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100% dos indivíduos da era moderna 
apresentam ou apresentarão algum tipo 
de Transtorno do Sono.

Ainda que não tenhamos o diagnóstico 
de TRANSTORNO DO SONO, nós nos 
privamos DIARIAMENTE daquilo que nos 
restaura:

“DORMIR PARA DESCANSAR”.

A rotina da vida moderna nos impõe tal 
comportamento. 

O Pensador” de Auguste Rodin, 1880, Museu Rodin





A História nos braços de Morfeu !

Século 5 a.C. Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.), considerado o pai da Medicina

“Estados de tristeza e depressão costumam levar à insônia”.

HOJE: existe uma nítida relação entre estados depressivos e insônia.

Século 4 a.C. Filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) 

O sono é uma necessidade vital. 

ERRO: achou que o sono era provocado pelo coração, e não pelo cérebro.

Século 1 a.C.

Os gregos usam a traqueostomia, um furo na traquéia, 

para tratar a apnéia, a parada respiratória em pleno sono. 

OBS: Medida era um tanto severa, mas é impressionante notar que eles já 

percebiam a gravidade do problema.
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Século 4 a.C.

Filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) 

“O sono é uma necessidade vital”.

.

Do sono e da vigília

(em latim De somno et 

vigilia).

Aristóteles considera 

dormir e caminhar como 

afeições ao corpo e à alma.
Woman With Child At Home, 1889

Vincent Van Gogh
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A História nos braços de Morfeu !

Século 5 a.C. Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.), considerado o pai da Medicina

Estados de tristeza e depressão costumam levar à insônia. 

HOJE: existe uma nítida relação entre estados depressivos e insônia.

Século 4 a.C. Filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) 

O sono é uma necessidade vital. 

ERRO: achou que o sono era provocado pelo coração, e não pelo cérebro.

Século 1 a.C.  Asclepíades (médico grego)

Traqueostomia, para tratar a apneia, a parada respiratória em pleno sono. 

OBS: Medida era um tanto severa, mas eles já percebiam a gravidade do problema.



Século 18         1729, biólogo francês Jean-Jacques D’Ortous

O organismo de todos os seres trabalha em ciclos que se repetem. 

Ou seja, todos necessitam intercalar períodos de atividade e repouso.

Século 19 1881, médico francês Jean-Baptiste Gélineau

Narcolepsia, doença que faz o corpo “desligar” e leva à crises agudas de sono ao 

longo do dia.

Século 20

Década de 20 1928, médico alemão Hans Berger 

Eletroencefalograma, mostra a atividade cerebral - ondas nervosas jamais cessam. 

O cérebro não “apaga” nem durante o sono.

Década de 50 1953, estudante de Medicina americano Eugene Aserinsky e seu 

professor de fisiologia, Nathaniel Kleitman, 

Descobrem o estágio REM.

Década de 60 1965,  fisiologista francês Henri Gastaut

Descobre a apneia, a perigosa parada respiratória durante o sono, que pode ser fatal 

e, antes, era considerada apenas um ruidoso caso de ronco.

https://liberdade360.com.br/reportagem-homem-odiado-pelas-empresas?utm_source=outbrain&utm_medium=desktop&utm_campaign=bruno-odiado&utm_content=ob|desktop|bruno-odiado&obOrigUrl=true
http://belezafeminina.me/sf/?sfunnel=323&img=5&h2=3&utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=Cp2-Desk-Ren31&utm_content=Mulher+de+53+anos+revela+segredo+que+usa+para+fingir+ter+30&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://lifemoringa-oficial.info/outbrain?obOrigUrl=true
http://my.pagetracking.net/5d8b71d5-cd24-428e-8a61-2574dbe3548a?pub=$origsrcid$&ad=007c34d7e602e5ae3d5f1c26e6647d4024&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=Os+Brasileiros+Est%C3%A3o+A+Substituir+A+TV+Por+Cabo+Por+Esta+Nova+Antena+H&obOrigUrl=true
http://www.desafiomundial.com/esse-homem-cavou-um-buraco-gigante-no-seu-terreno-descubra-o-motivo/?utm_campaign=dig-d-br-n-0-0-180907-dm-ob-c2-a1&utm_term=DZUAFWnI_1.jpg&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=006d0f5a3daae96a6de6def6e3699a9765&obOrigUrl=true
http://trackerx.net/cem-30?src=OBC30G01I08&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_name$&utm_campaign=CEM30-DT&utm_content=Especialista+revela+como+estudar+e+memorizar+tudo&utm_term=$section_name$&utm_nooverride=1&wt_token=afaa265e329f4a278246d3a7065fd76b&wt_campaign=00a84ad1b7cbf72f62ccf8aec373c1e2c1&wt_ad=005ac6d94a2c3f1b1ec7cd52252ed262e9&wt_site=$origsrcid$&wt_network=NativeAds&obOrigUrl=true
https://super.abril.com.br/historia/homem-encontra-tumulo-de-3400-anos-de-idade-debaixo-da-sua-fazenda/?obOrigUrl=true
https://super.abril.com.br/ciencia/lhc-observa-um-novo-tipo-de-morte-do-boson-de-higgs-a-particula-de-deus/?obOrigUrl=true
https://super.abril.com.br/historia/por-que-a-bandeira-do-nepal-e-tao-diferente-das-outras/?obOrigUrl=true


Classificação Internacional de Distúrbios do Sono 

Terceira Edição (ICSD-3)

Mudanças significativas de conteúdo

Nova nomenclatura, classificações e diagnósticos.

Os distúrbios são agrupados em seis categorias principais:

• Insônia

• Distúrbios respiratórios relacionados ao sono

• Distúrbios Centrais da Hipersonolência

• Distúrbios do sono-vigília do ritmo circadiano

• Parassonias

• Distúrbios do Movimento Relacionados ao Sono

American Academy of Sleep Medicine, International
Classification of Sleep Disorders. 3rd ed. Darien, Illinois; 2014. 







SAOS (Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono
Entidade clínica muito frequente na população. 

1,2 a 7,5% na presença do IAH (Índice de Apnéia Hipopnéia)  acima de cinco 
eventos por hora de sono e sonolência excessiva diurna.

Estudo realizado em Suíça, entre 2009 e 2013, HypnoLaus Study
Altas taxas de prevalência da SAOS, prevalência de 23,4% em mulheres e de 
49,7% em homens, com gravidade entre moderada à grave.

Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S, Badr S. 
The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. 
N Engl J Med. 1993;328(17):1230-5

Heinzer R, Vat S, Marques-Vidal P, Marti-Soler H, Andries D, Tobback N, et al. 
Prevalence of sleep-disordered breathing in the general population: the HypnoLaus study. 
Lancet Respir Med. 2015;3(4):310-8



A prevalência da AOS é maior em diferentes subgrupos, 
sexo masculino, com sobrepeso ou  obesidade, indivíduos mais velhos.

+                                  +                                         

Apesar da considerável elevada prevalência da SAOS na população geral, estima-se que 
cerca de 75 a 80% desta população permaneça sem diagnóstico nos Estados Unidos.

Young T, Evans L, Finn L, Palta M. 
Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women.
Sleep. 1997;20(9):705-6

SAOS (Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono



Sistema Cardiovascular
Repercussão  no período da vigília
Compromete a qualidade de vida 
Surgimento de muitas doenças 

Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG.
Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnea-hypopnoea with or

without treatment with continuous positive airway presssure: an observational study. Lancet. 
2005;365:1046-53. 10. 



Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

Os distúrbios de sono são novos fatores de risco cardiovascular.



Critério diagnóstico de Apneia Obstrutiva do Sono, 
de acordo com a Classificação Internacional dos Distúrbios de Sono 

O critério diagnóstico da AOS envolve a presença dos tópicos A e B ou C 

C.

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340
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SAOS
(Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono)

Critérios de Gravidade pela Polissonografia

IAH (Índice de Apneia e Hipopneia):
número médio dos eventos de apneia e 
hipopneia por hora do sono.

Berry RB, et al. American Academy of Sleep Medicine.
The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, 
Terminology and Technical Specifications,
www.aasmnet.org. Darien, Illinois: American Academy of Sleep Medicine; 2016. 

Apneia: Redução da amplitude do sinal de fluxo aéreo ≥ 90%    
Duração  ≥ 10 segundos.
Não há necessidade de dessaturação de oxigênio

Hiponeia: Redução da amplitude do sinal de fluxo aéreo ≥ 30%    
Duração  ≥ 10 segundos.
Com dessaturação de oxigênio  OU despertar.



Epidemiologia dos Distúrbios Respiratórios do Sono
em Pacientes com Doenças Cardiovasculares



Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Doenças Cardiovasculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Doenças Cardiovasculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

A frequência de AOS varia de 30 a 56% entre os pacientes com Hipertensão arterial Sistêmica (HAS) em geral.

A prevalência é mais expressiva entre os pacientes com a HAS resistente, variando entre 64 a 83%.
A AOS foi a condição clínica mais comumente associada à HAS resistente.

A razão de chance de HAS aumenta com a elevação do IAH basal.

A média de idade dos indivíduos dos estudos foi em torno de 60 anos.
“Sleep Disorders in Older Men Study” revelou chances 1,6 vez maior de HAS em homens idosos com AOS.



Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Doenças Cardiovasculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

A prevalência de AOS em pacientes DAC é alta, variando entre 38 a 87%, dependendo do tipo de paciente com DAC estudado.
Na população de angina refratária, a frequência foi de 73%.

A presença e a gravidade da AOS estão independentemente associadas com a presença e a extensão de calcificação arterial 
coronariana, que é um marcador subclínico de DAC.

Há maiores chances de DAC em indivíduos com IAH elevado.

AOS é um preditor significativo para maior incidência de DAC, principalmente em homens com menos de 70 anos de idade.



Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Doenças Cardiovasculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

A presença de AOS grave é fator de risco independente para a incidência de AVC isquêmico, em homens, após seguimento 
médio de 8,7 anos.

Embora existam evidências indicando que a AOS é fator de risco para AVC, o inverso também pode ser verdadeiro, ou seja, o 
AVC parece ser fator de risco para o desenvolvimento da AOS.

A prevalência de AOS em pacientes com AVC varia de 32 a 91%, considerando avaliações realizadas desde 24 horas até 3 meses 
após o evento.

No entanto, a maior parte das evidências tem sido principalmente baseada em casos clínicos, estudos caso-controle ou usaram 
o ronco como um substituto à documentação objetiva de AOS. 



Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Doenças Cardiovasculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

A prevalência de AOS é de 12 a 55% (quando considera-se IAH ≥15 eventos/hora) nos pacientes com IC, tanto naqueles com 
quadro sintomático ou descompensado, quanto naqueles com IC crônica estável.

O risco de mortalidade precoce em pacientes com IC e apneia central do sono é 2,1 vezes maior em comparação ao grupo sem 
apneia central.

A prevalência de distúrbios respiratórios do sono parece ser alta não apenas em pacientes com IC sistólica, mas também 
naqueles com IC e fração de ejeção normal (neste grupo a incidência foi de 69%, sendo que 40% apresentaram AOS e 29% 
mostraram apneia central).

Tratamento da AOS com o CPAP promoveu melhora da classe funcional, aumento significante da FEVE em apenas 1 mês de uso.

AOS  e IC per se aumentam a pós-carga e a demanda metabólica. Parte desta melhora ocorre pela diminuição do metabolismo 
oxidativo, pela melhora da energética miocárdica, e pela redução da atividade simpática e da pressão arterial.



Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Doenças Cardiovasculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

A prevalência de AOS em pacientes com Fibrilação Atrial (FA) varia entre 32 a 82%.
Probabilidade 17 vezes maior de uma arritmia (FA e taquicardia ventricular não sustentada) ocorrer após evento 
respiratório do que após a respiração normal durante o sono.



Fatores Predisponentes para os Distúrbios Respiratórios do Sono:

Sexo masculino 

Excesso de peso corporal (principal fator de risco para AOS no adulto)

Idade

Anormalidades craniofaciais 

Outras condições clínicas: 
• hipotireoidismo, que pode acompanhar-se de obesidade, macroglossia e redução do estímulo ventilatório (fator 

predisponente mais importante em mulheres),
• acromegalia é outra endocrinopatia na qual a frequência da AOS é elevada − provavelmente superior a 60%,
• obstrução nasal de diversas etiologias,
• hipertrofia adenotonsilar (particularmente em crianças),
• doenças congênitas, que afetam o calibre da via aérea, como trissomia 21, acondroplasia, mucopolissacaridoses e as 

síndromes de Pierre Robin, Klippel-Feil, Alpert, Treacher-Collins e Marfan,
• uso de sedativos e o consumo de álcool próximo ao início do sono,    
• fumantes (risco relativo quatro a cinco vezes maior de distúrbios respiratórios do sono)

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340











Diagnóstico SAOS:

História: perguntar sobre manifestações 
clínicas de sintomas noturnos e diurnos.

Algoritmos para facilitar identificação dos casos
“Questionário de Berlim”.

Ahmadi N, Chung SA, Gibbs A, Shapiro CM. The Berlin questionnaire for sleep apnea in a sleep clinic population: Relationship to
polysomnographic measurement of respiratory disturbance.  Sleep Breath. 2008;12:39-45.



QUESTIONÁRIO DE BERLIM



Diagnóstico SAOS:

História: perguntar sobre manifestações 
clínicas de sintomas noturnos e diurnos.

Algoritmos para facilitar identificação dos casos
“Questionário de Berlim”.

Polissonografia. 

Ahmadi N, Chung SA, Gibbs A, Shapiro CM. The Berlin questionnaire for sleep apnea in a sleep clinic population: Relationship to
polysomnographic measurement of respiratory disturbance.  Sleep Breath. 2008;12:39-45.
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Hipertensão Arterial Sistêmica

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Fibrilação Atrial

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Bradi e Taquiarritmias

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Alterações Morfológicas 
Ventriculares

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Marcador Precoce de Aterosclerose 
e Prevenção AVC

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Infarto do Miocárdio

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340



Apneia Central e
Insuficiência Cardíaca

Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-340

( Respiração de Cheyne-Stokes ) 



Javaheri S, Barbe F, Campos-Rodriguez F, Dempsey JA, Khayat R, Javaheri S, et al. Sleep apnea: types, mechanisms, and clinical cardiovascular consequences.
J Am Coll Cardiol. 2017;69(7):841-58. 



Javaheri S, Barbe F, Campos-Rodriguez F, Dempsey JA, Khayat R, Javaheri S, et al. Sleep apnea: types, mechanisms, and clinical cardiovascular consequences.
J Am Coll Cardiol. 2017;69(7):841-58. 



Javaheri S, Barbe F, Campos-Rodriguez F, Dempsey JA, Khayat R, Javaheri S, et al. Sleep apnea: types, mechanisms, and clinical cardiovascular consequences.
J Am Coll Cardiol. 2017;69(7):841-58. 



Proposta de atuação do cardiologista no manejo dos distúrbios respiratórios de sono 
(apneia obstrutiva do sono (AOS) e apneia central). 





Vincent Van Gogh, 1889, A Noite Estrelada 


