é multifatorial. 

Sexo, obesidade, fatores genéticos, anatômicos, hormonais e o controle da 

ventilação interagem na fisiopatogenia e característica clínica da doença. A obesidade é 

o principal fator de risco, sendo a elevação do índice de massa corpórea, da gordura 

visceral e da circunferência do pescoço fortes preditores de sua ocorrência. A 

progesterona tem papel protetor nas mulheres antes da menopausa, por aumentar a 

atividade dos músculos dilatadores das vias aéreas superiores, justificando a maior 

prevalência da doença na pós-menopausa, na síndrome dos ovários policísticos e no sexo 

masculino. Evidências apontam para o fato de que o aumento da idade promove 

diminuição do tônus muscular, com redução da luz das vias aéreas superiores (Martins 

et al., 2007). 

Pacientes com SAOS são mais obesos e apresentam valores maiores de 

circunferência cervical do que pacientes controles, porém nem sempre os mais obesos, 

apresentam doença mais grave (Fogel et al., 2003; Martinho et al., 2008). 

Os principais fatores de risco para SAOS são: idade, gênero masculino, 

obesidade e aumento na circunferência de pescoço. A obesidade é um importante fator 
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de risco para SAOS. O aumento do peso corporal está associado a um aumento na 

gravidade de SAOS e é mais evidente em homens. É provável que o depósito de 

gordura ao redor da via aérea faríngea seja responsável pelo colapso da VAS (Schwartz 

et al., 2008). 

A SAOS está associada à obesidade e pode contribuir também para o 

remodelamento do ventrículo esquerdo pelo aumento da hipertensão noturna, aumento 

do tônus simpático e hipoxemia crônica (Turkbey et al., 2010).  

A prevalência de hipertensão arterial aumenta com o aumento da idade e da 

gravidade da SAOS, e os homens obesos podem ter um risco quase duas vezes maior para 

a hipertensão do que as mulheres (Mohsenin et al., 2009). 

A prevalência desta doença é maior em homens do que em mulheres. Usando-se 

critérios clínicos e polissonográficos, a relação encontrada foi de 1,2% de mulheres para 

3,9% de homens. A maioria das estimativas mostra que a relação homem/mulher varia 

entre 2:1 e 4:1 (Bixler et al., 2001). 

Com o avançar da idade, as dificuldades relacionadas com o sono tornam-se 

cada vez mais comuns, manifestando-se através de queixas como dificuldade em 

adormecer, aumento do número e duração de despertares durante a noite, e a quantidade 

de tempo de sono adquirido (Ford et al., 1989; Gislason et al., 1993). 

Bixler et al. (2001), desenvolveram estudos de prevalência específicos para a 

idade, com homens e mulheres dos 20 aos 100 anos, separados por grupos. Nas mulheres 

a idade de maior prevalência foi acima dos 65 anos, enquanto nos homens foi no grupo 

etário dos 45 aos 64 anos. Avaliando a prevalência através da estratificação da amostra 

por décadas, observou-se um pico entre os 60 e 69 anos de idade nas mulheres e entre os 

50 e 59 anos nos homens. 
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Estudos têm relatado um aumento considerável na prevalência de SAOS em 

idosos, pois a frequência aumenta com a idade e pode estar relacionado com um prejuízo 

no controle respiratório associado à idade (Young et al., 2004).  

De acordo com estudos de Bixler et al., 2001, mulheres na pré-menopausa e na 

pós- menopausa sob terapêutica hormonal de substituição, que apresentavam SAOS, 

eram em 100% dos casos obesas (IMC> 32,3 kg/m²). Já as mulheres na pós-menopausa 

que não se encontravam sob terapêutica hormonal de substituição, revelaram 

prevalência de obesidade semelhante à dos homens da mesma idade (49,4% x 42,1%). 

Existe ainda uma correlação positiva entre idade, obesidade e circunferência do 

pescoço que são fatores de risco para a apneia (Martin et al., 1997). A circunferência do 

pescoço aumentada reflete maior deposição de gordura e tecido mole, sendo mais 

significativamente associada a apneia (Schäfer et al., 2002). 

 

2.3.2. Sinais e sintomas para a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

(SAOS) 

De acordo com a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, o 

diagnóstico da SAOS no adulto requer a presença dos critérios A, B + D ou C + D, 

descritos abaixo (American Academy of Sleep Medicine - AASM, 2001):  

A. No mínimo um dos critérios abaixo:  

- Episódios de sono não intencionais durante a vigília, sonolência diurna 

excessiva (SDE), sono não reparador, fadiga ou insônia;  

- Acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixia;  

- Companheiro(a) relata ronco alto e/ou pausas respiratórias durante o sono.  

B. PSG apresentando:  
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- Cinco ou mais eventos respiratórios detectáveis (apneias e/ou hipopneias e/ou 

despertar relacionado ao esforço respiratório – DRER por hora de sono;  

- Evidências de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. 

C. Polissonografia apresentando:  

- Quinze ou mais eventos respiratórios detectáveis (apneia/hipopneias e/ou 

DRER) por hora de sono;  

- Evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento.  

D. O distúrbio não pode ser mais bem explicado por outro distúrbio do sono, 

doenças médicas ou neurológicas, uso de medicações ou por uso de substâncias. 

A classificação da gravidade da SAOS é baseada em critérios clínicos e 

polissonográficos.  

A SAOS é considerada leve quando a sonolência diurna ou episódios de sono 

involuntários ocorrem durante atividades que requerem pouca atenção, como assistir 

televisão, ler ou andar de veículo como passageiro. Nesse grau de doença, os sintomas 

produzem discreta alteração da função social ou ocupacional. Na PSG, o índice de 

apneias e hipopneias (IAH) é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 15 por hora de sono.  

Quando moderada, a sonolência ou os episódios involuntários do sono ocorrem 

durante atividades que requerem alguma atenção, como assistindo a eventos sociais. Os 

sintomas produzem alteração na função social ou ocupacional. O IAH é maior que 15 e 

menor ou igual a 30 por hora de sono.  

Na SAOS grave o IAH habitualmente é maior que 30 por hora de sono, a 

sonolência diurna ou os episódios de sono involuntários ocorrem durante atividades que 

requerem maior atenção, como comer, conversar, andar ou dirigir. Os sintomas 

provocam marcada alteração na função social ou ocupacional. (Bittencourt, 2008; 

Epstein et al., 2009). 



26 
 

De acordo com Bittencourt (2008), pacientes com SAOS sentem-se cansados 

no período da manhã, apresentam também boca seca e alguns queixam-se de cefaleia 

(que pode durar de 1 a 2 horas), além de ronco ressuscitativo; pausas respiratórias no 

sono testemunhadas; episódio de sufocação; despertares frequentes; noctúria 

(necessidade de urinar a noite, interrompendo o sono); sudorese; insônia; regurgitação 

e engasgos; sonolência excessiva diurna (SED); sono não reparador. 

O ronco é um dos sinais que pode acompanhar esta síndrome. De acordo com 

ASSM (2001) 40 a 60% dos adultos roncam. É produzido pela vibração do palato mole 

e/ou outros tecidos bucofaríngeos, durante a passagem do ar, na função respiratória. 

Supõe-se que a SAOS seja uma doença evolutiva, teorizando-se que o ronco 

primário e a SAOS grave sejam estágios opostos da mesma doença. Essa evolução 

patológica ocorreria na seguinte ordem cronológica: Ronco primário, Síndrome da 

Resistência das Vias Aéreas Superiores (SRVAS), AOS (apnéia obstrutiva do sono), 

SAOS leve, SAOS moderada e SAOS grave. O diagnóstico e o tratamento adequado 

são importantes em qualquer um desses estágios (Trotter et al., 2003; Zacanella et al., 

2010). 

 

2.3.3. Exames para a confirmação de SAOS 

Muitos estudos vêm sendo realizados para diagnosticar o risco para SAOS. 

Zacanella et al. (2010), referiram que a PSG é um exame complementar considerado 

padrão ouro, sendo subsidiário para o diagnóstico e seguimento clínico da SAOS, 

porém existem outros exames disponíveis e relevantes para avaliação da SAOS e 

Ronco. Dentre eles, destacam-se a sonoendoscopia, videonasofibrolaringoscopia com 

manobra de Muller, ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC) 

da via aérea superior e a cefalometria. 
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Ross et al., (2000) referiram que a PSG completa assistida por pessoal treinado 

em um laboratório do sono é intrusiva, dispendiosa e a interpretação pode ser difícil e 

que, mesmo sendo utilizada como técnica de diagnóstico amplamente aceita, os 

parâmetros ainda estão evoluindo. Como exemplo, citou a recente introdução de 

gravação de pressão nasal substituindo a medição do fluxo de ar respiratório porque, em 

combinação com o esforço respiratório, a pressão nasal é muito mais sensível na 

detecção de hipopnéia obstrutiva. Cita ainda que, abordagens de diagnóstico que podem 

ser vistas como alternativas para PSGs ou como testes de triagem para pacientes melhor 

selecionados são altamente desejáveis e incluem: PSG tempo e de canal parcial, 

oximetria, dispositivos portáteis, equações de predição, loop de volume de fluxo, 

impressão global, outras análises clínicas (medidas antropomórficas e endoscópicas da 

laringe), químico, radiológicos (da cabeça e pescoço) e questionários focalizados 

(Escala de Sonolência de Epworth - ESS). 

Para Phillips et al. (1998) as principais medidas que devem ser tomadas para 

avaliar a função respiratória incluem o fluxo de ar, movimento respiratório ou esforço, e 

oxigênio saturação.  

 Vaz et al. (2011) utilizaram para diagnóstico de risco para SAOS o estudo 

cardiorrespiratório domiciliar de sono com seis canais (Alphascreen; Vyasis). As 

variáveis analisadas foram o fluxo oronasal e a roncopatia (cânula nasal e microfone), a 

frequência cardíaca e a saturação arterial periférica de oxigênio (oxímetro de pulso), os 

movimentos toráco-abdominais e a posição corporal (elétrodos de impedância). Os 

dados registados automaticamente pelo equipamento foram manualmente 

contabilizados, procedendo-se à identificação dos episódios de apneia e hipopneia, 

obtendo-se assim o IAH (gold standard). 
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 O Questionários de Berlim foi desenvolvido como instrumento de rastreio do 

risco para SAOS em populações da atenção primária, oferendo baixo custo e exigindo 

menos especificidade técnica para sua aplicação (Netzer et al., 1999). 

 

2.3.4. O Questionário de Berlim 

Com o reconhecimento crescente da relevância epidemiológica da SAOS e suas 

consequências fisiopatológicas, a comunidade médica tem assistido a um aumento nas 

solicitações para a realização do exame de diagnóstico, com implicações no que diz 

respeito à necessidade de racionalização de recursos (Ahmad, 2008). Neste sentido, têm 

sido desenvolvidos instrumentos de rastreio, como questionários e modelos clínicos, 

que incidem e tentam conjugar diferentes fatores de risco para a SAOS, para que de uma 

maneira custo-efetiva, permitam auxiliar os clínicos na identificação dos indivíduos que 

devem ser encaminhados para a realização do exame de diagnóstico, ou que tenham 

prioridade na lista de espera para a sua realização (Gus et al., 2008; Bertolazi et 

al.,2009; Vaz et al., 2011). 

O QB, resultado da conferência sobre doença respiratória do sono em cuidados 

de saúde primários, em Abril de 1996, em Berlim. É um dos mais reconhecidos 

instrumentos de rastreio utilizados neste âmbito. Este questionário inclui 10 itens, 

organizados em 3 categorias. A primeira categoria consta de perguntas referentes à 

roncopatia e apneias presenciadas (5 itens); a segunda categoria interroga sobre fadiga e 

sonolência diurna (4 itens) e a terceira é relacionada à hipertensão arterial (HTA) e 

obesidade (1 item). A presença de duas ou mais categorias positivas indica alto risco 

para SAOS e se houver apenas uma ou nenhuma categoria onde o resultado é positivo o 

risco é baixo para SAOS (Netzer et al., 1999). 
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Originalmente o QB foi desenvolvido em inglês, sendo necessário traduzi-lo 

para outras línguas. Netzer et al., 2003, validaram o QB como teste de rastreio em 

cuidados de saúde primários. O questionário demonstrou uma validade interna elevada e 

demonstrou um bom desempenho, com valores de sensibilidade e especificidade 

elevados para a identificação da SAOS (86 e 77 % respectivamente, para um índice de 

apneia/hipopneia (IAH) > 5). 

Este estudo teve com principais objetivos: 1) o desenvolvimento da versão em 

língua Portuguesa do QB; 2) a avaliação da utilidade do QB na identificação da SAOS, 

comparando com o IAH, obtido através do estudo cardiorrespiratório do sono, numa 

população referenciada a uma consulta de doença respiratória de sono. Como objetivo 

secundário, os autores analisaram a associação entre cada um dos os itens do QB e o 

IAH. Os resultados encontrados refletiram a frequência elevada da SAOS nesta 

população (83,2 %) (Vaz et al., 2011). 

Embora a polissonografia seja considerado o padrão ouro para o diagnóstico da 

SAOS, o QB vêm sendo utilizado em estudos populacionais para identificação de 

indivíduos com maior chance de desenvolverem a síndrome.  

Embora a apnéia do sono seja comum, muitas vezes não é diagnosticada em 

consultas nos cuidados primários. Estudo realizado em cinco locais de cuidados 

primários em Cleveland, Ohio, mostrou que o QB oferece um meio de identificar 

pacientes que possam desenvolver síndrome da apnéia do sono (Netzer et al., 1999). 

Mais recentemente, o questionário vem sendo utilizado no âmbito dos cuidados 

de saúde secundários como instrumento de rastreio, com bom custo-benefício e 

resultados variáveis (Flemons et al., 2004; Ramachandran et al., 2009). Apresentaram 

um bom desempenho para doentes com doença cardiovascular em geral, nomeadamente 

num subgrupo com fibrilação auricular (Drager et al., 2010). 
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 Netzer e colegas, 1999, no artigo em que divulgam o QB apresentam um estudo 

de validade. Este foi desenvolvido com 100 adultos que fizeram polissonografia entre os 

744 indivíduos que responderam o questionário. O estudo envolveu pacientes por 

qualquer motivo, em cinco clínicas de atenção primária, escolhidas para atender a 

diversidade sócia demográfica da população de Clevand, Ohio.  A confiabilidade do 

questionário foi testada com o teste de Cronbach cujo alfa alcançou 0,92 para as 

questões da categoria 1 e de 0,86 para a categoria 2 excluída a questão sobre dormir no 

volante, considerados níveis excelente e bom, respectivamente.  Considerando o ponto 

de corte do IAH de >5 (alteração leve), o QB chegou a uma sensibilidade de 85,51% e 

uma especificidade de 77,42%. Com tais resultados, a classificação de alto risco para 

apneia do sono deixaria de incluir 14,5% de indivíduos com a alteração e cerca de 25% 

dos sadios seriam classificados como de alto risco.  

Os resultados do teste do QB variam segundo a população em que é aplicado. 

Ramachandran et al. (2009) compararam os resultados de estudos sobre os seguintes 

testes de rastreamento para SAOS: ASA checklist; Berlin questionnaire; Epworth 

Sleepiness Scale; Sleep questionnaire; SDQ; Snoring questionnaire STOP 

questionnaire e o Symptoms. Apesar dos autores ressaltarem que a acurácia alcançada 

pelo mesmo instrumento em diferentes populações variou, o QB alcançou o melhor 

desempenho.  A sensibilidade variou entre 61,8% a 88,5% considerando o ponto de 

corte de IAH >5 e entre 87,0% e 91,9% para o ponto de corte de IAH>15. A 

especificidade variou de 42,7% a 95,2% e de 46,3% a 66,7%. A menor 

sensibilidade/especificidade foi encontrada em um estudo que envolveu pacientes de 

uma clínica de polissonografia (Ahmadi et al., 2008) e a 2ª menor, incluiu pacientes em 

pré-operatório (Chung et al., 2008).  
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Sforza e colegas, 2011, estudaram a acurácia do QB em idosos de 65 anos 

vivendo em comunidade numa cidade francesa, participantes de uma coorte. Foram 

selecionados aleatoriamente indivíduos sem diagnóstico anterior de SAOS, de doença 

cardiovascular, neurológica ou psiquiátrica. Para o ponto de corte de IAH>15, para o 

conjunto de mulheres e homens, os autores encontraram uma sensibilidade de 76,69% e 

uma especificidade de 39,34%, classificando cerca de 60% de indivíduos sadios como 

de alto risco para SAOS. Os autores discutem que na população analisada (dados 

comuns em outras populações) 87% da amostra declarou ter hipertensão o que levou a 

uma menor acurácia da categoria 3. Frente a isso, os autores colocam que ou as medidas 

atuais para definição de SAOS não são suficientemente específicas para detectar as 

consequências das desordens do sono em idosos ou que o perfil clínico é diferente 

daqueles de meia idade.  

Entre hipertensos resistentes o questionário de Berlim apresentou resultados 

conflitantes em dois estudos brasileiros.   Gus e colegas, 2008, encontraram 85.5% de 

sensibilidade e 65.0% de especificidade, examinando indivíduos em Porto Alegre. Já no 

estudo de Margallo e colegas, 2014, com pacientes de um Hospital Universitário da 

cidade do Rio de Janeiro, a sensibilidade foi de 68% e a especificidade de 46% para 

IAH >5. Embora largamente utilizado (271 artigos encontrados no PubMed com os 

descritores com concomitantemente Berlin questionnaire sleep no título ou resumo), a 

literatura apresenta resultados diferentes quanto à sua capacidade de discriminar 

pacientes com e sem OSA, diagnosticada por polissonografia.  

Estudos incluindo a população geral parecem mostrar melhor acurácia. Mesmo 

utilizando o QB inúmeros estudos encontraram associação entre níveis de risco para 

SAOS e doenças cardiovasculares (Gami et al., 2004; Jesus et al., 2010; Javadi et al., 

2014), apontando para utilidade do instrumento.   
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3. OBJETIVO 

O presente estudo, realizado com homens e mulheres de 45 a 99 anos, 

cadastrados no Programa Médico de Família de Niterói, selecionados aleatoriamente, 

tem o objetivo de estudar a prevalência de alto risco para SAOS globalmente e para suas 

categorias, assim como a associação com fatores de risco. 
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4. MÉTODOS 

O presente estudo é parte da pesquisa DIGITALIS, estudo seccional com 

indivíduos assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói (PMF). O estudo foi 

desenhado para estimar principalmente a prevalência de insuficiência cardíaca e de 

doença renal crônica. Secundariamente, para estimar a prevalência da síndrome 

metabólica e de seus componentes, da doença tireoidiana subclínica, da sarcopenia e 

osteoporose, e também da prevalência de alterações do estado de humor, nível de 

cognição, alterações do sono, e o estudo de associações dessas doenças com marcadores 

bioquímicos e fatores de risco.  

 

4.1. Desenho do estudo 
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Estudo observacional, transversal, com amostragem aleatória em dois estágios 

(setor e indivíduos no setor) de população cadastrada no Programa Médico de Família 

de Niterói (PMF), Estado do Rio de Janeiro, Brasil, de ambos os sexos, com idades 

maiores do que 45 anos, desenvolvido no período de agosto de 2011 a novembro de 

2012. 

 

4.2. Amostra 

A amostra foi calculada para estimar as prevalências e as medidas de associação, 

levando em consideração a viabilidade do estudo (Lwanga et al., 1991). Foi pressuposto 

encontrar prevalências baixas, menores de 5% (insuficiência cardíaca, doença renal 

crônica e diabetes), prevalências médias (microalbuminúria, obesidade) e altas maiores 

de 50% (hipertensão) (Bleumink et al., 2004; Konta et al., 2005; Schmidt et al., 2009; 

Otero et al., 2010). As precisões relativas máximas seriam de 50%, 8% e 8% 

respectivamente. Quanto a estimação da medida de associação para baixas (6%) e altas 

prevalências (60%) de doença em expostos, as razões de prevalência (RP) mínimas 

foram de 3 e 1,2 respectivamente. Todos os cálculos foram realizados para um nível de 

significância de 5%, poder do teste de 80% e teste de hipótese bicaudal. 

 

4.3. Procedimentos 

O presente estudo é parte da Estudo DIGITALIS, estudo seccional com amostra 

aleatória em dois estágios (setor e indivíduos no setor) de população cadastrada no 

Programa Médico de Família de Niterói (PMF), Estado do Rio de Janeiro, Brasil, de 

ambos os sexos, com idades de 45 a 99 anos, desenvolvido no período de agosto de 

2011 a novembro de 2012. Foram realizadas visitas nas unidades selecionadas, quando 

houve coleta de sangue e urina, consulta médica, de enfermagem, eletrocardiograma e 

ecocardiograma, consulta com nutricionista e resposta a um questionário especialmente 
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elaborado para a pesquisa com instrumentos, entre eles o questionário de Berlim. 

Maiores detalhes estão descritos em outro documento (Lagoeiro, 2013). Os 

pesquisadores foram treinados com base nos procedimentos elaborados para a pesquisa 

e testados no estudo piloto, realizado em uma unidade do PMF não incluída no estudo. 

Todos os exames realizados na pesquisa tiveram seus resultados encaminhados ao 

médico de família responsável, em envelopes individuais, nominais a cada participante. 

Foram convidados 942 moradores e 616 compareceram à visita, completaram o 

questionário, realizaram exame antropométrico e mesurarem a pressão arterial, sendo 

incluídos na presente análise (35% de perdas). As diferenças de sexo e faixa etária entre 

os que compareceram e completaram a investigações e os demais são apresentadas na 

tabela 1.  

 

Exposição de interesse 

Alto Risco de Síndrome de apneia do sono mensurada pelo questionário de 

Berlim que inclui 10 itens, organizados em 3 categorias referentes à roncopatia e 

apneias presenciadas (5 itens), sonolência diurna (4 itens) com uma subquestão sobre 

sonolência ao volante (episódios de cochilo ao volante de veículo a motor) e hipertensão 

arterial ou obesidade (1 item). A classificação segundo o risco (alto risco versus não alto 

risco) foi baseada nas respostas em cada categoria de itens. Na categoria 1 - sintomas 

persistentes (>3-4 vezes / semana) em duas ou mais perguntas. Na categoria 2 - 

sintomas persistentes (>3-4 vezes / semana) quando houve relato de sonolência 

excessiva diurna, sonolência durante condução de carro motorizado, ou ambos. Na 

categoria 3 - presença de história de pressão alta ou um índice de massa corporal 

superior a 30 kg / m2. Foram considerados como de alto risco aqueles que pontuaram 

em pelo menos duas categorias de sintomas (Netzer et al., 1999; Netzer et al., 2003).  
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Exposições 

Idade: A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista e 

categorizada de 10 em 10 anos. 

Diabetes Melittus tipo 2: relato de diagnóstico médico anterior de DMII, 

valor de glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl mesurada na visita, ou uso de medicação anti-

diabetogênica 

Hipertensão Arterial:  relato de diagnóstico anterior de hipertensão, pressão 

arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg 

mesurada na visita, ou uso regular de anti-hipertensivos. A PAS e a PAD também foram 

consideradas em sua forma contínua. 

Índice de Massa Corpórea (IMC): calculado dividindo-se o peso (Kg) pela 

altura ao quadrado (m2), utilizando-se IMC ≥30 kg/m2 para a definição de obesidade 

conforme critério da OMS. O IMC também foi analisado em sua forma contínua. 

 

4.4. Análise estatística 

Foram apresentadas as frequências absolutas e relativas das características dos 

indivíduos pesquisados e de respostas consideradas positivas pela pontuação do QB, 

assim como das categorias de risco e o alto risco para SAOS (global). As diferenças 

entre proporções foram testadas com o teste do qui-quadrado de Pearson e as diferenças 

de médias, com o teste t de Student. Variáveis com associações com cada uma das 

categorias e com o alto risco para SAOS (global) com a significância de <0,10, seja na 

diferença de proporção, seja na diferença de média, foram incluídas em modelos de 

regressão logística, quando a significância estatística foi estabelecida a <0,05. Todas as 

análises foram feitas com o pacote estatístico SPSS, versão 21. BM Corp. Released 

2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp. 
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5. RESULTADOS 

Foram investigados 616 indivíduos, com maioria de mulheres (61,9%), de 

indivíduos entre 50 e 69 anos (64,3%), daqueles sem instrução ou somente com o 

ensino fundamental (68%) e de hipertensos (72,7%).  Os obesos (30,7%), os diabéticos 

(24,8%) foram minoria em relação à sua contraparte. Homens e indivíduos nos dois 

extremos das idades pesquisadas foram maioria entre os excluídos da análise, por não 

comparecimento ou por incompletude das informações (tabela 1). A média de idade foi 

de 59,1 ±10,20 anos. Entre os que não compareceram/não completaram houve maioria 

de homens e de indivíduos nos dois extremos das faixas etárias.  

Os percentuais de respostas que pontuaram e a prevalência de alto riscos para 

SAOS por categoria e geral estão na tabela 2. Do total de indivíduos investigados, 403 

(65,4%) disseram que roncavam. Três das quatro respostas da categoria 1 apresentaram 
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um percentual de respostas que pontuaram entre 22% e 38,5% e para a pergunta Alguém 

notou que você para de respirar enquanto está dormindo, somente 1,8% das respostas 

pontuaram. Na categoria 2, em duas das três perguntas o percentual de respostas que 

pontuaram foi de aproximadamente 12%, mas cerca de somente 3,4% pontuaram na 

pergunta Alguma vez você já cochilou ou caiu no sono enquanto dirigia. A prevalência 

de alto risco para SAOS foi de 42,4%, com 49,7% de prevalência da categoria 1, 10,2% 

da categoria 2 e 77,6% da categoria 3.  

A prevalência de alto risco para SAOS na categoria 1, segundo faixas etárias, 

apresentou forma de sino (p<0,01) e foi maior entre aqueles com obesidade (p<0,01).  

Somente o sexo (maior prevalência entre as mulheres) apresentou associação com o alto 

risco para SAOS na categoria 2 (p<0,1 e>0,05). O sexo (feminino), idade (mais idosos) 

e diabetes (sim) apresentaram associação estatisticamente significativa com a categoria 

3 (hipertensão e obesidade que definem a categoria não foram analisadas). Idade (forma 

de sino) e a diabetes (p<0,1 e>0,05) se associaram a SAOS, considerada globalmente, 

uma vez que a hipertensão e a obesidade não foram testadas (tabela 3). 

A tabela 4 apresenta a diferença de médias para idade, PAS, PAD e IMC. Para 

categoria 1, houve associação com idade, IMC (p<0,01) e PAD (p<0,1 e>0,05). 

Nenhuma das quatro variáveis associou-se com a categoria 2. Os mais velhos 

apresentaram maior prevalência de alto risco para SAOS na categoria 3 e não houve 

associação estatisticamente significativa para o risco na categoria global. PAS, PAD e 

IMC não foram analisadas na categoria 3 e global. 

A tabela 5 apresenta os resultados das regressões logísticas em que foram 

incluídas as variáveis com p<0,1. Após o ajuste, IMC (associação positiva) e idade 

(associação negativa) mantiveram associação estatisticamente significativa com o alto 

risco para SAOS na categoria 1. Na medida em que, somente sexo apresentou 
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associação com a categoria 2, não houve necessidade de ajuste. Para a categoria 3 o 

sexo (feminino), idade (positiva) e diabetes permaneceram estatisticamente 

significativas a nível 0,05. Diabetes, com valor p >0,05 e <0,1 foi a única variável 

associada ao risco de SAOS global após ajuste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Características dos indivíduos pesquisados. 
 

 
Indivíduos que compareceram e tinham 

informações completas 

Indivíduos que não 
compareceram ou não tinham 

informações completas 
N (%) N (%) 

Sexo   

Feminino 381 (61,9) 174 (53,4) 

Masculino 235 (38,1) 152 (46,6) 

Faixa etária   

45-49 110 (17,9) 70 (23,0) 

50-59 246 (39,9) 105 (34,5) 

60-69 150 (24,4) 65 (21,4) 

70-79 86 (14,0) 47 (15,5) 

80-99  24 (3,9) 17 (5,6) 

Diabetes£ 151 (24,8)  

Hipertensão#  448 (72,7)  

Obesidade 

(IMC$
≥30) 

189 (30,7) 
 

£ Diagnóstico anterior, ou uso de medicação ou glicemia de jejum ≥126mg/dL  
# Diagnóstico anterior, ou uso de medicação ou pressão arterial ≥140/90 mmHg 
$ Índice de massa corporal 
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Tabela 2. Prevalência de pontuação nas questões do Questionário de Berlim&, de risco de 

SAOS¢ nas categorias e global.  

Perguntas com categorias que pontuaram  N (%) 
Você ronca?  

Sim 403 (65,4) 
Seu ronco é?  

Mais alto que a fala ou muito mais alto do que fala 138 (22,4) 
Com que frequência você ronca?  

3 a 4 vezes por semana ou quase todos os dias 136 (22,1) 
O seu ronco alguma vez já incomodou alguém?  

Sim 219 (35,6) 
Alguém notou que você pára de respirar enquanto está dormindo?  
3 a 4 vezes por semana ou quase todos os dias 11 (1,8) 

Quantas vezes você se sente cansado ou com fadiga depois de acordar?  
3 a 4 vezes por semana ou quase todos os dias  

Quando você está acordado, você se sente cansado, fadigado ou não se sente 
bem? 

96 (15,6) 

3 a 4 vezes por semana ou quase todos os dias 96 (15,6) 
Alguma vez você já cochilou ou caiu no sono enquanto dirigia?  
Sim 21 (3,4) 

Risco de SAOS*  
Categoria 1 306 (49,7) 
Categoria 2 63 (10,2) 
Categoria 3 478 (77,6) 
Global 261  (42,4) 
¢ Risco de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 
& Netzer et al., 1999 
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Tabela 3. Prevalência de risco de SAOS¢ definida pelo Questionário de Berlim& por categorias e global segundo variáveis de risco. 

Risco de SAOS 
 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Global 
 N (%) N (%) Valor p* N (%) N (%) Valor p* N (%) N (%) Valor p* N (%) N (%) Valor p* 
 Sim Não  Sim Não        

Sexo         ***    
Feminino 183 (48,0) 198 (52,0)  46 (12,1) 335 (87,9) * 313 (82,2) 68 (17,8)  168 (44,1) 213 (55,9)  
Masculino 123 (52,3) 112 (47,7)  17 (7,2) 218 (92,8)  165 (70,2) 70 (29,8)  93 (39,6) 142 (60,4)  

Faixa etária   ***      ***   *** 
45-49 49 (44,5) 61 (55,5)  9 (8,2) 101 (91,8)  68 (61,8) 42 (38,2)  32 (29,1) 78 (70,9)  
50-59 139 (56,5) 107 (43,5)  32 (13,0) 214 (87,0)  195 (79,3) 51 (20,7)  124 (50,4) 122 (49,6)  
60-69 81 (54,0) 69 (46,0)  17 (11,3) 133 (88,7)  116 (77,3) 34 (22,7)  68 (45,3) 82 (54,7)  
70-79 33 (38,4) 53 (61,6)  4 (4,7) 82 (95,3)  77 (89,5) 9 (10,5)  33 (38,4) 53 (61,6)  
80-99  4 (16,7) 20 (83,3)  1 (4,2) 23 (95,8)  22 (91,7) 2 (8,3)  4 (16,7) 20 (83,3)  

Diabetes£         ***    
Sim 80 (53,0) 71 (47,0)  13 (8,6) 138 (91,4)  131 (86,8) 20 (13,2)  73 (48,3) 78 (51,7) * 
Não 223 (48,7) 235 (51,3)  49 (10,7) 409 (89,3)  340 (74,2) 118 (25,8)  185 (40,4) 273 (59,6)  

Hipertensão#             
Sim 223 (49,8) 225 (50,2)  43 (9,6) 405 (90,4)        
Não 83 (49,4) 85 (50,6)  20 (11,9) 148 (88,1)        

IMC$   ***          
IMC<30 116 (61,4) 73 (38,6)  22 (11,6) 167 (88,4)        
IMC>=30 190 (44,5) 237 (55,5)  41 (9,6) 386 (90,4)        

¢ Risco de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 
& Netzer et al., 1999 
* Valor p do teste de qui-quadrado de Pearson <0,1 e ≥0,05 
** Valor p do teste de qui-quadrado de Pearson <0,5 e ≥0,01 
*** Valor p do teste de qui-quadrado de Pearson <0,01 
£ Diagnóstico anterior, ou uso de medicação ou glicemia de jejum ≥126mg/dL  
# Diagnóstico anterior, ou uso de medicação ou pressão arterial ≥140/90 mmHg 
$ Índice de massa corporal 
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Tabela 4. Diferença de médias segundo a presença de alto risco de SAOS¢ definida pelo Questionário de Berlim& por categorias e global segundo 

variáveis de risco. 

  

Risco de apneia do sono pelo Questionário de Berlim 

 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Global 

 Sim Não  Sim Não  Sim Não  Sim Não 

 Média±EP Média±EP  Média±EP Média±EP  Média±EP Méd ia±EP  Média±EP Média±EP 

Idade 57,94±0,50 60,45±0,65 *** 57,90±1,02 59,36±0,44  60,18±0,48 55,85±0,75 *** 58,77±0,55 59,53±0,59  

PAS€ 137,55±1,23 137,78±1,35  136,53±3,13 137,80±0, 95       

PAD Ω 83,60±0,71 81,843±0,69 * 82,47±1,61 82,75±0,52       

IMC$ 28,92±0,32 27,21±0,29 *** 28,91±0,77 27,97±0,23       

¢ Risco de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 
& Netzer et al., 1999 
** Valor p <0,5 e ≥0,01 
*** Valor p <0,01 
€ Pressão Arterial Sistólica  
Ω Pressão Arterial Diastólica  

 $ Índice de massa corporal 
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Tabela 5. OR ajustado por regressão logística de risco de SAOS¢ definida pelo 

Questionário de Berlim& por categorias e global 

 Categoria 1 
ORa (IC 95%) 

Categoria 3 
ORa (IC 95%) 

Global 
ORa (IC 95%) 

Idade (continua)  0,98 (0,96-0,99)** 1,05 (1,02-1,07)*** 0,99 (0l97-1,00) 

Sexo (Feminino)  2,05 (1,38-3,04)***   

Diabetes£  2,06 (1,22-3,49)*** 1,43 (0,98-2,07)* 

PAD continua# 1,00 (0,99-1,02)*   

IMC≥30  1,87 (1,30-2,67)**   

¢ Risco de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 
& Netzer et al., 1999 
£ Diagnóstico anterior, ou uso de medicação ou glicemia de jejum ≥126mg/dL  
# Pressão arterial diastólica 
$ Índice de massa corporal 
*   Valor p>0,05 e<0,1 
**  Valor p>0,01 e <0,05 
*** Valor p<0,001 
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6. DISCUSSÃO 

No presente estudo, utilizando o questionário de Berlim, encontramos uma 

prevalência de alto risco para SAOS de 42,4%, um pouco maior que a de dois estudos 

realizados em São Paulo. No primeiro deles, com população geral, Tufik et al., 2010 

encontraram a prevalência de 32,8%. O segundo, com trabalhadores ferroviários, a 

prevalência foi de 35,03% (Koyama et al.,2012). O diagnóstico de SAOS em ambos 

estudos foi por meio da polissonografia. As prevalências em diferentes cenários variam 

segundo a distribuição por sexo, faixa etária, condições socioeconômicas e segundo a 

prevalência de obesidade na população (Tufik et al., 2010 e Udwadia et al.,2004).  

No estudo de Lemos et al., (2009) com motoristas de caminhão de São Paulo, a 

prevalência de alto risco para SAOS, estimada com o QB, foi de 11,5%. O estudo 

envolveu pacientes jovens, magros e em sua maioria, homens. Em outro estudo 

envolvendo 40 serviços de atenção primária, oito na Alemanha, seis na Espanha e 26 

nos Estados Unidos, as prevalências de alto risco para SAOS, utilizando o QB, variaram 

de 19,9% em Springfield, USA a 66,7% Louisville, USA (Netzer et al., 2003).  

No cálculo do alto risco global para SAOS, pelo QB, são combinados o risco de 

três categorias, e todos os hipertensos e/ou obesos são classificados como de risco na 

categoria 3. A obesidade tem sido fortemente associada à SAOS. Tufik et al., (2010), 

por exemplo, encontraram um OR de 10,5 IC 95% 7,1-15,7. A associação com a 

hipertensão parece ser menos intensa, mesmo considerando aqueles pacientes cuja 

pressão não diminui durante o sono (non dippers), ou aqueles com hipertensão 

resistente, com ORs de 2,27 (IC 95% 1,76-2,92) (Nieto et al.,2000), 4,4 (IC 95% 1,2-

16,31) (Hla et al.,2008) e 7.74 (IC 95%2.43–24.64) (Drager et al., 2010), 

respectivamente. Os autores do QB não justificam a inclusão dessa categoria e não 

dimensionam seu impacto no cálculo do alto risco para SAOS (Netzer et al., 1999).    
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Na nossa população, 72,7% foram classificados como hipertensos e 30,7% como 

obesos, o que elevou a prevalência de alto risco para SAOS na categoria 3 e 

consequentemente, para o risco global. No estudo de Tufik et al., (2010), com 

prevalência de SAOS um pouco inferior à prevalência de alto risco para SAOS por nós 

encontrada, a média de idade foi menor, assim como a prevalência de obesidade (21, 

5%). O autor não apresentou informações sobre a pressão arterial. Já os achados de um 

estudo americano (Hiestand et al., 2006), a média de idade foi menor que a do nosso 

estudo, assim como a prevalência de obesidade (25%) e de hipertensão (29%), e a 

prevalência de alto risco para SAOS também foi inferior a (27%). Uma alta prevalência 

de risco para SAOS na categoria 3 foi também relatada por Netzer et al., (2003) para a 

localidade de Stuart, Flórida (68,8%), mais próxima da encontrada no presente estudo 

(77,6%). 

Diante das informações acima, poderíamos suspeitar de uma superestimava da 

prevalência de hipertensão e de obesidade, consequentemente, da SAOS. Segundo as 

informações do Vigitel de 2011 e de 2012, a prevalência de diagnóstico médico auto 

referido de hipertensão na cidade do Rio de Janeiro foi a maior dentre as capitais 

brasileiras e a maior média da prevalência, para todas as cidades investigadas, foi de 

59,7% na faixa de 65 anos e mais, inferior aos 77,6% por nós encontrada para a 

população coberta pelo PMF de Niterói  Quanto à prevalência de obesidade, a 

prevalência nacional para as faixas etárias de 45 e mais também foi maior (20% versus 

30,7). Ressalta-se, no entanto, que a prevalência referida no Vigitel (2011 e 2012) foi 

maior em pessoas com menor instrução (68,8% no presente estudo versus 49,25% da 

média nacional), e nas mulheres, que foram maioria entre os indivíduos do Estudo 

Digitalis (Ministério da Saúde, 2011 e 2012 e IBGE, 2010).   
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Supõe-se que o ronco primário seja o primeiro estágio da SAOS grave 

(Zacanella et al., 2011), e sabe-se que sua intensidade está associada à gravidade da 

SAOS (Maimon et al., 2010). O ronco tem uma sensibilidade de 82,6% e uma 

especificidade de 43% para diagnosticar a SAOS (Zacanella et al., 2011), daí a 

necessidade de associar-se com outros elementos para a definição do alto risco para 

síndrome. Em nosso estudo a frequência do ronco foi maior (65,4%) que em dois outros 

estudos que utilizaram o QB, 52,2% (Netzer et al.,1999) e 59% (Hiestand et al., 2006). 

Diante do maior percentual de obesos, essa discrepância era esperada. A qualificação do 

ronco compõe as demais perguntas que caracterizam o alto risco para SAOS na 

categoria 1. Nossas prevalências foram menores do que as dos dois estudos acima 

citados, com diferenças nas respostas às perguntas sobre a frequência do ronco, se o 

ronco incomodou alguém e principalmente se alguém notou se houve interrupção da 

respiração durante o sono. No entanto, a prevalência de alto risco para SAOS na 

categoria 1 no estudo aqui apresentado (49,7%), foi semelhante às estimadas na maioria 

das clínicas de atenção primária americanas e europeias pesquisadas por Netzer et al., 

(2003). 

O sono não reparador e a fadiga são sintomas comuns nos pacientes adultos com 

SAOS (Zacanella et al., 2011). Essas condições ocorrem em frequências diferentes em 

diferentes populações. No artigo de Netzer et al., (2003), a única pergunta apresentada é 

a relativa a cochilar ou dormir ao volante e as respostas variaram de 32 % a 4%, 

próximo aos 3,4% encontrados em nosso estudo. Na população atendida pelo PMF 

poucas pessoas dirigem e menos ainda o fazem de forma rotineira. Por outro lado, em 

locais com maioria de mulheres, espera-se uma menor prevalência de risco de SAOS na 

categoria 2, uma vez que elas se queixam menos que os homens (Kapsimalis, 2002). 
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Os resultados que comparam a prevalência de alto risco para SAOS nos Estados 

Unidos e Europa mostram haver semelhança para a categoria 1 (ronco e qualificação do 

ronco): 43,1% e 43,5% respectivamente. Já a prevalência de risco para a categoria 2 

(sonolência/ fadiga diurna) foram diferentes. Nos Estados Unidos houve uma 

prevalência quase três vezes a prevalência na Europa (32,4% e 11,8% respectivamente).  

No nosso estudo, o a prevalência de alto risco para SAOS na categoria 2 foi mais 

próxima à europeia (10,2%).  

A hipertensão tem sido associada à SAOS, tanto em estudos utilizando 

polissonografia (Young et al., 1997) quanto em estudos estimando o alto risco para 

SAOS por questionários, independentemente de fatores de risco (Lavie et al., 2000). Os 

OR encontrados nos estudos acima citados foram superiores a 2. Em uma revisão crítica 

Mohsenin (2014) afirma que a hipertensão diurna está presente em até 60% dos 

pacientes com SAOS. No presente estudo, somente a diferença de média da PAD esteve 

associada ao alto risco para SAOS na categoria 1, e essa associação desapareceu 

(ORa=1) depois do ajuste para idade e IMC. Margallo et al., (2014), estimou a 

associação de alterações da pressão arterial com o alto risco para SAOS pelo QB 

modificado, ou seja, excluindo o risco pela categoria 3. Seus resultados são comparáveis 

aos aqui apresentados. Ou seja, houve diferença estatisticamente significativa somente 

na média da pressão diastólica medida em consultório, o que se repetiu para medidas 

realizadas pela manhã, ao acordar.  

A apneia obstrutiva do sono SAOS é caracterizada por uma interrupção do 

fluxo aéreo devido à obstrução das vias aéreas superiores.  O ronco é um sinal da 

resistência das vias aéreas, e quanto mais frequente e mais alto, maior é essa 

resistência. As interrupções do fluxo aéreo levam a micro despertares que causam 

sonolência e fadiga diurna. O QB visa captar essas alterações nas perguntas agrupadas 
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nas categorias 1 e 2. No entanto, a frequência de respostas positivas a essas questões 

varia culturalmente.  No nosso estudo, com população predominantemente feminina e 

de baixa escolaridade, a prevalência das perguntas que qualificam o ronco e a 

interrupção do fluxo aéreo foi baixa, assim como das perguntam que identificam a 

sonolência/fadiga diurna. A pergunta que se coloca é:  o que ocorre em cenários como o 

do presente estudo reflete principalmente a baixa capacidade QB de captar essas 

dimensões (qualificação do ronco e ocorrência de sonolência/fadiga diurna) nessas 

populações, ou o que ocorre é que há realmente baixa prevalência de interrupção do 

fluxo aéreo e de sonolência/fadiga diurna, não havendo, portanto, risco de SAOS?  

A confiabilidade do QB em nosso estudo, testada com o alfa de Cronbach, foi de 

0,586 (fraca) para a categoria 1. O alfa subiu para 0,618 (aceitável) com a retirada da 

questão se alguém notou que você para de respirar quando está dormindo. Para a 

categoria 2, o alfa foi de 0,521 (fraca). Sem a questão sobre cochilar/dormir ao volante, 

o alfa subiu para 0,705 (aceitável). No estudo de validação do QB o alfa de Cronbach 

alcançou níveis mais elevados: 0,92 para a categoria 1 e 0,86 para a categoria 2, 

excluída a questão sobre dormir no volante, considerados níveis excelente e bom, 

respectivamente.  Esse desempenho do QB pode ser atribuído à baixa escolaridade de 

grande parte dos indivíduos investigados, assim como ao alto percentual de mulheres, o 

que pode ter ocasionado respostas falsamente negativas, principalmente na categoria 2. 

O presente estudo tem algumas limitações que devem ser ressaltadas. Em 

primeiro lugar, por ser transversal, não se pode estabelecer que a hipertensão ou a 

obesidade antecederam a ocorrência da SAOS.  Em segundo lugar, houve 35% de 

perdas, mais concentradas em homens e em indivíduos nas duas faixas etárias extremas 

(45 a 49 anos e 80 a 99 anos). Se houve maior comparecimento de indivíduos doentes, 
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por exemplo, hipertensos, pode ter havido uma superestimação da prevalência de SAOS 

estimada.  

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

A prevalência de alto risco para SAOS, estimada pelo QB, na população 

atendida pelo PMF foi de 42,4%. As prevalências nas 3 categorias foram muito 

diferentes, no entanto, comparáveis a algumas descritas na literatura. O QB apresentou 

uma confiabilidade mais baixa nessa população que tem menor nível de instrução que as 

populações investigadas em outros estudos, no entanto retirando duas questões, a 

confiabilidade foi aceitável. Para utilização em populações com maioria de mulheres e 

de baixa escolaridade parece que as questões alguém notou que você para de respirar 

quando está dormindo e cochilar/dormir ao volante deveriam ser excluídas. 

Dado o peso das doenças e riscos associadas a SAOS, pontuamos que seria 

importante futuras investigações para desenvolver e validar novos instrumentos ou 

aperfeiçoar o Questionário de Berlim para melhorar a identificação e prognóstico de 

indivíduos com alto risco para SAOS na população em geral, principalmente para 

aqueles com baixa instrução.  
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9. LISTA DE APÊNDICES 
 
APÊNDICE 1: Questionário de Berlim (Vaz et al., 2011). 

Altura________m Peso_________Kg Idade _________ Sexo Masc/Fem 

Escolha a resposta certa para cada questão 

Categoria 1: Categoria 2: 

1. Você ronca? 6. Com que frequência se sente cansado ou fadigado 

a. Sim depois de uma noite de sono? 

b. Não a. Quase todos os dias 

c. Não sei b. 3-4 vezes por semana 

 c. 1-2 vezes por semana 

Se ronca: d. 1-2 vezes por mês 

 e. Nunca ou quase nunca 

2. O seu ronco é:  

a. Ligeiramente mais alto do que a respiração 7. Durante o dia, sente-se fadigado ou sem  

b. Tão alto quanto falando Capacidade para trabalhar? 

c. Mais do que falar a. Quase todos os dias 

d. Muito alto. Pode ser ouvido em salas adjacentes b. 3-4 vezes por semana 

 c. 1-2 vezes por semana 

 d. 1-2 vezes por mês 

3. Com que frequência ronca? e. Nunca ou quase nunca 

a. Quase todos os dias  

b. 3-4 vezes por semana 8. Alguma vez cochilou ou adormeceu 
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c. 1-2 vezes por semana Enquanto dirigia? 

d. 1-2 vezes por mês a. Sim 

e. Nunca ou quase nunca b. Não 

4. O seu ronco alguma vez incomodou outras pessoas? Se respondeu sim: 

a. Sim  

b. Não 9. Com que frequência é que isso ocorre? 

c. Não sei a. Quase todos os dias 

 b. 3-4 vezes por semana 

5. Alguma pessoa notou que você pára de respirar durante c. 1-2 vezes por semana 

O sono? d. 1-2 vezes por mês 

a. Quase todos os dias e. Nunca ou quase nunca 

b. 3-4 vezes por semana  

c. 1-2 vezes por semana Categoria 3: 

d. 1-2 vezes por mês 10. Tem pressão arterial alta? 

e. Nunca ou quase nunca a. Sim                b. Não       c. Não sei 

 

Pontuação do Questionário de Berlim: 

Categoria 1: itens 1, 2, 3, 4 e 5  

Item 1 – se a resposta foi sim – 1 ponto 

Item 2 - se a resposta foi c ou d – 1 pontop 

Item 3 - se a resposta foi a ou b – 1 ponto 

Item 4 - se a resposta foi a – 1 ponto 

Item 5 - se a resposta foi a ou b – 2 pontos 

Categoria 1 é positiva se a pontuação é maior ou igual a 2 pontos 

Categoria 2: itens 6, 7 e 8 (item 9 deve ser considerado separadamente) 

Item 6 – se a resposta foi a ou b – 1 ponto 

Item 7 – se a resposta foi a ou b – 1 ponto 

Item 8 – se a resposta foi a – 1 ponto 

Categoria 2 é positiva se a pontuação é maior ou igual a 2 pontos 

Categoria 3 é positiva se a resposta ao item 10 é sim ou se o índice de massa corporal (IMC) do doente é superior a 30 Kg/m
2
 

Doente de alto risco para SAOS: duas ou mais categorias com pontuação positiva 

Doente de baixo risco para SAOS: nenhuma ou apenas uma categoria com pontuação positiva 
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APÊNDICE 2: MEMORANDO DE APROVAÇÃO NO CEP 
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