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1. INTRODUÇÃO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Electroencefalograma (EEG) “normal” não existe.1 Pelo contrário, 

existe uma variação inter-individual enorme, em que o EEG de base de um adulto 

saudável tende a manter-se constante mesmo por longos períodos.1 Pelo critério 

estatístico, normal seria o mais frequente, numericamente definido, aquilo que é 

compatível com a maioria. 

Evidência de estudos em gémeos indica que uma proporção significativa 

da variância individual dos padrões de EEG é geneticamente determinada e que o 

padrão de EEG de cada indivíduo se mantém altamente estável pela maior parte 

da vida adulta.2 

Num EEG normal as seguintes ondas são convencionalmente distinguidas: 

ondas alfa com frequências entre 8 a 13 Hz e amplitude entre 30 a 100 microvolts 

(µV) ; beta com frequência de 13/15 Hz e amplitude de cerca de 30 µV; teta com 

frequências entre os 3 a 8 Hz e amplitude inferior a 75 µV e delta com frequências 

de 0,5 a 3/4 Hz e amplitude superior a 75 µV.3  

As ondas alfa normalmente desaparecem e podem ser substituídas por 

actividade rápida quando os olhos abrem, e reaparecem imediatamente após o 

fecho dos olhos. Este bloqueio do alfa é também observado após estímulo 

sensorial inesperado. Muito frequentemente a actividade alfa mostra o seu 

máximo em zonas occipitais.1 

“Devemos examinar, a propósito do sono e 

da vigília, aquilo que eles são de facto; se 

são próprios à alma e ao corpo ou, ainda, se 

são comuns a um e outro (…)”. 

Aristóteles 
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Dentro das possibilidades de traçados de EEG que podem ser encontradas, os 

registos de baixa voltagem encontram-se dentro dos limites normais de variância e 

não representam uma anormalidade a não ser que o espectro de frequências 

mostre uma lentificação local ou difusa, assimetrias ou eventos paroxísticos, ou 

que surja após registo prévio de um EEG com amplitudes mais elevadas. Esta 

definição de normalidade também não se aplica a traçados de crianças, já que na 

infância quase todos os traçados de baixa voltagem estão no limite da 

anormalidade.3  

Estudos iniciais sobre o traçado de baixa voltagem foram realizados por Davis 

e Davis (1936), Jasper e tal. (1939), e Finley (1944).3 

Esta variante é caracterizada pela quase total ausência de ondas alfa e por uma 

de amplitude inferior a 10/20 µV.1 Em alguns casos verifica-se uma excepção, 

como alguns segundos após o fechar dos olhos e após a Hiperpneia.4, 5, 6 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de registo das diferentes 

variáveis fisiológicas, ocorridos nas últimas décadas, permitiram o alargamento 

das investigações na aérea das patologias associadas ao sono, sendo a Síndrome 

de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) uma das patologias mais investigadas 

pelas suas características e consequências para o dia-a-dia dos indivíduos 

afectados. 

A SAOS é a causa mais frequente de sonolência diurna excessiva, 

caracterizando-se pela ocorrência de episódios repetitivos de obstrução parcial ou 

completa das vias aéreas superiores durante o sono, sendo acompanhadas de 

dessaturações de O2 e alterações cíclicas de frequência cardíaca durante o sono.
7, 8 

As queixas mais comuns são, ressono alto, disruptivo e interrompido, associado a 

um sono pouco recuperador e sonolência diurna excessiva ou fadiga.  

Trata-se de uma patologia que pode manter-se por muito tempo sem ser 

detectada dado que os distúrbios respiratórios ocorrem durante a noite. Porém as 

consequências reflectem-se nas acções e funções do dia-a-dia.8 

Os mecanismos que contribuem para a etiologia da SAOS incluem alterações 

genética e ambientalmente induzidas nas dimensões craniofaciais, deposição 
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diferencial no tecido adiposo, anormalidades no controlo das vias aéreas 

superiores e susceptibilidade diferencial para a sonolência.9 

A mortalidade e morbilidade podem ser elevadas e resultam de complicações 

cardiovasculares secundárias às arritmias cardíacas e hipertensão arterial 

Um estudo de Young et al. (1997) revela que 93 % das mulheres e 82 % dos 

homens com SAOS grave não são diagnosticados, apesar de tais indivíduos 

procurarem assistência médica em média seis vezes mais que a população em 

geral.10 

A perturbação cognitiva que estes doentes frequentemente apresentam pode 

estar relacionada com a hipoxémia e resultar da desfragmentação do sono. 

A polissonografia (PSG) é um teste usado no estudo do sono e de patologias 

associadas, tais como o Síndrome de Apneia do Sono. É um estudo compreensivo 

das alterações biofisiológicas que ocorrem no sono. O nome é derivado de raízes 

gregas e do latim: Polys (muitas), somnus (sono), e graphein (escrever), e 

significa “múltiplos registos” durante o sono. Através deste exame avaliam-se 

padrões electroencefalográficos específicos e ritmos cerebrais.  

As variáveis a serem estudadas podem alternar de acordo com a patologia a 

ser pesquisada. No entanto, habitualmente fazem parte do estudo o 

Electroencefalograma, o Electroculograma, o Electromiograma do mento, o 

Electrocardiograma, o Electromiograma das pernas, o fluxo oro-nasal, o esforço 

respiratório, o sensor de ronco e o sensor de posição. 

Com o desenvolvimento da electroencefalografia e da Polissonografia, 

começam a ser descritas várias situações patológicas que ocorrem durante o sono, 

sendo os movimentos periódicos do sono (MPS) outra das patologias que levam 

muitas vezes os doentes a procurem apoio.  

Em 1979, a Association of Sleep Disorders Centers (ASDC) designou os 

parâmetros para a presença de MPS. O diagnóstico formal de mioclonus nocturnal 

requeria 3 períodos durante a noite, com uma duração que podia variar de minutos 

a horas, cada um desses períodos contendo pelo menos 30 movimentos, seguidos 

por um microdespertar ou despertar. Actualmente, esses parâmetros já foram 

alterados e habitualmente incluem movimentos repetitivos e involuntários durante 
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a noite. Ocorrem mais frequentemente na primeira metade da noite, provocando 

microdespertares que consequentemente levam à fragmentação do sono.11 

A natureza exacta dos movimentos periódicos do sono não é conhecida, no 

entanto, têm sido relacionados com anormalidades na regulação dos nervos entre 

o cérebro e os membros. A incidência destes movimentos aumenta com a idade, 

sendo estimado que ocorre em 5 % das pessoas com idade entre os 30 e os 50 

anos e em 44 % das pessoas com idade superior a 65 anos.11 

Alguns estudos referem que aparentemente não existem diferenças na 

prevalência entre os sexos, apesar de a American Academy of Sleep Medicine 

referir que os movimentos periódicos do sono são aparentemente mais comuns 

nas mulheres.12 

Estudos demonstram que 80 % dos doentes com síndrome das pernas 

inquietas têm movimentos periódicos durante o sono.13 

Apesar da disrupção do sono e da hipoxémia nocturna alterarem o normal 

processo reparador do sono e de estarem relacionadas com a disfunção cognitiva e 

neurocomportamental, a sua contribuição relativa para estes sintomas mantém-se 

pouco clara. Um estudo de Tyler, Goodman & Rothman de 1947 referia que o 

EEG de um individuo privado sono mostrava uma diminuição do ritmo alfa na 

vigília.14 

Com o presente estudo pretende-se avaliar a existência de um padrão de EEG 

de baixa voltagem ou baixa amplitude nos doentes com síndrome de apneia do 

sono e relacionar este resultado com o Índice de Apneia/Hipopneia (IAH), ou com 

a dessaturação de O2. 

Efectivamente, no caso desta prevalência ser mais elevada que na 

população geral, pôr-se-ão dois tipos de questões: 1) O EEG de baixa voltagem 

tem nestes doentes uma génese semelhante à encontrada no envelhecimento e 

quadros demenciais, e que neste caso seria explicável pelas hipoxémias; e 2) o 

EEG de baixa voltagem tem maior prevalência por eventual associação genética 

com a SAOS. 

Tendo como hipótese de estudo “Os doentes com SAOS tem 

frequentemente um EEG de baixa voltagem”, pretende-se estabelecer se o EEG de 
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baixa voltagem dos doentes com SAOS está relacionado com a dessaturação de 

O2, e/ou com o IAH.  

Numa primeira fase far-se-á a avaliação dos estudos poligráficos do sono 

em indivíduos do sexo feminino ou masculino com idade igual ou superior a 30 

anos e igual ou inferior a 60 anos, com IAH igual ou superior a 15 por hora, que 

efectuaram PSG domiciliário entre 2005 e 2007. Para grupo de controlo teremos 

indivíduos do sexo feminino ou masculino com idade igual ou superior a 30 anos 

e igual ou inferior a 60 anos, com Índice de Movimentos Periódicos do Sono 

(IMPS) igual ou superior a 5 por hora, que efectuaram PSG domiciliário entre 

2005 e 2007.  

Os doentes serão seleccionados da casuística da Professora Doutora Teresa 

Paiva. A consulta e o estudo poligráfico do sono serão realizados no Centro de 

Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica (CENCO) e os dados recolhidos 

serão sujeitos a inspecção visual e a análise espectral. O tipo de estudo a efectuar 

será transversal prospectivo. 

Em registos de baixa voltagem na vigília poderá ser observada a 

persistência da baixa voltagem ou um aumento da voltagem em sono NREM. Será 

então analisada, a actividade de base na vigília, Fase 1 e Fase 2 (primeira época 

livre de artefactos), a medição da amplitude de alfa na vigília, da amplitude dos 

três primeiros complexos K, e dos três primeiros fusos do sono. 

Será também feita a análise do índice de apneia e hipopneia, dos 

movimentos periódicos do sono, da eficiência do sono, do índice de dessaturação 

e da saturação de O2 mínima.  

 Com o presente estudo pretende-se assim avaliar a prevalência do EEG de 

baixa voltagem nos doentes com síndrome de apneia do sono e relacionar este 

resultado com o IAH, ou com a dessaturação de O2. 
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1.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

 1.1.1. Electroencefalograma de baixa voltagem 

 

Um output de voltagem abaixo do normal é compatível com o perfeito 

funcionamento do Sistema Nervoso Central. Em tais indivíduos, as baixas 

amplitudes são resultado de um menor nível de sincronização de actividade 

eléctrica a nível neuronal.3 Contudo, o verdadeiro declínio do output cerebral de 

voltagem de EEG (i.e. actividade de baixa voltagem independentemente dos 

mecanismos de dessincronização) é um sinal grave de um estadio pré-terminal. 

Em pacientes comatosos poderá inferir-se que a baixa voltagem é devida ao 

verdadeiro declínio da actividade cerebral e não meramente causada pela 

dessincronização.3 Estes registos deverão ser tidos como anormais e não 

confundidos com o EEG de baixa voltagem que será utilizado neste estudo. 

Contudo o termo EEG de baixa voltagem tem-se mostrado sempre ser flexível.3 

Estudos iniciais (Vogel 1962) tinham demonstrado que o EEG de baixa voltagem 

apenas se manifesta gradualmente durante a segunda década de vida.1 A 

ocorrência deste padrão é considerada uma variante normal, estando presente em 

5 % a 10 % da população “normal”.3, 15 

Em 14 estudos entre 1943 e 1966 a prevalência entre adultos de várias idades e 

sexos variava entre 0 e 22 %; valores isolados tendiam a variar entre 6 e 10 %.1 A 

prevalência de baixa voltagem aumenta rapidamente após os 13 anos.  

Estudos de Gibbs et al. encontraram em 1000 adultos normais uma 

percentagem de 11. 6 % de EEG baixa voltagem rápida 3, enquanto que os estudos 

de Adams em 427 indivíduos apresentaram uma percentagem de 8 % e Vogel e 

Gotze  de 7.09 % em 1540 pacientes.3 

Numa caracterização mais extensa e específica do EEG baixa voltagem 

podemos observar traçados em que as ondas alfa occipitais estão completamente 

ausentes ou existem vestígios em algumas áreas, mas demonstrando muito baixa 

amplitude. Todo o EEG, de todas as zonas registadas, poderá parecer aplanado, 
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mas mais frequentemente a actividade irregular com muito baixa amplitude 

poderá ser registada nas áreas temporais e frontocentrais.1 

Em indivíduos mais velhos e especialmente em mulheres, as ondas beta 

rápidas de muito baixa amplitude podem estar presentes. Quando os olhos abrem 

o EEG baixa voltagem não mostra reacção visível, isto é, não existe o efeito off. 

Contudo, algumas ondas alfa podem aparecer por um breve espaço de tempo, e 

desaparecem após 1 ou mais segundos (poucos) sendo substituídos novamente por 

um padrão de baixa voltagem.1 

Em traçados de baixa voltagem por vezes a hiperventilação pode 

“produzir” ondas alfa que desaparecem aproximadamente 1-2 minutos após o fim 

da Hiperpneia.  

Apesar de pessoas com EEG de baixa voltagem poderem mostrar ondas 

lentas como outros indivíduos normais, habitualmente tal não deverá acontecer.13 

Aos registos de baixa voltagem podemos também adicionar subdivisões ou 

categorias relacionadas com alterações específicas no sono, em que podemos 

encontrar 3: 

a) Registo rápido de baixa voltagem com aumento da voltagem em sono 

NREM (non-rapid eye movement);  

b) Registo rápido de baixa voltagem no paciente em vigília, com 

persistência da baixa voltagem em sono NREM;  

c) Registo de baixa voltagem na vigília com boa organização alfa e 

aumento da voltagem no sono. 

d) Registo de baixa voltagem na vigília com boa organização alfa e 

persistente baixa voltagem no sono.  

Apesar da existência de outras definições do EEG de baixa voltagem, 

como guideline poderá usar-se a definição de um registo de EEG de vigília 

composto por actividade com amplitudes não superiores a 20 µV em todas as 

regiões da cabeça. Com as sensibilidades instrumentais apropriadas, é possível 

demonstrar que esta actividade é composta primariamente por beta, teta e a menor 

nível, ondas delta com ou sem actividade alfa nas regiões posteriores. Podemos 

ainda encontrar registos em que os 10 µV não são excedidos.3  



___________________________EEG de baixa voltagem em doentes com SAOS 

 22 

Nem sempre é possível distinguir o real EEG livre de alfa (EEG de baixa 

voltagem) de outros tipos de EEG, especialmente aqueles que apresentam ondas 

alfa, mas com amplitudes muito baixas.1 

Em adultos a persistência de actividade de baixa voltagem com a 

hiperventilação ou com o sono não é categoricamente anormal, apesar de dar 

maior apoio à teoria de que tais pacientes terão um distúrbio cerebral orgânico.3 

Estudos demonstram que a variante ou padrão de EEG baixa voltagem 

parece seguir um simples modo de hereditariedade Mendeliano.1, 2 Se existe 

hereditariedade, pelo menos um dos pais deverá ter traçado de baixa voltagem, 

podendo em algumas famílias ambos os pais mostrarem este tipo de EEG. Neste 

caso cada um dos irmãos tem probabilidade de 50 % de revelar este tipo de 

traçado.1 

Existem evidências de que um gene para o EEG baixa voltagem está 

localizado perto do final do braço comprido do cromossoma 20 – um dos mais 

pequenos cromossomas humanos, perto do marcador CMM6.1 A fracção de 

famílias com baixa voltagem causada por mutação do gene nesta localização foi 

estimada em aproximadamente 30 %.1 

Determinados estudos demonstraram que este padrão está associado ao 

alcoolismo, distúrbios ansiosos e demência.2, 16, 17 Foi referido que esta 

característica é quatro vezes mais comum num grupo especifico de indivíduos 

ansiosos com distúrbios alcoólicos em comparação com indivíduos sem uso 

alcoólico.2 Tem sido também sugerido que distúrbios psiquiátricos e endócrinos 

estão associados a uma maior incidência do traçado de baixa voltagem.3  

Um grande número de autores tem relatado que este tipo de EEG, com 

pouca ou nenhuma actividade alfa, tanto pode ser encontrado em indivíduos 

normais de idades variadas como em pessoas com patologias subjacentes, tais 

como psiconeurose, esquizofrenia e outros distúrbios mentais, bem como 

comportamentais.1  

Um estudo de 1992 de Steinlein et al. revelou que um dos genes que levam 

ao EEG baixa voltagem estava localizado no cromossoma 20q, junto com um 

estudo de Knowles et al. de 1995 em que era proposta a localização de um gene 
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para os distúrbios ansiosos no 20q.13.2-13.3, sugeriu a Enoch et al. (1995) a 

possibilidade de uma relação entre o EEG baixa voltagem e os distúrbios 

ansiosos.13 No entanto, esta associação viria a revelar-se fraca.1 

 

 

1.1.2. Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 

 

A apneia define-se como a interrupção, durante o sono, do fluxo oro-nasal, por 

um período igual ou superior a 10 segundos.7, 18, 19 A ausência de fluxo aéreo 

deve-se à oclusão total da faringe durante o sono. No entanto, os movimentos 

respiratórios toraco-abdominais são mantidos. 

As apneias obstrutivas resultam de um colapso predominantemente 

inspiratório da faringe, que ocorre de uma forma intermitente durante o sono. 

Num doente com SAOS a via aérea superior apresenta durante o sono um 

estreitamento, a partir do qual as forças compensadoras de dilatação da faringe 

não são eficazes.20  

Na grande maioria das vezes o doente não tem consciência da existência 

destas pausas no decorrer do sono. Durante a realização do estudo poligráfico do 

sono é frequente observarem-se microdespertares nocturnos, que se relacionam 

com as apneias e que são responsáveis pelas alterações da estrutura do sono.18 

Ressonar é um dos sintomas constantes e está em geral presente. Caracteriza-

se na apneia por um ressonar irregular, muitas vezes intenso, sendo intervalado 

pelas paragens respiratórias. A prevalência de roncopatia na população em geral 

varia em 70 % a 95 % dos pacientes com SAOS.10, 18 Roncadores obesos 

habitualmente apresentam algum grau de apneia. Contudo, não é correcto afirmar  

que todos os pacientes com apneia roncam e tem sonolência diurna excessiva. 

Outro dos sinais que é frequente encontrar nestes doentes é a agitação corporal 

durante a noite, relacionada com os episódios de apneia, correspondendo ao 

esforço ventilatório necessário à recuperação da respiração, podendo também ser 

devida ao aparecimento de movimentos periódicos das pernas, que 

frequentemente estão associados à SAOS.18, 20 
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Numa grande percentagem de doentes com SAOS a nicturia pode estar 

presente e é responsável pelo aparecimento de vários episódios de despertar 

durante a noite. Estes doentes podem referir cefaleias durante a noite ou ao 

acordar, diminuição da libido ou impotência sexual.18, 20 

No entanto a sonolência diurna excessiva é o principal sintoma diurno, 

estando presente em cerca de 80-100 % dos doentes, resultando muitas vezes de 

uma fragmentação do sono e da diminuição do sono lento profundo.21 Por este 

motivo estes doentes apresentam um elevado risco de acidentes de viação, assim 

como durante as suas actividades laborais.22, 23 

Sendo uma patologia com um curso lentamente progressivo 8, a SAOS é uma 

condição comum que afecta aproximadamente 0.3-4 % da população de meia-

idade.9 No entanto, a prevalência de SAOS, medida objectivamente entre parentes 

do 1º grau, tem apresentado uma variação entre 22 a 84 %.7 Estudos iniciais de 

Lavie em Israel e Gislason na Suécia determinaram que a prevalência de SAOS na 

população masculina adulta seria de 7 % e 1,3 % respectivamente.8 Estudos mais 

recentes e alargados da população sugerem uma taxa de prevalência de SAOS 

pelo menos 2 vezes superiores à estimada inicialmente.8 

Devido ao reconhecimento cada vez maior da doença e à variabilidade dos 

critérios de diagnóstico, a prevalência actual é elevada e pode variar segundo 

vários estudos entre 1-7 % da população adulta. Young e colaboradores referem 

uma prevalência de 4 % no sexo masculino e 2 % no sexo feminino.24 Em 

Portugal os números não parecem ser diferentes dos encontrados na Europa. 

O risco de desenvolver SAOS aumenta com a idade e está fortemente 

correlacionado com a obesidade e o sexo, sendo mais frequente no sexo 

masculino.8 Apesar de poder ocorrer em qualquer grupo etário, é mais frequente 

na faixa etária dos 40-60 anos. Nas mulheres a sua prevalência aumenta após a 

menopausa.25   

A SAOS afecta pelos menos 2-4% dos adultos de meia-idade, 2% de 

crianças em idade escolar e mais de 10% dos idosos.26 No entanto, cerca de 70 % 

dos doentes que acorrem a laboratórios do sono fazem-no por suspeita desta 

doença.27 
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A prevalência atinge o seu máximo entre os 50 e 70 anos, e a raça pode ser 

um factor de risco.8  

A hereditariedade estimada para o Índice de Apneia e Hipopneia (IAH) 

tanto de estudos de pedigree como de gémeos, é de aproximadamente 35 a 40 %.7 

A evidência de uma história familiar de Síndrome de Apneia Obstrutiva do 

Sono positiva é um factor de risco importante para um Índice de Apneia e 

Hipopneia elevado e para sintomas associados, tais como ressonar, sonolência 

diurna excessiva e apneias. Contudo, a magnitude estimada dos efeitos é 

variável.18, 28 

Estudos de famílias baseadas em amostras diferentes da população têm 

revelado consistente agregação familiar de SAOS, nível de IAH, e sintomas de 

SAOS 18, 28, 29, resultado de factores múltiplos que interagem geneticamente, bem 

como de factores ambientais.26 

    O sexo masculino constitui um factor de risco importante. A predisposição 

para a oclusão da via aérea durante o sono pode ser influenciada por factores 

hormonais. A obesidade (definida por um aumento do índice de massa corporal 

>30 Kg/m2) está presente em mais de 60 % dos doentes com SAOS.30 A 

redistribuição da gordura no sexo masculino segue habitualmente um padrão 

central e o excesso de peso favorece o engrossamento do pescoço, com 

espessamento das paredes faríngeas, assim como o aumento da úvula e a 

deposição de tecido adiposo na base da língua. No entanto, é também frequente 

encontrarmos SAOS em doentes com peso normal. 

Segundo vários estudos, o aumento do diâmetro do pescoço tem melhor 

correlação com o índice de massa corporal.31 O excesso de peso corporal, e 

particularmente o aumento do perímetro do pescoço, pela acumulação de gordura 

na faringe, são factores determinantes no estreitamento da faringe.  

A presença de alterações crânio-faciais pode predispor ao aparecimento de 

SAOS. Existem algumas situações esqueléticas que favorecem a oclusão da 

faringe, como são a presença de retrognatismo e micrognatismo. 
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Configurações craniofaciais familiares, obesidade e controlo das vias aéreas 

superiores podem constituir importantes indicadores do risco de desenvolvimento 

de SAOS.32, 19 

Estudos de Strohl et al. (1978) descreveram 2 indivíduos do sexo masculino e 

o pai com hipersonolência excessiva e SAOS.32 Também um estudo de Rostand 

em 1978, observou um homem afectado com um filho e um irmão também 

afectados.32 

Manon-Espaillat et al. (1988) descreveram uma família em que a apneia do 

sono foi associada a crises parciais complexas e anosmia num padrão autossómico 

dominante.32 

Douglas et al. (1993) fez um estudo prospectivo em parentes do 1º grau em 20 

pacientes não obesos consecutivamente com SAOS. Concluíram que existe um 

aumento na frequência de respiração anormal no sono em familiares.32 

Redline e Tishler (2000) revelaram dados que sugerem que existe uma forte 

ligação genética (underpinnings) para SAOS, citando que uma percentagem 

variável no índice de SAOS é explicada por factores familiares. Foi sugerido que 

os factores genéticos associados com estrutura craniofacial, distribuição da 

gordura corporal, e controlo neural dos músculos das vias aéreas superiores 

interagem para produzir o fenótipo de SAOS.32 

Um estudo recente no Japão revelou uma prevalência aumentada de HLA-

A2 em pacientes com SAOS, o que poderá suportar o conceito de um defeito 

herdado.28 

As apneias podem ser responsáveis pelo aparecimento de arritmias cardíacas, 

cardiopatias isquémicas, hipertensão arterial sistémica (vários estudos 

demonstram que entre 10 a 30 % dos doentes com HTA têm associado uma SAOS 

e 50 a 90% dos SAOS apresentam HTA 33, 34, hipertensão pulmonar, insuficiência 

respiratória 21, 22, acidentes cerebrovasculares e alterações neuropsiquiátricas. 

Nas complicações neuropsiquiátricas devidas ao SAOS é frequente encontrar-

se deterioração intelectual e alterações da personalidade e do comportamento. 

Testes psicológicos realizados em doentes com SAOS demonstram significativos 

défices de pensamento, percepção, memória e aprendizagem.35 Em alguns doentes 
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estas alterações podem apresentar-se como depressão e psicose, e podendo por 

outro lado coexistir com a doença psiquiátrica. As relações sociais ficam afectadas 

e com frequência estes doentes apresentam introversão social, isolamento, 

desinteresse pelas relações interpessoais e dificuldade em manter actividades 

domésticas e recreativas. 

As alterações cognitivas e psíquicas podem constituir as principais 

manifestações clínicas, resultando habitualmente da presença diária de um sono 

nocturno desorganizado na estrutura devido aos episódios de apneia. Em alguns 

casos, as alterações cognitivas podem levar ao aparecimento de quadros 

psiquiátricos.20  

A presença de alterações no comportamento desses doentes vai desde o 

desinteresse pelas suas actividades diárias até situações de agressividade e grande 

irritabilidade. A perda de memória e dificuldade de concentração também são 

frequentes.20 Para o diagnóstico definitivo é necessária a realização de um registo 

poligráfico do sono.  

Inicialmente o exame objectivo revela muitas vezes a obesidade, com pescoço 

curto e largo. Cerca de 30 % dos doentes com SAOS apresentam peso corporal 

normal. Contudo nestes casos é frequente encontrarem-se alterações esqueléticas. 

O diagnóstico de SAOS é feito após a realização de estudo poligráfico do sono 

e a gravidade é dada pelo número de apneias durante a noite. O IAH define-se 

como patológico se for igual ou superior a 10 por hora. Assim, define-se como 

SAOS ligeira quando o IAH se encontra entre 10-20, moderada se for entre 20-30 

e grave se for superior a 30, e com valores baixos de Saturação de O2, e períodos 

elevados com saturações inferiores a 90 % durante a noite.18 
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1.1.3. Movimentos periódicos do sono 

 

Symonds, em 1953, descreve a existência de mioclonias nocturnas periódicas, 

mas só em 1968 Lugaresi e Coccagna 36 descrevem os critérios para a definição 

dos Movimentos Periódicos do Sono.  

Os MPS definem-se como extensões rítmicas do primeiro dedo do pé e 

dorsiflexão do mesmo, por vezes acompanhadas de flexão do joelho e coxa. 

Duram entre 0,5 e 12 segundos e acontecem em intervalos entre 5 e 90 segundos. 

Ocorrem em salvas ou clusters durante o sono, mais na primeira metade da noite e 

nas fases 1 e 2. São frequentemente seguidos por microdespertares.13 

A prevalência desta patologia não está bem determinada, mas estima-se que 

seja entre 4-11 % na população adulta.37 As formas secundárias estão relacionadas 

com algumas patologias, nomeadamente as polineuropatias, e nessas é possível 

determinar a sua prevalência. Do ponto de vista global, envolvendo a etiologia 

primária e secundária, esta síndrome pode surgir sob diversas formas, de 

intensidade variável e por vezes remitindo espontaneamente. 

A frequência dos MPS tem sido calculada pela Polissonografia. Têm sido 

encontrados em 13 a 17 % dos doentes com insónias e em cerca de 6 a 11 % dos 

doentes com queixas de hipersónia.18 A sua frequência aumenta com a idade. 

A etiopatogenia não é bem conhecida e para Coleman 3 resultaria de uma 

excitabilidade anormal por interrupção crónica do ritmo sono-vigilia.20 

Para Wechsler e Lugaresi os  MPS teriam uma origem subcortical, sendo estes 

movimentos regulados por oscilações rítmicas da excitabilidade reticular a um 

determinado nível do tronco cerebral .20 

O diagnóstico é feito durante o sono pela PSG e é objectivo. Quando os 

movimentos são frequentes e determinam despertares, o doente queixa-se de 

insónia, e despertares frequentes. Contudo as queixas dos doentes com MPS 

variam muito quanto à sua intensidade, desde inexistentes até severas.38 

A realização da PSG não só confirma o diagnóstico como também permite 

despistar outras patologias do sono, como o SAOS, que frequentemente está 

associado a esta patologia e poderá ser a etiologia principal. 
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Na análise do estudo poligráfico do sono podemos observar que os 

movimentos ocorrem em ambos os membros, de forma assíncrona, podendo ser 

lateralizados. Acompanham-se geralmente de um despertar ou microdespertar. Ao 

desencadearem despertares, levam a uma interrupção do sono e, frequentemente, a 

queixas de insónia e/ou sonolência diurna excessiva. Existem no entanto 

movimentos que não se acompanham de despertar. A variabilidade de noite para 

noite é grande, levando a flutuações no quadro clínico. Os critérios internacionais 

para definição da gravidade dos MPS definiram uma duração de 0,5 a 10 

segundos e uma periodicidade entre 4 a 90 segundos (tipicamente 15 a 40 seg.). A 

classificação internacional dos distúrbios do sono (1990) considerou como 

patológico um número de MPS>5/hora.13 Quando os MPS não são acompanhados 

por despertares, as consequências sobre o sono do doente são menores. 

As formas clínicas em que se apresentam os movimentos periódicos do sono 

podem ser isoladas, primárias, provavelmente idiopáticas e secundárias, ou seja, 

relacionadas com determinadas patologias ou terapêuticas. Há também as formas 

idiopáticas, por vezes familiares, associadas ou não aos MPS.13  

Um estudo realizado na Islândia em indivíduos com movimentos periódicos 

do sono e síndrome das pernas inquietas, observou uma associação significativa 

entre uma característica do cromossoma 6p21.2 39 e o aparecimento destes 

distúrbios. No entanto, os estudos genéticos não são conclusivos e a 

hereditariedade não está bem definida. 

Nas formas idiopáticas, o início pode ocorrer em qualquer idade, embora seja 

mais frequente na idade adulta. Alguns estudos 38 demonstram que em cerca de 

40% dos doentes as queixas surgem antes dos 20 anos, mas só se tornam mais 

severas entre os 40 e os 50 anos. A evolução é crónica e progressiva, e tende a 

piorar com a idade. Nas formas secundárias a evolução depende da situação de 

base. 

De um modo geral os casos primários tendem a ser mais severos, mas são os 

que respondem melhor ao tratamento. 
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1.1.4. Polissonografia 

 

O termo polissonografia surge em 1974, referindo-se ao registo simultâneo de 

diferentes variáveis fisiológicas durante o sono. O sono normal, assim como 

anteriormente já tínhamos referido para o EEG, é uma definição difícil e 

subjectiva, sendo a variabilidade individual muito grande. Será no entanto aquele 

que proporciona uma sensação de conforto e descanso físico e mental com 

recuperação de energias. 

Pequenas privações do sono provaram levar a alterações mentais e físicas, 

pelo que se conclui que o sono actua como reparador e restaurador do organismo. 

No entanto a sua função ainda está por explicar, mas será sempre multifactorial. 

A PSG consiste em estudar o sono através de técnicas poligráficas. Este termo, 

introduzido nos anos 70, refere-se ao estudo simultâneo de diferentes variáveis 

fisiológicas. Estas variáveis devem incluir as necessárias para as identificação as 

fases do sono e a avaliação da vigília, nomeadamente o Electroencefalograma 

(EEG), Electroculograma (EOG), e Electromiograma (EMG) do mento.40 Deverá 

ser feita também a análise de parâmetros cardio-respiratórios, como o fluxo oro-

nasal, os movimentos respiratórios (toraco-abdominais), a saturação arterial de O2, 

a frequência cardíaca, o registo da posição corporal e a identificação dos 

movimentos periódicos dos membros inferiores.40 É o exame mais utilizado, 

sendo habitualmente realizado no laboratório com supervisão técnica, podendo 

também ser efectuado no domicílio do doente.  

O registo do EEG é feito segundo o sistema 10-20, cuja posição dos eléctrodos 

obedece às normas internacionais recomendadas por Jasper em 1958 

(CARSKADON e RECHTSCHAFFEN, 1994).19 O sistema 10-20 é uma medida 

feita de intervalos de 10 % ou  20% da distância total entre as quatro marcas do 

sistema. São elas: nasion, inion e os pontos pé-auriculares direito e esquerdo.  

As regras relativamente ao número e localização dos eléctrodos utilizados para 

o registo poligráfico do sono nas diferentes variáveis fisiológicas foram revistas 

pela American Academy of Sleep Medicine (AASMD) em 2007, tendo sido 

consideradas no presente trabalho.42 
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O electroencefalograma (EEG) é um registo eléctrico contínuo da superfície 

do cérebro. Para o registo da actividade eléctrica cerebral no sono as derivações 

recomendadas são F4 - M1, C4 – M1 (com os eléctrodos referenciados à mastóide 

esquerda (M1). Igualmente aceitável como derivações alternativas são Fz-Cz, Cz - 

O2 e C4 – M1.
41 

O electroculograma indica-nos a oscilação dos movimentos oculares durante a 

noite e o tipo de movimentos (lentos ou rápidos),o que se revela importante para 

definir algumas fases do sono. São utilizados 3 eléctrodos, e as derivações 

utilizadas são EOG1 – M2 e EOG2 – M2, sendo o EOG1 colocado 1cm abaixo do 

canto exterior do olho esquerdo e o EOG2 colocado 1 cm acima do canto exterior 

do olho direito. A referência é feita à mastóide direita. (M2).
41 

O EMG do mento correspondente ao sinal do tónus muscular, importante 

para definir algumas fases do sono e despertares. A actividade muscular é elevada 

durante a vigília, diminuindo gradualmente ao longo das fases do sono NREM 

sendo baixa ou mínima na fase de sono REM. Os eléctrodos deverão ser 

colocados acima e abaixo do queixo, com um eléctrodo suplente colocado abaixo 

do queixo, perto do eléctrodo principal.41 

O sinal de ECG é adquirido utilizando-se uma derivação precordial. São 

colocados 2 eléctrodos: um na região subclavicular e o outro no 7º espaço 

intercostal esquerdo.18 

As variáveis respiratórias são fundamentais para o diagnóstico da 

Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. O método mais usado para a análise do 

fluxo oro-nasal é a colocação da cânula nasal.18 

O registo dos movimentos respiratórios deve incluir a análise dos movimentos 

torácicos e abdominais através de bandas extensíveis, que ao sofrerem oscilações 

durante a respiração vão permitir o registo gráfico dos movimentos respiratórios.18 

A saturação de O2 é actualmente avaliada por medição transcutânea não 

invasiva. São geralmente utilizados oxímetros colocados num dos dedos da mão, 

permitindo quantificar os episódios de dessaturação e relacioná-los com as 

perturbações respiratórias.18 
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A posição corporal é também fundamental para a avaliação das apneias, já que 

alguns doentes podem apresentar um índice de apneia/hipopneia mais elevado 

quando se encontram em decúbito dorsal, e outros têm apneias unicamente nesta 

posição, sendo que se dormirem nos outros decúbitos poderão ter um IAH dentro 

da normalidade. Este sensor de movimento, colocado geralmente na região 

anterior e central do tórax, permite avaliar as mudanças de posição do doente.18 

O electromiograma dos membros inferiores é utilizado para diagnóstico de 

movimentos periódicos do sono e/ou síndrome das pernas inquietas. São 

utilizados dois eléctrodos, colocados sobre o músculo tibial anterior de cada um 

dos membros inferiores.18 

A análise do ronco, apesar de não ser fundamental para o diagnóstico de 

SAOS, permite-nos confirmar ou não a presença de roncopatia e avaliar as suas 

repercussões no sono. Um registo tem habitualmente a duração de oito horas. 

 

1.1.5. Sono 

 

Ao sono têm sido associadas diversas funções, nomeadamente 

psicológicas, intelectuais, do humor e de aprendizagem. O conceito de sono tem 

vindo a mudar ao longo dos tempos, mas a grande mudança deu-se quando se 

passou a registar a actividade cortical por meio do electroencefalograma. Berger, 

um neuropsiquiatra clínico alemão, foi o primeiro a registar a actividade eléctrica 

do cérebro humano.3  

A primeira tentativa de classificar o sono em fases surgiu em 1935 com a 

descrição, realizada por Loomis, dos diferentes padrões do EEG durante o sono 

(Loomis et al., 1935). Graças a polissonografia, reconhece-se hoje que o sono não 

é um estado homogéneo, e que há dois estados distintos de sono, o sono REM e o 

sono NREM.28 

Durante o sono, o EEG demonstra grandes alterações que dependem do 

estádio de sono a ser observado.1, 18 Podemos encontrar dois estados com 

mecanismos distintos, que alternam durante a noite. São eles o sono lento e o sono 

paradoxal. 
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O sono lento apresenta lentificação progressiva, que aumenta à medida que 

o sono aprofunda. Durante este estado há uma actividade parassimpática 

dominante, com miose, diminuição da sudação, da frequência cardíaca, da tensão 

arterial e da temperatura. Há também uma diminuição global do consumo de O2.
18 

O sono paradoxal REM permite-nos observar no EEG um traçado de 

frequências rápidas, beta ou mesmo alfa, semelhante à vigília, mas de menor 

amplitude. Há um aumento da temperatura, da sudação e do consumo de O2.18 

As regras para o estadiamento do sono foram definidas por Rechtschaffen 

e Kales, em 1968, num manual para padronização pública pelo National Institute 

of Health dos EUA.19 Apesar de ainda hoje serem utilizadas internacionalmente, 

uma nova publicação de 2007 da American Academy of Sleep Medicine (AASMD) 

sugere novas regras, nas quais nos baseamos neste trabalho.41 

O sono foi dividido em 4 fases de acordo com as alterações do EEG, EMG 

e EOG. 

O ritmo predominante na vigília, com os olhos fechados, é o ritmo alfa, 

sinusoidal, com uma frequência entre 8 e 13 cps, com máximo posterior occipital 

e que habitualmente é visível em grande parte do escalpe, até às regiões centrais. 

Em fase 1 do sono observa-se uma diminuição e redução da amplitude do 

ritmo alfa, que é progressivamente substituída por ritmos teta, sendo também 

característico o aparecimento das “ondas ou pontas do vertex”. Os movimentos 

oculares são característicamente lentos, observando-se igualmente diminuição do 

EMG em relação ao padrão da vigília.41 

A fase 2 caracteriza-se pelo aparecimento de fusos do sono e complexos K, 

sendo a actividade de base constituída por frequências mistas de predomínio teta, 

com algumas ondas delta de baixa amplitude.41 

Os fusos do sono são surtos bruscos de ondas de frequência rápida, de 11 a 16 

Hz, mas mais frequentemente de 12 a 14 Hz, com duração superior ou igual a 0,5 

segundos, com máximo central. A amplitude medida no diferencial máximo deve 

ser > 10 microvolts.41 

Os complexos K foram denominados por Loomis em 1938 como sendo 

grafoelementos de alta voltagem (amplitude de pico a pico entre 100 a 400 µv, 
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com duração mínima de 0,5 segundos. A actividade é bifásica ou trifásica, sendo 

constituídos por um componente inicial negativo, podendo ser seguidos 

imediatamente por um fuso ou actividade alfa (Silber et al 2007).  

A definição de AASM 2007 descreve os complexos K como tendo um início 

abrupto, com uma onda negativa, mais curta, seguida de uma onda positiva mais 

longa. São claramente distintos do traçado de base, uma vez que a sua amplitude 

deverá ser duas vezes superior à actividade nos 5 segundos precedentes. A sua 

duração mínima deverá ser de 0,5 segundos. O máximo dos complexos K é 

observado nas derivações centrais.41 

Se forem seguidos por vários segundos de ritmo alfa são definidos como 

sendo complexos K-alfa.42 

Ainda em fase 2, e à medida que o sono se torna mais profundo, surgem surtos 

de ondas delta mais amplas, na transição para a fase 3. Considera-se fase 3 quando 

20 % ou mais da época é constituída por ondas de frequência entre 05, e 2 Hz e 

amplitude medida pico a pico superior a 75 microvolts, na derivação frontal.41  

Na transição do sono NREM para o sono REM verifica-se o desaparecimento 

dos fusos e complexos K e as ondas lentas da actividade de base são substituídas 

por frequências rápidas de predomínio beta de baixa amplitude. Podem ocorrer 

surtos de ondas alfa ou teta de baixa voltagem. Os movimentos oculares rápidos 

são característicos desta fase e podem ocorrer em surtos ou isolados. Existe uma 

diminuição acentuada do tónus muscular. Os grafoelementos característicos deste 

estado são as ondas em dentes de serra, que são surtos de ondas de 2 a 6 hz, 

frequentemente entalhadas, com duração entre 1 e 5 segundos e com um máximo 

na região central.41 

Os estádios mais profundos são necessários para o efeito recuperador do sono, 

mas são também os estádios durante os quais o tónus muscular da garganta e do 

pescoço está mais reduzido. Se as vias aéreas colapsarem no sono lento, quando o 

musculo relaxa, ou há um despertar para um estádio mais leve do sono ou dá-se 

um despertar. Em casos graves de SAOS, muito pouco tempo é passado em sono 

lento e o resultado é a privação de sono.18 
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Nos últimos anos tem havido um interesse crescente no diagnóstico destas 

situações, pela sua relação com as queixas de perturbação do sono e consequente 

insónia ou hipersónia e a grande diversidade de apresentações e variabilidade na 

intensidade das queixas, pelo que o estudo poligráfico do sono apresenta-se como 

um exame de eleição para as patologias utilizadas neste estudo. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. DESENHO DO ESTUDO 

 

Para a análise do Electroencefalograma de baixa voltagem em doentes com 

Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, recorreu-se a um estudo transversal 

prospectivo, levado a efeito em indivíduos cujo diagnóstico de Síndrome de 

Apneia Obstrutiva do Sono (casos estudo) e Movimentos Periódicos do Sono 

(casos controlo) foi efectuado entre 2005 e 2007. 

Os sujeitos integrantes do estudo realizaram a sua consulta com a 

Professora Doutora Teresa Paiva e Estudo Poligráfico do Sono no Centro de 

Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica (CENC). 

 

2.2. OBJECTIVOS 

 

Enquadram-se como principais objectivos do estudo: 

 a) Determinar a prevalência de EEG de baixa voltagem ou baixa amplitude 

em doentes com SAOS. 

  b) Analisar a influência de dessaturação de O2 e/ou do Índice de 

Apneia/Hipopneia com a baixa voltagem do traçado. 

 

2.3. HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

Os doentes com SAOS têm maior prevalência do EEG de baixa voltagem. 

Este resultado, a ser verificado, tem relação possível com as hipoxémias 

nocturnas, ou IAH. 
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2.4. SELECÇÃO DA AMOSTRA 

 

Uma população, por definição, é considerada como um conjunto de 

elementos que partilham características comuns, definidas por uma série de 

critérios. 43 

A amostra não é mais do que o subconjunto de uma população, devendo ser 

representativa dessa mesma população, ou seja, conter as mesmas características 

que a população.44 

 

2.4.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos no estudo 2 grupos de indivíduos a serem estudados. 

Grupo 1 – Casos estudo: Todos os indivíduos do sexo feminino ou 

masculino, com idade igual ou superior a 30 anos e igual ou inferior a 60 anos, 

com IAH igual ou superior a 15 por hora, que efectuaram PSG domiciliário entre 

2005 e 2007. 

Grupo 2 - Casos controle: Todos os indivíduos do sexo feminino ou 

masculino com idade igual ou superior a 30 anos e igual ou inferior a 60 anos, 

com IMPS igual ou superior a 5 por hora, que efectuaram PSG domiciliário entre 

2005 e 2007. 

 

2.5. MÉTODOS DE MEDIDA 

 

Consulta realizada pela Professora Doutora Teresa Paiva com avaliação 

dos sintomas e história familiar do doente, e PSG domiciliário com aparelho 

DOMINÓ - SOMNOmedics, realizados no CENC. 

 

2.6. PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Foi pedida autorização formal à Comissão de Ética da Faculdade de 

Medicina de Lisboa, que em reunião de 13 de Outubro de 2006 deu parecer 
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favorável à prossecução do estudo “EEG de baixa voltagem em doentes com 

Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono”. 

 

 Na prática clínica nem todas as situações justificam a obtenção do 

consentimento informado, ou seja, o consentimento apenas é obrigatório nas 

situações que podem envolver riscos superiores ao risco mínimo. Por risco mínimo 

entenda-se aquele que está subjacente a “ (…) uma intervenção médica ou 

psicológica de rotina”.45 

 

 Nesta investigação foram utilizados dados provenientes de sujeitos com os 

quais não houve contacto por parte do investigador, já que este estudo foi baseado 

em exames realizados anteriormente ao início da investigação. No entanto, o 

anonimato dos indivíduos cujo estudo poligráfico foi examinado, salvaguardou-se 

pela não utilização do seu nome. 

 

2.7. RECOLHA DE DADOS 

 

Na PSG será feita análise espectral das bandas delta, teta, alfa e beta em 

períodos de 30 segundos na vigília, Fase 1 e Fase 2 (primeira época livre de 

artefactos). Será realizada também a medição da amplitude alfa na vigília, 

amplitude dos três primeiros complexos K, e dos três primeiros fusos do sono. 

Será também feita a análise do IAH, MPS, ODI, O2min e Eficiência do 

Sono. 

 

As matrizes utilizadas posteriormente para análise estatística foram 

compostas pelas seguintes variáveis: Idade, Sexo, Eficiência do Sono, Peso, 

Altura, IMC, IAH, ODI, O2min, MPS, 30 segundos Vigília (amplitude de alfa, 

potência de delta, pico de delta, potência de teta, pico de teta, potência de alfa, 

pico de alfa, potência de beta, pico de beta, potência da vigília, delta em vigília 

normalizado, teta em vigília normalizado, alfa vigília normalizado e beta em 

vigília normalizado), 30 segundos fase 1 (potência de delta, pico de delta, 
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potência de teta, pico de teta, potência de alfa, pico de alfa, potência de beta, pico 

de beta, potência da fase 1, delta em fase 1 normalizado, teta em fase 1 

normalizado, alfa em fase 1 normalizado e beta em fase 1 normalizado), 30 

segundos fase 2 (potência de delta, pico de delta, potência de teta, pico de teta, 

potência de alfa, pico de alfa, potência de beta, pico de beta, potência da fase 2, 

delta em fase 2 normalizado, teta em fase 2 normalizado, alfa em fase 2 

normalizado e beta em fase 2 normalizado), 3 primeiros complexos K e 3 

primeiros fusos sono. (vide Anexo 1 e 2) 

 

2.8. ANÁLISE ESTATISTICA 

  

Para a descrição e caracterização da amostra utilizaram-se as medidas 

estatísticas de tendência central (média) e de dispersão (amplitude e desvio 

padrão). 

Para a comparação de duas médias provenientes de amostras 

independentes (design entre-sujeitos) efectuou-se o teste t-student para 

comparação de médias. Este teste é utilizado para comparar as médias relativas a 

uma determinada variável, considerando dois grupos distintos de sujeitos, ou seja, 

quando existem duas condições experimentais que envolvem sujeitos diferentes.  

Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

Para a análise estatística foi utilizado o Statistical Package for the Social 

Sciences, versão Windows (SPSS 14.0). 
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3. RESULTADOS DO ESTUDO 

 

 

A informação que se segue é algo extensa. Assim sendo, a análise foi 

realizada de modo a torná-la um pouco mais clara e compreensível. 

Os resultados obtidos levaram à posterior realização de uma 2ª fase do 

estudo. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Gráfico 1: Amostra distribuída por sexos 

63

29

Sexo Masculino

Sexo Feminino

 
 

A amostra do presente estudo foi constituída por 63 indivíduos do sexo 

masculino e 29 do sexo feminino, com diagnóstico de Síndrome de Apneia 

Obstrutiva do Sono ou Movimentos Periódicos do Sono. A amostra revelou-se 

diferente para cada sexo. Contudo foram realizados estudos independentes para 

cada sexo.  

 

Gráfico 2: Amostra do sexo feminino distribuída por patologia 

Sexo feminino

7

22

APN

MPS
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Dos 29 doentes do sexo feminino 7 tinham diagnóstico de SAOS e 

22 diagnóstico de MPS. 

 

Gráfico 3: Amostra do sexo masculino distribuída por patologia 

Sexo Masculino

45

18

APN

MPS

 

Dos 63 do sexo masculino 45 tinham diagnóstico de SAOS e 18 tinham 

diagnóstico de MPS.  

 

Quadro 1: Idade dos indivíduos do sexo feminino participantes no estudo  

* teste t-student 

 

A média de idades para o sexo feminino no SAOS é de 49,9 e de 50,7 para 

os doentes com MPS 

 

Quadro 2: Idade dos indivíduos do sexo masculino participantes no estudo 

* teste t-student 

 

A média de idades para os dois grupos (SAOS/MPS) do sexo masculino 

foi praticamente igual, 47,5 para SAOS para e de 46 anos para os doentes com 

MPS.  

Sexo feminino Patologias N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 7 31 59 49,9 10,36 
Idade (anos) 

MPS 22 34 58 50,7 7,27 0,815 

Sexo masculino Patologia N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 45 30 59 47,5 9,06 
Idade (anos) 

MPS 18 30 59 46,1 10,37 0,583 
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Quadro 3: Eficiência do sono dos indivíduos do sexo feminino participantes no estudo 

* teste t-student 

 

A Eficiência do Sono média para as mulheres com SAOS é de 59 % e para os 

MPS de 76 %. 

 

Quadro 4: Eficiência do sono dos indivíduos do sexo masculino participantes no estudo 

* teste t-student 

 

A Eficiência do Sono média encontrada nos homens com SAOS e MPS é 

de 83% (igual para ambos os grupos). 

 

Quadro 5: Índice de Massa Corporal dos indivíduos do sexo feminino, participantes no estudo 

* teste t-student 

 

Nas mulheres o Índice de Massa Corporal nas apneias é de 27,4 Kg/m2 e 

nos MPS é de 26,2 Kg/m2. 

 

Quadro 6: Índice de Massa Corporal dos indivíduos do sexo masculino, participantes no estudo 

* teste t-student 

 

Sexo feminino Patologias N Média Desvio padrão P* 

SAOS 7 59,1 27,69 
Eficiência Sono (%) 

MPS 22 76,4 16,81 0,053 

Sexo masculino Patologia N Média Desvio padrão P* 

SAOS 45 83,3 9,46 
Eficiência Sono (%) 

MPS 18 83,0 7,02 0,930 

Sexo feminimo Patologias N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 7 23,1 31,2 27,4 2,73 
IMC (Kg/m2) 

MPS 22 18,5 36,1 26,2 5,05 0,531 

Sexo masculino Patologia N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 45 23,9 41 28,6 3,78 
IMC (Kg/m2) 

MPS 18 21,7 34 27,1 3,22 0,143 
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O Índice de Massa Corporal (IMC) nos homens com SAOS é de 28,6 

Kg/m2 e de 27 Kg/m2 para os MPS. 

 

Quadro 7: Índice de apneia/hipopneia dos indivíduos do sexo feminino que participaram no 

estudo, para as diferentes patologias 

* teste t-student 

 

 

Quadro 8: Índice de apneia/hipopneia dos indivíduos que do sexo masculino que  participaram 

no estudo, para as diferentes patologias 

* teste t-student 

 

 

Os quadros 7 e 8 permitem-nos verificar o Índice de apneia/hipopneia dos 

indivíduos do sexo masculino e feminino para as diferentes patologias. Podemos 

observar que na SAOS o valor médio de IAH para ambos os sexos é praticamente 

igual (39,59/hora para os homens e 38,21/hora para as mulheres). Para os 

indivíduos com Movimentos periódicos do sono, o valor de IAH é claramente 

inferior de acordo com os critérios que foram estabelecidos para a amostra (IAH 

médio=5,83 para o sexo masculino e IAH médio=4,04 para o sexo feminino), e 

também semelhante nos dois sexos. 

 

 

 

 

 

Sexo feminimo Patologias N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 7 15,1 65,8 38,2 19,10 
IAH  

MPS 22 0 12 4,0 3,85 0,003 

Sexo masculino Patologia N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 45 15,1 97,2 39,6 23,99 
IAH 

MPS 18 0 14,6 5,8 3,93 0,000 
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Quadro 9: Índice de movimentos periódicos do sono dos indivíduos do sexo feminino que 

participaram no estudo para as diferentes patologias 

* teste t-student 

 

 

Quadro 10: Índice de movimentos periódicos do sono dos indivíduos do sexo masculino que 

participaram no estudo para as diferentes patologias 

* teste t-student 

 

De acordo com os dados expostos nos quadros 9 e 10 podemos constatar o 

Índice de Movimentos periódicos do sono para as patologias estudadas. Para o 

SAOS encontramos um valor médio de 1,66 para o sexo masculino distinto dos 

0,16 para o sexo feminino. Naturalmente os valores para os indivíduos com 

movimentos periódicos do sono apresentam valores médios mais altos: 15,92 para 

os homens e 17,75 para as mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo feminimo Patologias N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 7 0 0,6 0,2 0,27 
MPS 

MPS 22 5 58,8 17,8 15,5 0,000 

Sexo masculino Patologia N 
 
Mínimo 

 
Máximo Média 

Desvio 
padrão 

P* 

SAOS 45 0 4,9 1,7 1,51 
MPS 

MPS 18 5,1 42,5 15,9 11,48 0,000 
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3.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizada análise espectral das bandas alfa, beta, teta e delta, em 

vigília, fase 1 do sono e fase 2 do sono. 

 

3.2.1. 1ª Fase do estudo 

 

Os resultados da análise estatística para o sexo feminino encontram-se 

resumidos no quadro que se segue: 

 

Quadro 11: Resultados da análise estatística do sexo feminino por comparação de 2 grupos (APN/MPS) 

* teste t-student 

 

 

Da sua análise salientam-se as seguintes observações: 

Nas mulheres o teta em vigília normalizado na SAOS é menor do que no 

grupo com MPS.  

O IAH e o ODI é naturalmente maior nos doentes com apneia. 

E a eficiência do sono apresenta médias diferentes para os dois grupos (59, 

07 % SAOS e 76,39 % nos MPS). Apesar disto a diferença não é estatisticamente 

significativa (P= 0,053) 

As restantes bandas não apresentam diferenças significativas entre os dois 

grupos.  

 

Variáveis Patologia N Média Desvio padrão P* 

SAOS 7 59,07 27,69 
Eficiência do Sono 

MPS 22 76,39 16,81 
0,053 

SAOS 7 38,21 19,09 
IAH 

MPS 22 4,04 3,85 
0,003 

SAOS 7 17,43 14,80 
ODI 

MPS 22 4,18 4,55 
0,000 

SAOS 7 0,16 0,27 
MPS 

MPS 22 17,75 15,53 
0,000 

SAOS 7 0,09 0,06 
Teta vigília normalizado 

MPS 22 0,18 0,11 
0,027 
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Os gráficos de Boxplots abaixo representados permitem a visualização das 

diferenças entre as amostras estudadas. 

 

      Gráfico 4: Comparação do IAH, ODI, O2 mínimo e MPS nas mulheres, nos grupos 

estudados 
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Através deste gráfico podemos visualmente verificar as diferenças nas 2 

amostras utilizadas, e que foram confirmadas estatisticamente como significativas 

no quadro 11. 

 

      Gráfico 5: Comparação do teta em vigília normalizado, fase 1 e fase 2 do sono, em ambos 

os grupos, para o sexo feminino 
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O gráfico 5 representa as diferenças no teta em vigília normalizado que é 

significativamente mais baixo nas mulheres com SAOS do que nas mulheres com 

MPS. 

 

Posteriormente foi realizada análise estatística para o sexo masculino. Os 

resultados com significância (p<0,05) encontram-se representados no quadro 

abaixo apresentado. 

 

Quadro 12: Resultados da análise estatística do sexo masculino por comparação de 2 grupos (APN/MPS) 

* teste t-student 

Variáveis Patologia N Média Desvio padrão P* 

SAOS 45 39,59 23,99 
IAH 

MPS 18 5,83 3,94 
0,000 

SAOS 45 30,49 27,58 
ODI 

MPS 18 5,44 5,93 
0,000 

SAOS 45 77,78 10,24 
O2 mínimo 

MPS 18 88,38 4,18 
0,000 

SAOS 45 1,66 1,51 
MPS 

MPS 18 15,92 11,48 
0.000 

SAOS 45 60,60 12,44 
Amplitude alfa vigilia 

MPS 18 67,94 9,18 
0,027 

SAOS 45 5,95 5,69 
Potência teta vigília 

MPS 18 12,47 10,80 
0,024 

SAOS 45 6,34 1,36 
Pico teta vigília 

MPS 18 7,16 0,86 
0,007 

SAOS 45 11,89 7,17 
Potência delta fase1 

MPS 18 17,49 9,42 
0,015 

SAOS 45 145,64 22,17 
1º complexo K 

MPS 18 132,00 13,98 

 
0,005 

SAOS 45 145,64 21,39 
2º complexo K 

MPS 18 133,50 12,62 
0,007 

SAOS 45 145,73 19,11 
3º complexo K 

MPS 18 133,83 17,19 
0,025 

SAOS 45 41,54 27,95 
Potência vigília 

MPS 18 60,48 42,69 
0,042 

SAOS 45 25,81 14,71 
Potência fase 1 

MPS 18 35,13 16,00 
0,034 

SAOS 45 60,69 33,24 
Potência fase 2 

MPS 18 80,80 41,96 
0,054 
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Da sua análise retiram-se as principais conclusões: 

Nos homens com SAOS, a amplitude de alfa na vigília é menor, assim 

como a potência na vigília, e fase 1.  

A potência na fase 2 do sono é também mais baixa, e encontramos médias 

diferentes para os dois grupos (60,69 µV2 SAOS e 80,80 µV2 nos MPS). Apesar 

dos resultados a diferença não é estatisticamente significativa (P= 0,054) 

A potência e o pico de teta na vigília são menos amplos nos indivíduos 

com SAOS, assim como a potência de delta na fase 1. 

Os três Complexos K nos homens com Síndrome de Apneia Obstrutiva do 

Sono são mais amplos do que nos indivíduos com Movimentos Periódicos do 

Sono.  

O IAH e o ODI é maior nos doentes com apneia, assim como o O2 

mínimo, de acordo com a patologia. 

 

Para melhor visualização do comportamento das variáveis estudadas nos 

dois grupos, foram utilizados gráficos de boxplots. 

 
 

     Gráfico 6: Comparação do IAH, ODI, O2minimo e MPS nos homens, nos grupos estudados 
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Neste gráfico podemos observar as diferenças com significado estatístico n 

IAH, ODI O2 mínimo e MPS de acordo com os grupos estudados. 

 

Gráfico 7: Comparação da potência na vigília, fase 1 e fase 2 do sono, em ambos os grupos, no 

sexo masculino 
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Este gráfico permite uma melhor visualização do comportamento das 

variáveis estudadas nos dois grupos, salientando-se que a potência na vigília, fase 

1 e fase 2 do sono é menor nos indivíduos com SAOS, do que nos indivíduos com 

MPS.  

 

Gráfico 8: Comparação dos três primeiros complexos K, em ambos os grupos, no sexo 

masculino 
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Este gráfico permite-nos observar a distribuição estatística dos complexos 

K nos diferentes grupos e verificar que, o primeiro, segundo e terceiro complexos 

K são mais amplos no SAOS do que nos MPS conforme confirmado 

estatisticamente no quadro 12. 

 

3.2.2. 2ª Fase do estudo 

 

Uma análise dos histogramas dos homens com SAOS, sugeriu-nos a 

existência de uma distribuição não gaussiana e eventualmente bimodal em 

algumas das bandas analisadas, tendo levado à realização da 2ª fase do estudo na 

qual se analisou unicamente as bandas que sugeriam a existência de 2 picos 

diferentes na população. Esta distribuição não se verificou para os movimentos 

periódicos. 

 
A amostra reduzida de doentes do sexo feminino com SAOS (7 doentes) 

não permitiu a sua inclusão nesta 2ª fase do estudo (por não ser significativo). 

 
 

             Gráfico 9: Histograma do índice de massa corporal dos indivíduos com SAOS 
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De acordo o histograma encontrado dividiu-se a amostra em 2 grupos. 

Grupo 1 IMC <30 Kg/m2 e Grupo 2 IMC ≥30 Kg/m2.  

 

Quadro 13: Resultados da análise estatística índice de massa corporal por comparação de 2 grupos 

(Grupo 1 – IMC<30 e Grupo 2 - IMC≥30) 

* teste t-student 

 

Pela análise deste quadro verifica-se que os doentes com SAOS com IMC 

≥30 Kg/m2 apresentam um IAH e um ODI mais elevado, e um O2 mínimo mais 

baixo. Tem também potências significativamente mais baixas em alfa e beta na 

fase 1, em delta na fase 2, e na potência da fase 2, verificando-se também que o 

beta em fase 1 normalizado é menos amplo.  

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 27 32,07 17,21 
IAH 

2 18 50,86 28,49 0,019 

1 27 22,52 21,82 
ODI 

2 18 42,44 31,44 0,027 

1 27 80,70 7,94 
O2 mínimo 

2 18 73,39 11,88 0,030 

1 27 5,14 3,45 
Potência alfa fase 1 

2 18 3,32 1,70 0,024 

1 27 3,65 1,98 
Potência beta fase 1 

2 18 2,21 2,20 0,027 

1 27 44,84 26,00 
Potência delta fase 2 

2 18 31,36 14,25 0,033 

1 27 2,03 0,83 
Pico delta fase 2 

2 18 1,54 0,69 0,039 

1 27 14,46 9,49 
Potência teta fase 2 

2 18 9,56 5,17 0,052 

1 27 77,52 8,81 
1º fuso sono 

2 18 72,06 9,05 0,050 

1 27 79,78 8,01 
2º fuso sono 

2 18 73,11 9,57 0,015 

1 27 29,29 16,28 
Potência fase 1 

2 18 20,59 10,33 0,051 

1 27 69,13 37,28 
Potência fase 2 

2 18 48,49 22,00 0,041 

1 27 0,14 0,06 
Beta fase 1 normalizado 

2 18 0,09 0,05 0,019 
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Os dois primeiros fusos analisados são também mais baixos para estes 

indivíduos, assim como o pico de delta na fase 2. 

Apesar de não ser estatisticamente significativo, a potência de teta na fase 

2 do sono (P=0,052), e a potência da fase 1 (P=0,051) é menor nos indivíduos 

com IMC mais alto. 

 

Gráfico 10: Histograma do índice de apneia e hipopneia dos indivíduos com 

SAOS.
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Foram divididos em Grupo 1 os doentes com IAH <40/hora e Grupo 2 os 

doentes com IAH ≥40/hora. 

 

Quadro 14: Resultados da análise estatística do índice de apneia e hipopneia por comparação de 2 grupos 

(IAH<40 e IAH≥40) 

* teste t-student 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 30 24,07 6,09 
IAH 

2 15 70,61 13,59 0,000 

1 30 14,80 11,52 
ODI 

2 15 61,87 23,09 0,000 

1 30 82,70 4,86 
O2 mínimo 

2 15 67,93 11,18 0,000 
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Os resultados encontrados revelam que os doentes do Grupo 2 (IAH 

≥40/hora) tem um índice de dessaturação maior e um O2 mínimo mais baixo. 

 

Gráfico 11: Histograma do índice de dessaturação dos indivíduos com 

SAOS
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Encontraram-se dois grupos bem diferenciados relativamente ao Índice de 

Dessaturação. Considerou-se como Grupo 1 os indivíduos com ODI <40/hora e 

grupo 2 os indivíduos com ODI ≥40/hora. 

 

Quadro 15: Resultados da análise estatística do índice de dessaturação por comparação de 2 grupos 

(grupo 1 - ODI<40 e grupo 2-ODI≥40) 

* teste t-student 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 33 28,83 14,22 
IAH 

2 12 69,16 20,31 0,000 

1 33 15,00 9,15 
ODI 

2 12 73,08 9,99 0,000 

1 33 82,97 4,49 
O2 mínimo 

2 12 63,50 7,57 0,000 
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Os doentes com Índice de dessaturação superior a 40 tem um O2 mínimo 

mais baixo e um IAH significativamente mais alto (P =0,000). 

 

              Gráfico 12: Histograma do O2 mínimo dos indivíduos com SAOS 
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           Este gráfico permite-nos diferenciar dois grupos bem distintos. Grupo 1 

com O2min <80 % e Grupo 2 com O2min ≥80 %. 

 

 

Quadro 16: Resultados da análise estatística do O2 mínimo por comparação de 2 grupos (O2 min<80 e O2 

min≥80) 

* teste t-student 

 

 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 19 53,87 26,47 
IAH 

2 26 29,15 15,49 0,001 

1 19 52,68 29,38 
ODI 

2 26 14,27 8,33 0,000 

1 19 68,21 8,85 
O2 mínimo 

2 26 84,77 2,79 0,000 
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Os doentes com saturações de O2 mínimo inferiores a 80 % apresentam um 

IAH e um ODI mais grave. 

 

 

Gráfico 13: Histograma da eficiência do sono dos indivíduos com SAOS 
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Dividiu-se em Grupo 1 Eficiência do sono <85 % e Grupo 2 Eficiência do 

sono ≥ 85%. 

 

 

Quadro 17: Resultados da análise estatística da eficiência do sono por comparação de 2 grupos (Ef. Sono 

<85  e Ef. Sono ≥ 85) 

* teste t-student 

  

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 25 0,18 0,09 
Delta vigília normalizado 

2 20 0,27 0,15 0,024 

1 25 0,18 0,11 
Beta vigília normalizado 

2 20 0,13 0,05 0,050 
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Da análise deste quadro verifica-se que doentes com menor eficiência do 

sono (<85 %) tem amplitudes mais baixas de delta em vigília normalizado. 

 

 

 

Gráfico  14: Histograma da amplitude de alfa em vigília dos indivíduos com SAOS 
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De acordo com a amplitude alfa em vigília, dividiu-se em grupo 1 doentes 

com amplitude <60 µV e grupo 2, doentes com amplitude ≥ 60 µV. 
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Quadro 18: Resultados da análise estatística da amplitude de alfa em vigília por comparação de 2 grupos 

(Amplitude de alfa em vigília <60 e Amplitude de alfa em vigília >60) 

* teste t-student 

 

 

 

 

Variáveis Patologia N Média Desvio padrão P* 

1 23 51,00 7,91 
Amplitude alfa 

2 22 70,64 7,22 
0,000 

1 23 5,73 4,60 
Potência delta vigília 

2 22 9,87 7,29 
0,027 

1 23 8,72 5,81 
Potência alfa vigília 

2 22 36,84 21,36 
0,000 

1 23 4,13 3,99 
Potência beta na vigília 

2 22 6,67 2,81 
0,018 

1 23 5,14 3,99 
Potência teta fase 1 

2 22 7,79 4,46 
0,042 

1 23 3,16 2,68 
Potência alfa fase 1 

2 22 5,73 2,78 
0,003 

1 23 9,72 6,96 
Potência teta fase 2 

2 22 15,40 8,80 
0,021 

1 23 4,38 2,77 
Potência alfa fase2 

2 22 7,77 4,19 
0,003 

1 23 73,00 10,81 
3º fuso do sono 

2 22 80,18 8,06 

 
0,016 

1 23 22,96 15,69 
Potência vigília 

2 22 60,96 24,61 
0,000 

1 23 21,44 14,71 
Potência fase 1 

2 22 30,39 13,56 
0,040 

1 23 51,12 32,34 
Potência fase 2 

2 22 71,17 31,68 
0,044 

1 23 0,28 0,13 
Delta vigília normalizado 

2 22 0,16 0,09 
0,002 

1 23 0,38 0,16 
Alfa vigília normalizado 

2 22 0,58 0,14 
0,000 

1 23 0,15 0,05 
Alfa fase 1 normalizado 

2 22 0,19 0,06 
0,003 

1 23 0,18 0,11 
Beta vigília normalizado 

2 22 0,12 0,06 
0,032 
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A análise estatística destes grupos mostra-nos que os indivíduos com 

SAOS com amplitude de alfa na vigília mais baixa (<60 µV), tem uma menor 

amplitude da potência do delta, do alfa, e do beta na vigília, assim como nas 

potências alfa nas fase 1 e de teta na fase 1 e 2 do sono. Verificam-se nestes 

doentes potências mais baixas na vigília, fase 1 e fase 2 do sono, e nos valores de 

alfa normalizado em vigília e em fase 1. 

 

 

 

              Gráfico 15: Histograma do delta normalizado em vigília dos indivíduos com SAOS 
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O delta em vigília normalizado foi dividido em grupo 1 <0,25 µV2 e grupo 

2 ≥0,25 µV2. 
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Quadro 19: Resultados da análise estatística do delta em vigília normalizado por comparação de 2 grupos 

(delta em vigília normalizado <0,25 e delta em vigília normalizado≥0,25) 

* teste t-student 

 

Os resultados encontrados para o grupo 2 (delta em vigília normalizado 

≥0,25) mostram-nos que estes indivíduos apresentam uma menor amplitude de 

alfa da vigília. 

A potência do alfa na vigília, bem como do beta na vigília, fase 1 e fase 2 

do sono é menor para este grupo (grupo 2), assim como os valores normalizados 

de alfa na vigília e fase 1 do sono. 

Variáveis Patologia N Média Desvio padrão P* 

1 29 66,00 10,14 
Amplitude alfa 

2 16 50,81 10,15 
0,000 

1 29 6,75 1,30 
Pico teta vigília 

2 16 5,61 1,16 
0,005 

1 29 30,42 21,84 
Potência alfa vigília 

2 16 8,04 6,79 
0,000 

1 29 6,48 3,92 
Potência beta na vigília 

2 16 3,36 1,99 
0,005 

1 29 3,57 2,30 
Potência beta fase 1 

2 16 2,17 1,60 
0,037 

1 29 3,48 2,49 
Potência beta fase 2 

2 16 2,08 1,34 
0,043 

1 29 50,16 27,87 
Potência vigília  

2 16 25,92 20,92 
0,004 

1 29 0,14 0,05 
Delta vigília normalizado 

2 16 0,37 0,09 
0,000 

1 29 0,44 0,09 
Delta fase 1 normalizado 

2 16 0,51 0,11 

 
0,026 

1 29 0,57 0,13 
Alfa vigília normalizado 

2 16 0,29 0,11 
0,000 

1 29 0,18 0,06 
Alfa fase 1 normalizado 

2 16 0,14 0,06 
0,024 
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Gráfico 16: Histograma do teta em fase 1 do sono normalizado dos indivíduos com 

SAOS
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          Para o teta normalizado na Fase 1 do sono, foram divididos em Grupo 1 os 

doentes com amplitude <0, 25 µV2 e grupo 2 com amplitude ≥0,25 µV2. 

 

Quadro 20: Resultados da análise estatística do teta em fase 1 do sono normalizado por comparação de 2 

grupos (teta em fase 1 normalizado <0,25 e teta em fase1 normalizado ≥ 0,25 

* teste t-student 

 

Pela análise deste quadro verificamos que o grupo 1 tem um delta em fase 1 

normalizado mais amplo do que o grupo 2. 

 

 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 25 5,17 3,01 
Potência teta fase 1 

2 19 8,29 5,33 0,030 

1 25 4,73 0,87 
Pico teta fase 1 

2 19 5,59 1,54 0,038 

1 25 9,68 1,45 
Pico alfa fase 2 

2 19 8,76 0,85 0,013 

1 25 0,12 0,05 
Teta vigília normalizado 

2 19 0,18 0,09 0,014 

1 25 0,51 0,11 
Delta fase 1 normalizado 

2 19 0,41 0,07 0,001 

1 25 0,20 0,03 
Teta fase 1 normalizado 

2 19 0,30 0,04 0,000 
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Gráfico 17: Histograma do alfa em fase 1 do sono normalizado dos indivíduos com SAOS 

0,300,250,200,150,100,05

alfaF1nor

10

8

6

4

2

0

Fr
eq
ue
nc
y

0,300,250,200,150,100,05

MPSAPN

Diag

 

           O histograma de alfa em Fase 1 normalizado mostra-nos dois grupos 

diferentes. Grupo 1 <0,15 µV2 e grupo 2 ≥0,15 µV2. 

 

Quadro 21: Resultados da análise estatística do alfa em fase 1 do sono normalizado por comparação de 2 

grupos (alfa em fase 1 normalizado <0,15 e alfa em fase 1 normalizado ≥ 0,15) 

• teste t-student 

Variáveis Patologia N Média Desvio padrão P* 

1 19 53,84 12,05 
Amplitude alfa vigilia 

2 26 65,54 10,37 
0,001 

1 19 3,78 3,20 
Potência teta vigília  

2 26 7,53 6,60 
0,028 

1 19 13,00 12,51 
Potência alfa vigília 

2 26 29,39 23,19 
0,004 

1 19 2,63 1,43 
Potência alfa fase 1 

2 26 5,72 3,18 
0,000 

1 19 9,04 4,73 
Potência teta fase 2 

2 26 15,03 9,51 
0,015 

1 19 28,42 20,83 
Potência vigília 

2 26 51,13 28,91 
0,006 

1 19 48,57 24,35 
Potência fase 2 

2 26 69,08 36,30 
0,043 

1 19 0,27 0,15 
Delta vigília normalizado 

2 26 0,19 0,09 
0,044 

1 19 0,55 0,09 
Delta fase 1 normalizado 

2 26 0,39 0,07 

 
0,000 

1 19 0,41 0,17 
Alfa vigília normalizado 

2 26 0,52 0,17 
0,033 

1 19 0,11 0,02 
Alfa fase 1 normalizado 

2 26 0,21 0,04 
0,000 
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As alterações verificadas para o grupo 1 foram: 

Menor amplitude de alfa na vigília, e menor potência de teta na vigília, e fase 2 

do sono, sendo o delta em vigília e fase 1 mais amplo para este grupo. 

 

 

 

Gráfico  18: Histograma do beta em vigília normalizado dos indivíduos com SAOS  
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Pela leitura deste histograma é possível observar a existência de 2 grupos 

bem distintos. Grupo 1 <0,15 µV2 e Grupo 2 ≥0,15 µV2. 
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Quadro 22: Resultados da análise estatística do beta em vigília normalizado por comparação de 2 grupos 

(beta em vigília normalizado <0,15 e beta em vigília normalizado ≥0,15) 

* teste t-student 

 

Em comparações entre os diferentes grupos no beta em vigília normalizado 

existe significância para várias bandas.  

Uma amplitude inferior é encontrada no grupo 2 para as seguintes bandas: 

potência de delta, teta e alfa em vigília, e teta normalizado em fase 1 e 2 do sono. 

O alfa em vigília normalizado é também mais baixo para o grupo 2.  

Os valores normalizados de alfa na vigília, teta em fase 1 e 2 do sono são 

igualmente mais baixos 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 28 64,32 11,36 
Amplitude alfa 

2 17 54,47 11,97 0,008 

1 28 9,55 7,33 
Potência delta vigília 

2 17 4,79 2,31 0,003 

1 28 7,09 6,65 
Potência teta vigília 

2 17 4,08 2,94 0,044 

1 28 28,38 23,09 
Potência alfa vigília 

2 17 12,72 11,77 0,004 

1 28 4,33 2,40 
Potência beta vigília 

2 17 7,09 4,69 0,035 

1 28 17,34 2,43 
Pico beta fase 1 

2 17 19,01 3,07 0,050 

1 28 15,73 0,84 
Pico beta fase 2 

2 17 16,80 1,99 0,048 

1 28 49,34 30,45 
Potência vigília 

2 17 28,67 17,36 0,006 

1 28 0,26 0,06 
Teta fase 1 normalizado 

2 17 0,22 0,06 0,034 

1 28 0,22 0,05 
Teta fase 2 normalizado 

2 17 0,18 0,05 0,014 

1 28 0,53 0,17 
Alfa vigília normalizado 

2 17 0,38 0,16 0,007 

1 28 0,09 0,03 
Beta vigília normalizado 

2 17 0,25 0,08 0,000 

1 28 0,09 0,04 
Beta fase 1 normalizado 

2 17 0,17 0,07 0,001 
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Gráfico 19: Histograma do beta em fase 1 do sono normalizado dos indivíduos com 

SAOS 
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A análise do histograma do beta normalizado em fase 1 revela-nos 2 

grupos. Assim constata-se a existência de Grupo 1 <0,15 µV2 e grupo 2 ≥ 0,15 

µV2. 

 

Quadro 23: Resultados da análise estatística do beta em fase 1 do sono normalizado por comparação de 2 

grupos (beta em fase 1 normalizado <0,15 e beta em fase 1 normalizado ≥0,15) 

* teste t-student 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 31 4,13 2,32 
Potência beta vigília 

2 14 8,13 4,59 0,007 

1 31 2,22 1,38 
Potência beta fase 1 

2 14 4,96 2,44 0,001 

1 31 17,37 2,39 
Pico beta fase 1 

2 14 19,31 3,18 0,028 

1 31 9,00 1,23 
Pico alfa fase 2 

2 14 9,81 1,31 0,050 

1 31 141,58 19,35 
3º complexo K 

2 14 154,93 15,51 0,028 

1 31 0,49 0,10 
Delta fase 1 normalizado 

2 14 0,39 0,09 0,006 

1 31 0,26 0,06 
Teta fase 1 normalizado 

2 14 0,21 0,04 0,009 

1 31 0,09 0,03 
Beta fase 1 normalizado 

2 14 0,19 0,05 0,000 
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Indivíduos com um beta em fase 1 normalizado ≥ 0,15 µV2 tem amplitudes 

menores nos valores normalizados de delta e teta em fase 1 do sono. 

 

Gráfico 20: Histograma do primeiro complexo K dos indivíduos com SAOS 
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Apesar de só apresentarmos um histograma relativo ao primeiro complexo 

K, os outros são praticamente iguais, pelo que se dividiram os grupos de forma 

idêntica para todos os complexos K. Grupo 1 - complexos K <150 µV e grupo 2 – 

complexos K ≥150 µV.  

 

Quadro 24: Resultados da análise estatística do primeiro complexo K por comparação de 2 grupos (1º 

complexo K <150 e 1º complexo K≥ 150) 

* teste t-student 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 27 17,36 2,01 
Pico beta vigilia 

2 18 19,42 2,62 0,005 

1 27 130,30 11,74 
1º complexo K 

2 18 168,67 11,25 0,000 

1 27 131,07 13,70 
2º complexo K 

2 18 167,50 7,34 0,000 

1 27 133,74 12,29 
3º complexo K 

2 18 163,72 11,98 0,000 

1 27 73,59 9,94 
3º fuso sono 

2 18 80,89 8,98 0,016 
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Quadro 25: Resultados da análise estatística do segundo complexo K por comparação de 2 grupos (2º 

complexo K <150 e 2º complexo K ≥ 150) 

teste t-student 

 

Quadro 26: Resultados da análise estatística do terceiro complexo K por comparação de 2 grupos (3º 

complexo K <150 e 3º complexo K ≥150) 

teste t-student 

 

 

Uma análise entre os dois grupos permitiu verificar que os indivíduos que 

apresentam complexos K com uma amplitude superior a 150 µV revelam também 

um pico de beta na vigília e fase 2 mais amplo. Verifica-se também em todos os 

complexos K analisados que o 3º fuso do sono é mais amplo para este grupo 

(Grupo 2). 

 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 24 16,57 1,77 
Pico beta fase 2 

2 21 15,63 0,82 0,027 

1 24 129,50 11,62 
1º complexo K 

2 21 164,10 16,01 0,000 

1 24 128,08 11,31 
2º complexo K 

2 21 165,71 8,14 0,000 

1 24 131,83 11,68 
3º complexo K 

2 21 161,62 12,25 0,000 

1 24 73,71 9,63 
3º fuso sono 

2 21 79,71 9,95 0,046 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 25 17,54 2,05 
Pico beta vigilia 

2 20 18,99 2,75 0,050 

1 25 132,44 14,89 
1º complexo K 

2 20 162,15 18,50 0,000 

1 25 131,68 15,79 
2º complexo K 

2 20 163,10 12,924 0,000 

1 25 131,20 10,32 
3º complexo K 

2 20 163,90 9,29 0,000 

1 25 73,64 10,57 
3º fuso sono 

2 20 80,10 8,49 0,032 
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              Gráfico 21: Histograma do primeiro fuso do sono dos indivíduos com SAOS 
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Exactamente como para os complexos K, sendo os histogramas dos fusos 

do sono sobreponíveis, optou-se pela apresentação do gráfico do primeiro fuso 

estudado. De acordo com a análise dos histogramas dividiu-se a amostra em 2 

grupos, sendo o Grupo 1 os fusos do sono com amplitude <70 µV e grupo 2 com 

amplitude ≥70 µV. 

 

Quadro 27: Resultados da análise estatística do primeiro fuso do sono por comparação de 2 grupos (1º 

fuso do sono  <70 e 1º fuso do sono ≥70) 

* teste t-student 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 14 17,06 2,31 
Pico beta vigilia 

2 31 18,69 2,39 0,039 

1 14 64,43 4,60 
1º fuso sono 

2 31 80,26 5,89 0,000 

1 14 67,36 6,64 
2º fuso sono 

2 31 81,52 6,31 0,000 

1 14 67,00 9,02 
3º fuso sono 

2 31 80,81 7,35 0,000 

1 14 0,28 0,07 
Teta fase 1 normalizado 

2 31 0,23 0,05 0,016 
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Tal como para os complexos K, verifica-se que indivíduos com fusos mais 

amplos apresentam também um pico de beta na vigília mais amplo. 

 

Quadro 28: Resultados da análise estatística do segundo fuso do sono  por comparação de 2 grupos (2º 

fuso do sono  <70 e 2º fuso do sono ≥70) 

 

* teste t-student 

 

Apenas a potência do delta em vigília revela alterações sendo o seu valor 

médio inferior no grupo 1. 

 

Quadro 29: Resultados da análise estatística do terceiro fuso do sono por comparação de 2 grupos (3º fuso 

do sono <70 e 3º fuso do sono ≥70) 

 

* teste t-student 

 

Por fim na avaliação do 3º fuso de sono encontrado podemos observar que 

os três fusos do sono têm amplitudes médias aproximadamente iguais. 

 

 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 10 4,58 2,46 
Potência delta vigília  

2 35 8,66 6,84 0,006 

1 10 64,80 5,51 
1º fuso sono 

2 35 78,34 7,73 0,000 

1 10 63,40 3,75 
2º fuso sono 

2 35 81,03 5,84 0,000 

1 10 64,40 9,61 
3º fuso sono 

2 35 79,97 7,27 0,000 

Variáveis Grupos N Média Desvio padrão P* 

1 10 65,70 6,70 
1º fuso sono 

2 35 78,09 7,92 0,000 

1 10 64,90 5,59 
2º fuso sono 

2 35 80,60 6,65 0,000 

1 10 62,30 6,39 
3º fuso sono 

2 35 80,57 6,75 0,000 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados obtidos tem subjacente como não poderia deixar 

de ser, as predições que formulamos e que constam da metodologia.  

De modo idêntico à apresentação de resultados, decidiu-se também 

estruturá-la de forma a assegurar uma melhor compreensão e coerência da 

informação disponibilizada. 

Neste sentido inicia-se a discussão dos resultados pela análise critica do 

estudo, e depois pela apreciação da amostra e das suas características. Logo após 

discute-se os resultados obtidos na 1ª fase do estudo, e seguidamente discute-se os 

dados obtidos na fase 2 do estudo. 

 

Ao iniciarmos este estudo não existia um número máximo predefinido para 

a amostra, no entanto as características definidas para a selecção e inclusão dos 

participantes no estudo e o período de recolha dos dados levou a um número 

inferior ao esperado, principalmente no sexo feminino. 

A amostra pequena do sexo feminino não nos permitiu generalizações das 

conclusões a que chegamos, contudo, as características da população, 

nomeadamente no que diz respeito à idade, índice de massa corporal, índice de 

apneia/hipopneia, e eficiência do sono, permite-nos ter alguma confiança nos 

valores encontrados. 

Inicialmente pretendia-se que a história familiar dos indivíduos da amostra 

fosse estudada para uma possível futura correlação genética com os resultados 

encontrados. Esta avaliação não foi realizada o que não nos permitiu inferir acerca 

do peso do factor genético nos resultados do estudo. 

Uma amostra um pouco maior permitiria também uma maior validade 

externa dos resultados observados. Todavia, as características demográficas e 

clínicas dos sujeitos estudados, em tudo idênticas às inerentes a uma população 

permitem-nos ter segurança nos resultados encontrados. 
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É frequente encontrar-se na literatura e em estudos de referência, uma 

percentagem de cerca de 70% de indivíduos que recorrem a consultas de patologia 

do sono por suspeita de SAOS 27. Verificou-se com este estudo, relativamente à 

amostra, uma predominância de indivíduos que recorreram ao Laboratório, por 

suspeita de SAOS, face aos que recorreram por suspeita de MPS. 

Na população em geral a prevalência de SAOS é de 4% para o sexo 

masculino, e 2% para o sexo feminino, nos MPS observa-se uma predominância 

de indivíduos do sexo feminino com este distúrbio 12, 24. De acordo com estes 

dados de referência, na nossa amostra, verificou-se um maior número de 

indivíduos do sexo masculino com SAOS (45) face aos indivíduos do sexo 

feminino (7). Nos MPS a predominância foi inversa e menos díspar em 

comparação com a SAOS, 22 mulheres para 18 homens, o que vai de encontro às 

referências bibliográficas utilizadas neste trabalho.  

A média de idades dos participantes com SAOS (47,5 nos homens e 49,9 

nas mulheres) é semelhante ao descrito para a patologia, que refere que a 

prevalência atinge o seu máximo entre os 50 e 70 anos 8. 

 

Tendo como hipótese de estudo “os doentes com SAOS têm maior 

prevalência do EEG de baixa voltagem” foram analisadas numa primeira fase do 

estudo as bandas alfa, beta, teta e delta em vigília, fase 1 do sono e fase 2 do sono 

em indivíduos com SAOS e, como de grupo de controlo indivíduos com MPS. 

Esta análise foi realizada para ambos os sexos. 

Os resultados encontrados para o sexo feminino mostram alterações 

apenas no teta na vigília. A potência do teta na vigília é menor nas mulheres com 

SAOS, do que nas mulheres com MPS,. Verfica-se portanto uma menor amplitude 

nas frequências lentas dos traçados das mulheres com apneia do sono. 

Nos homens as alterações encontradas são estatisticamente significativas, 

verificando-se que os indivíduos com SAOS apresentam de facto menores 

amplitudes no traçado electroencefalográfico. Tem menor amplitude de alfa na 

vigília, potências mais baixas na vigília, fase 1 e fase 2 do sono.  
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O facto da população das mulheres ser mais pequena permite-nos aceitar 

que as diferenças encontradas possam ser uma consequência do tamanho da 

amostra. No entanto não podemos deixar de considerar que homens e mulheres 

apresentam diferenças importantes que devem ser consideradas, a nível 

individual, hormonal e psicológico. Nomeadamente a prevalência de SAOS nas 

mulheres aumenta após a menopausa 25.   

 

Um dos resultados encontrados unicamente para o sexo masculino são as 

alterações encontradas nos complexos K. Estes elementos são significativamente 

mais amplos no SAOS do que nos MPS.  

Alguns estudos referem uma relação entre os complexos K e os 

despertares. Os complexos K se seguidos por vários segundos de ritmo alfa são 

definidos como sendo complexos K-alfa 42. 

O facto de serem mais amplos poderá ter alguma relação com os 

frequentes microdespertares e despertares que são característicos desta patologia. 

 

Os resultados confirmam as nossas previsões iniciais de que os doentes 

com SAOS teriam amplitudes mais baixas no traçado electroencefalográfico do 

que os com MPS. No entanto, não se verificou uma relação com as dessaturações 

de O2 a que estes indivíduos são sujeitos. 

 

Durante a análise estatística foram realizados histogramas para as 

diferentes variáveis estudadas. Uma análise dos gráficos dos homens com SAOS, 

mostra em algumas bandas analisadas uma distribuição não gaussiana e 

eventualmente bimodal. Foi então realizada uma 2ª fase do estudo em que foram 

analisadas as bandas que sugeriam a existência de picos diferentes de população e 

que poderia levar a resultados mais significativos do estudo. Esta distribuição não 

foi observada para os movimentos periódicos do sono. 

 

É conhecido que a o IMC é um factor de risco para o aparecimento do 

SAOS 9, 30, 31. Podemos verificar como seria de esperar, que neste estudo os 
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indivíduos com IMC mais elevado, apresentam um IAH, e um ODI mais elevado 

e um valor de O2 mínimo mais baixo.  

Os resultados encontrados mostram igualmente que os doentes com um 

índice de massa corporal mais elevado têm potências mais baixas, nomeadamente 

nas fase 1 e 2 do sono.  

Posteriormente ao analisarmos o IAH, verificamos que esta variável não 

tinha nenhuma influência no traçado destes indivíduos. 

 

As alterações do sono, devidas aos microdespertares e despertares 

provocados por esta patologia levam a desfragmentação do sono e a queixas de 

sono pouco reparador.  

A percentagem da eficiência do sono consiste no tempo total de sono em 

relação ao tempo total de registo poligráfico do sono. Na medida em que os 

despertares ocorrem continuamente, durante a noite, como resultado da SAOS, o 

sujeito dorme menos, e consequentemente a eficiência do sono diminui. 

A analise da eficiência do sono, revela que doentes com menor eficiência do 

sono (<85 %) tem amplitudes mais baixas de delta em vigília normalizado e 

maiores em beta. 

 

Um dos objectivos do nosso trabalho visava identificar uma relação entre a 

menor amplitude do electroencefalograma, o ODI e o O2 mínimo. Alguns estudos 
(26, 46) revelam uma possível associação entre as alterações cognitivas e 

psiquiátricas encontradas nestes doentes com relação com o ODI e o O2 mínimo 

que levam a despertares/microdespertares e consequentemente a uma 

desfragmentação sono. Então, e segundo estes estudos seria de esperar que o O2 

mínimo e o ODI tivessem uma influência nos resultados, levando a amplitudes 

inferiores nas diferentes bandas avaliadas.  

A expectativa ia ao encontro da ideia de que maiores índices de 

dessaturação e valores mais baixos de O2 mínimo revelariam amplitudes mais 

baixas devido às alterações físicas e mentais que são provocadas pela diminuição 

de O2. Todavia isto não se verificou.  
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Relativamente à saturação, observamos que valores mais baixos de O2 

também não revelam alterações na amplitude dos traçados destes doentes. 

 

No entanto quando analisamos a amplitude de alfa na vigília, verificamos 

que indivíduos com amplitudes mais baixas (alfa na vigília <60), apresentam 

potências mais baixas em alfa, beta e teta na vigília, assim como em teta e alfa nas 

fases 1 e 2 do sono. 
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CONCLUSÃO 

 

Em síntese, homens e mulheres apresentam resultados diferentes. No 

entanto, a menor amostra de mulheres poderá ter tido influência nestes resultados. 

 

A hipótese inicial do estudo foi confirmada para os indivíduos do sexo 

masculino que na realidade apresentam amplitudes mais baixas no traçado de 

EEG. Porem esta menor amplitude não pode ser explicada pelo ODI e O2 mínimo 

que não revelaram nenhuma associação. 

 

A população estudada com IMC mais elevado tem menor potência em alfa 

e beta na fase 1, e em delta e teta na fase 2. 

 

Indivíduos com uma eficiência do sono mais baixa, tem menor amplitude 

de delta na vigília. 

 

A avaliação da eficiência do sono demonstra igualmente que a gravidade 

do quadro nas mulheres apneicas é bem evidente (média da eficiência do sono no 

sexo feminino é de 59,1 % e no sexo masculino de 83,3 %), pelo que um estudo 

efectuado com uma amostra maior poderia ter sido uma mais valia para a 

investigação realizada.  

 

Este trabalho sugere-nos futuras linhas de investigação, tais como uma 

avaliação da história familiar dos doentes com SAOS, avaliação do traçado 

electroencefalográfico, e eventualmente um estudo genético. 
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ANEXOS 


