
0873-2159/$ - see front matter © 2012 Publicado por Elsevier España, S.L. em nome da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. 
Todos os direitos reservados.

www.revportpneumol.org

volume 17 / número 2 / março/abril 2011

EDITORIAIS

Bem-vindos à revolução 
electrónica

Sleep apnea in focus

DESTAQUES

Reacção paradoxal da pressão arterial ao tratamento 

com pressão positiva na via aérea em doentes com apneia do sono

Translation of Berlin Questionnaire to Portuguese language 

and its application in OSA identification in a sleep disordered 

breathing clinic

Pressões respiratórias máximas em nadadores adolescentes

Síndrome de aspiração meconial – experiência de um centro terciário

ISSN 0873-2159

www.revportpneumol.org

Rev Port Pneumol. 2013;19(4):144-151

ARTIGO ORIGINAL

 Doentes com alto risco de Apneia Obstrutiva do Sono: 
complicações respiratórias pós-operatórias

H. Pereiraa, D. Xaráa, J. Mendonçaa, A. Santosa e F.J. Abelhaa,b,*

a Department of Anesthesiology, Centro Hospitalar de São João, Porto, Portugal
b Anesthesiology and Perioperative Care Unit, Surgical Department of Medical School of Porto, Portugal

Recebido a 3 de outubro de 2012; aceite a 30 de janeiro de 2013

*  Autor para correspondência.
E-mail: fernando.abelha@gmail.com, abelha@me.com (F.J. Abelha).

PALAVRAS-CHAVE
Apneia obstrutiva 
do sono;
Pontuação 
STOP-BANG;
Cirurgia;
Complicações 
pós-operatórias

Resumo
Introdução: A pontuação no STOP-BANG (Snore, Tired, Observed apnea, blood Pressure) pode 
prever o risco de um doente ter Síndrome da Apneia Obstrutiva Sono (SAOS). O objetivo deste 
estudo foi avaliar a incidência da pontuação STOP BANG > 3, em pacientes cirúrgicos internados 
na Unidade de Cuidados Pós-Anestésica (UCPA).
Métodos: Estudo observacional e prospectivo conduzido numa UCPA, durante três semanas 
(2011). A população de estudo consistiu em doentes adultos após cirurgia não cardíaca e não 
neurológica. Os doentes foram considerados com alto risco de SAOS (AR-SAOS) se tinham um 
score de STOP-BANG ≥ 3 e de baixo risco de SAOS (BR-SAOS) se tinham score de STOP-BANG < 3. 
Foram avaliados dados demográficos dos doentes e colhidas variáveis intraoperatórias e 
pós-operatórias. As características dos doentes foram comparadas através do teste de 
Mann-Whitney, teste t, qui-quadrado ou teste exato de Fisher.
Resultados: Um total de 357 doentes foram admitidos de UCPA e 340 preencheram os critérios 
de inclusão. Cento e setenta e nove (52%) tinham AR-SAOS. Estes doentes eram mais velhos, 
tinham maior probabilidade de serem do sexo masculino, tinham um Índice Massa Corporal 
superior, tiveram uma classifi cação maior no estado físico American Society Anesthesiologists, 
uma maior incidência de doença cardíaca isquémica, insuficiência cardíaca, hipertensão, 
dislipidemia e eram mais frequentemente doentes com diabetes em tratamento com insulina. 
Esses doentes tiveram mais frequentemente hipóxia leve/moderado na UCPA (9% versus 3%, 
p = 0,012) e tiveram maior incidência de bloqueio neuromuscular residual (NMB) (20% versus 
16%, p = 0,035). Os doentes com AR-SAOS tiveram maior tempo de internamento hospitalar.
Conclusões: Os doentes com AR-SAOS tem uma alta incidência entre os doentes submetidos 
a intervenções cirúrgicas programadas no nosso hospital. Esses doentes tinham mais 
comorbilidades e foram mais propensos a ter complicações pós-operatórias.
© 2012 Publicado por Elsevier España, S.L. em nome da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. 
Todos os direitos reservados.
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Patients with a high risk for obstructive sleep apnea syndrome: Postoperative 
respiratory complications

Abstract
Background: STOP-BANG score (snore; tired; observed apnea; arterial pressure; body mass 
index; age; neck circumference and gender) can predict the risk of a patient having Obstructive 
Syndrome Apnea (OSA). The aim of this study was to evaluate the incidence STOP-BANG 
score ≥ 3, in surgical patients admitted to the Post-Anesthesia Care Unit (PACU).
Methods: Observational, prospective study conducted in a post-anesthesia care unit (PACU) 
during three weeks (2011). The study population consisted of adult patients after noncardiac 
and non-neurological surgery. Patients were classifi ed as high risk of OSA (HR-OSA) if STOP-BANG 
score ≥ 3 and Low-risk of OSA (LR-OSA) if STOP-BANG score < 3 (LR-OSA). Patient demographics, 
intraoperative and postoperative data were collected. Patient characteristics were compared 
using Mann-Whitney U-test, t-test for independent groups, and chi-square or Fisher’s exact test.
Results: A total of 357 patients were admitted to PACU; 340 met the inclusion criteria. 179 (52%) 
were considered HR-OSA. These patients were older, more likely to be masculine, had higher 
BMI, higher ASA physical status, higher incidence of ischemic heart disease, heart failure, 
hypertension, dyslipidemia and underwent more frequently insulin treatment for diabetes. 
These patients had more frequently mild/moderated hypoxia in the PACU (9% vs. 3%, p = 0.012) 
and had a higher incidence of residual neuromuscular blockade (NMB) (20% vs. 16%, p = 0.035). 
Patients with HR-OSA had a longer hospital stay.
Conclusions: Patients with HR-OSA had an important incidence among patients scheduled for 
surgery in our hospital. These patients had more co-morbidities and were more prone to 
postoperative complications.
© 2013 Published by Elsevier España, S.L. on behalf of Sociedade Portuguesa de Pneumologia. 
All rights reserved.
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Introdução

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma 
patologia comum, que afecta cerca de 2-6% da população geral 
e é a perturbação respiratória mais frequente durante o sono1,2. 
A SAOS caracteriza-se por períodos repetitivos de obstrução 
parcial ou total das vias aéreas a nível faríngeo durante o sono, 
causando diminuição do influxo de ar (hipopneia) ou mesmo 
cessação total da inspiração (apneia). Este padrão de sono, 
associado à hipoxemia intermitente, está relacionado com 
complicações cardiovasculares graves, incluindo o acidente 
vascular cerebral (AVC), e conduz à ocorrência de sonolência 
diurna e a alterações da função neurocognitiva3.

A prevalência da SAOS na população cirúrgica é supe rior 
à da população geral e essa incidência pode varia signifi-
cativamente, dependendo da condição médica subjacente3; 
de facto, até 70% dos doentes propostos para cirurgia bariá-
trica apresentam SAOS4. 

A SAOS foi recentemente reconhecida como um potencial 
factor de risco independente para o desenvolvimento de 
complicações pós-operatórias5. Quando comparados com 
doentes sem SAOS, os doentes com diagnóstico de SAOS 
submetidos a procedimentos cirúrgicos são mais susceptíveis 
de desenvolver complicações pós-operatórias, como obstru-
ção da via aérea6, insuficiência cardíaca, enfarte agudo do 
miocárdio, AVC e dessaturação5,7,8. 

O exame «gold standard» para o diagnóstico da SAOS, 
a polissonografia (PSG), não é uma ferramenta exequível 
para realizar como exame pré-operatório por ser um exame 
dispendioso e moroso5. Outras ferramentas de diagnóstico 
foram propostas para o rastreio de doentes com SAOS, tais 
como o Questionário de Berlin, o Questionário STOP e o 

Questionário da Sociedade Americana de Anestesiologistas 
(ASA Checklist) sendo que a utilização destas ferramentas 
permite uma maior e melhor identificação pré-operatória 
de doentes com SAOS3. O Questionário STOP mostrou 
uma alta sensibilidade para detectar doentes com SAOS 
(quando a pontuação deste questionário é ≥ 3): 93% e 100% 
para SAOS moderada e SAOS grave, respectivamente. No 
entanto, a especificidade do questionário, para o mesmo 
«cut-off», é baixa: 47% e 37% para SAOS moderada e SAOS 
grave, respectivamente, o que resultam numa elevada 
incidência de testes falsos positivos. O Questionário STOP 
é um modelo de pontuação composto por 8 questões de 
fácil interpretação, sob a sigla STOP-BANG (Anexo A) e é 
pontuado com base em respostas sim não1 (pontuação 1/0).

O objectivo deste estudo foi avaliar a incidência de doentes 
com pontuação STOP-BANG ≥ 3, numa população cirúrgica, 
admitidos na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA).

Métodos

Doentes e defi nições

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do 
Centro Hospitalar de São João do Porto, Portugal. Foi obtido 
um consentimento assinado por parte de todos os parti ci-
pantes no estudo.

O Centro Hospitalar de São João, no Porto, é um hospi tal 
central com 1124 camas, cuja área de influência metro po-
litana abrange 3 milhões de pessoas.

Este estudo prospectivo realizou-se na Unidade de 
Cuidados Pós-Anestésicos do referido Centro Hospitalar, que 
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possui 13 camas e desenvolveu-se ao longo de 3 semanas (de 
9 a 27 de maio de 2011).

Todos os doentes capazes de fornecer consentimento 
informado escrito foram incluídos no estudo. Os critérios 
de exclusão foram: a impossibilidade de fornecer o consen-
ti mento informado, uma pontuação inferior a 25 no «mini 
mental test MMSE», uma idade inferior a 18 anos, cidadãos 
com nacionalidade não portuguesa, doentes com patologia 
neuromuscular conhecida e doentes submetidos a cirurgia 
urgente/emergente, cirurgia cardíaca, neurocirurgia ou outros 
procedimentos cirúrgicos com necessidade de hipotermia. 

Todos os doentes responderam ao Questionário STOP. 
Informações tais como índice de massa corporal (BMI), idade, 
perímetro do pescoço e género (BANG), foram recolhidas 
por um investigador associado.

Os doentes foram classificados como tendo um alto risco 
de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (AR-SAOS) se a 
pontuação do Questionário STOP-BANG fosse 3 ou superior, 
ou como tendo um baixo risco de SAOS (BR-SAOS) se a 
pontuação fosse inferior a 3.

O Anestesiologista responsável pelo período peri-opera-
tório desconhecia o envolvimento do doente no estudo.

A anestesia foi assegurada e monitorizada tendo em conta 
os critérios do Anestesiologista responsável, no entanto foi 
efetuada em conformidade com os protocolos e normas de 
atuação do Serviço de Anestesia.

Sempre que necessário foi utilizado bloqueio neuro-
muscular (BNM) para a intubação oro-traqueal ou por impe-
ra tivos cirúrgicos. Não existem normas de atuação para a 
monitorização do grau de relaxamento muscular; assim 
este foi realizado ao critério do anestesiologista. Para 
garantir que o anestesiologista não tivesse conhecimento 
sobre a participação de cada doente no estudo, não se 
observou/registou a utilização do TOF («Train-of-four») 
no intraoperatório. Ao Anestesiologista coube a decisão 
de reverter ou não o bloqueio neuromuscular (BNM) com 
neostigmina, no final do procedimento cirúrgico.

Por norma, os doentes são extubados no bloco operatório 
e, em seguida, são transferidos para a UCPA. Os critérios para 
a extubação dos doentes incluem o levantar da cabeça ou o 
aperto de mão, de forma sustentada por mais de 5 segundos, 
a capacidade de responder a ordens simples, um padrão 
estável de ventilação com saturação de oxigénio arterial 
aceitável (SpO2) > 95%, e um valor de TOF superior a 0,80. 
A todos os doentes foi administrado suplemento de oxigénio 
a 100%, através de máscara facial, logo após a extubação. 
O Anestesiologista decidiu livremente a necessidade de 
administrar suplementos de oxigénio durante o tempo de 
transferência entre a saída do bloco operatório e a admissão 
na UCPA. À chegada à UCPA todos os doentes receberam 
suplementos de oxigénio, recorrendo a cânula nasal ou a 
máscara facial.

Para cada doente foi preenchida uma folha própria 
para a recolha de dados. Nessa folha, os dados recolhidos 
foram: a idade, o peso, a altura, o índice de massa corporal 
(IMC), o uso pré-operatório de benzodiazepinas (BZD), o 
uso crónico de BZD, o local da cirurgia (intra-abdominal, 
musculo-esquelética ou cabeça e pescoço), o estado físico 
da American Society of Anesthesiologists physical status 
(ASA-PS), o Revised Cardiac Risk Index (RCRI), o consumo 
de álcool ou drogas, a duração de tempo de jejum, o 
tipo de anestesia, a duração da cirurgia, a utilização de 

protóxido de azoto, a ocorrência de eventos respiratórios 
adversos na UCPA, a escala de dor pós-operatória (escala 
VAS), a ocorrência de náuseas e vómitos pós-operatórios às 
6 e 24 h após a cirurgia, o tempo de internamento na UCPA e 
o tempo de internamento hospitalar pós-operatório. 

As cirurgias foram classificadas consoante a sua magnitude 
em: cirurgia major (cirurgias onde cavidades corporais 
ou grandes vasos são expostos à temperatura ambiente, 
como cirurgia abdominal major, cirurgia torácica, cirurgia 
vascular major, cirurgia ortopédica da coluna dorsal com 
instrumentação ou artroplastia da anca); cirurgia intermédia 
(cirurgias onde a exposição das cavidades corporais têm uma 
exposição mínima, tais como a apendicectomia) e cirurgia 
minor (para procedimentos endoscópicos ou cutâneos). 
O conceito de cirurgia major foi definido com sendo um 
procedimento que implica um tempo de internamento 
hospitalar de pelo menos 2 dias. Os factores de risco (como 
história de cardiopatia isquémica, insuficiência cardíaca, 
doença cerebrovascular, diabetes mellitus e insuficiência 
renal) e a estratificação do risco cirúrgico (alto risco, definido 
com intratorácica, intraperitoneal ou cirurgia vascular 
supra-inguinal ou cirurgia envolvendo grandes perdas 
sanguíneas) foram definidos de acordo com as linhas de 
orientação do American College of Cardiology e da American 
Heart Association9 (Cardiac Risk Stratification for Noncardiac 
Surgical Procedures of the 2007 guidelines on Perioperative 
Cardiovascular Evaluation and Care for Noncardiac Surgery 
of the American College of Cardiology American Heart 
Association Task Force on Practice Guide lines).

Outros dados clínicos pré-operatórios, como presença de 
doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), hipertensão 
arterial (HTA) e dislipidemia foram obtidos através da consulta 
do processo clínico informático pré-operatório do doente.

O bloqueio neuromuscular residual foi definido com base 
num valor de Train-of-four (TOF) < 0,9 e foi quantificado à 
entrada na UCPA, utilizando para tal o método da acelero-
miografia do músculo adutor do polegar10,11 (TOF-Watch®). 

Os doentes foram avaliados para a presença de delirium, 
pelos investigadores, no momento da alta da UCPA e na 
enfermaria, no dia seguinte à intervenção cirúrgica, usando 
para tal a escala «the nursing delirium screening scale»12 
(Nu-DESC). Os doentes com pontuação na escala Nu-DESC 
superior ou igual a 2, em pelo menos uma das avaliações, 
foram considerados «positivos» para a presença de delirium. 

Complicações respiratórias pós-cirúrgicas

Cada evento respiratório adverso pós-cirúrgico foi registado 
e classificado na folha de registos, com base nos seguintes 
critérios de classificação definidos por Murphy et al.13:

1.  Obstrução das vias aéreas superiores requerendo inter-
ven ção (protusão da mandíbula ou via aérea oral ou 
nasal);

2.  Hipóxia ligeira a moderada (SpO2 de 93%-90%) sob cânula 
nasal com fluxo de O2 a 3 L/min, que não reverte apesar 
de intervenções específicas (aumento do fluxo de O2 
para valores > 3 L/min, aplicação de máscara facial de 
alto débito de O2, incitação verbal à inspiração profunda 
e estimulação táctil);

3.  Hipóxia severa (SpO2 < 90%) sob cânula nasal com fluxo 
de O2 a 3L/min, que não reverte apesar de intervenções 
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específicas (aumento do fluxo de O2 para valores > 3 L/min, 
aplicação de máscara facial de alto débito de O2, incitação 
verbal à inspiração profunda e estimulação táctil);

4.  Sinais de dificuldade respiratória ou falência respiratória 
iminente (frequência respiratória > 20 ciclos por minuto, 
utilização de músculos acessórios e esforço traqueal);

5.  Impossibilidade para realizar uma inspiração profunda, 
quando solicitado pelos enfermeiros da UCPA;

6.  O doente refere sintomas de fadiga muscular das vias 
aéreas superiores (dificuldade em respirar, engolir ou falar);

7.  Necessidade de re-intubação na UCPA;
8.  Evidência clínica ou suspeita de aspiração pulmonar após 

extubação (observação de conteúdo gástrico na oro fa-
ringe e hipóxia).

Os enfermeiros da UCPA observaram os doentes de forma 
contínua e informavam os investigadores imediatamente 
assim que um evento respiratório adverso surgisse.

A impossibilidade de realizar uma inspiração profunda e a 
presença de sintomas de fadiga dos músculos das vias aéreas 
superiores foram pesquisados em intervalos de 10 minutos. 
O investigador examinou o doente de forma a confirmar a 
existência de pelo menos 1 critério de evento respiratório 
adverso.

Análise estatística

Foi efetuada a análise descritiva das variáveis para apresen-
tação das variáveis. Com base no teste de Kolmo gorov-Smir-
nov para a normalidade da população, as variáveis que não 
tiveram uma distribuição normal são apresentados como me-
diana e intervalo interquartil e as variáveis com distri bui ção 
normal são apresentadas como média e desvio padrão (SD).

A análise univariada foi realizada para identificar diferen-
ças entre os doentes AR-SAOS e BR-SAOS, utilizando o teste 
de Mann-Whitney para comparar variáveis contínuas e o 
teste exato de Fisher ou de qui-quadrado para comparar as 
proporções entre grupos. As diferenças foram consideradas 
estatisticamente significativas quando p < 0,05.

Um análise univariada foi realizada para identificar os 
preditores de eventos respiratórios adversos.

Uma regressão logística binária múltipla foi utilizado 
com método «forward conditional», a fim de identificar 
preditores independentes para a ocorrência de ERA. Neste 
modelo foram introduzidas todas as co-variáveis com 
p < 0,05 na análise univariada e foram calculados um «odds 
ratio» (OR) e um intervalo de confiança de 95% (IC 95%).

Os dados foram analisados com o software SPSS para 
Windows versão 19,0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA).

Resultados

Dos 357 doentes que foram admitidos consecutivamente na 
UCPA, durante o intervalo de tempo da investigação, foram 
estudados 340. Um total de dezassete doentes foi excluído 
do estudo: 7 doentes foram admitidos numa Unidade de 
Cuidados Intensivos Cirúrgicos, 3 doentes não foram capazes 
de fornecer o consentimento informado ou obtiveram uma 
pontuação de MMSE < 25, 3 doentes não foram submetidos 
a cirurgia, 1 doente foi submetido a um procedimento 
neurocirúrgico, 1 doente apresentava uma idade inferior a 

18 anos, 1 doente não falava português e, por último, 1 doente 
recusou a participação no estudo. Dos 340 doentes inseridos 
na análise estatística (tabela 1), 179 (52%) foram classificados 
com AR-SAOS. Esse grupo de doentes apresentou uma idade 
superior (media de idades de 61,7 ± 13,4 vs. 48,8 ± 16,0 anos 
e mediana de idades de 63 vs. 47 anos, p < 0,001), era mais 
frequentemente do sexo masculino (63% vs. 21%, p < 0,001), 
tinha um IMC superior (média de 29,1 ± 6,0 vs. 25,1 ± 4,4 Kg/m2, 
mediana de 28 vs. 24 Kg/m2, p < 0,001), um estado físico ASA 
superior (ASA III, IV ou V: 26% vs. 10%, p < 0,001) e tinham uma 
pontuação de RCRI superior (RCRI > 2: 7% vs. 2%). Os doentes 
do grupo AR-SAOS tiveram uma maior incidência de cardiopatia 
isquémica (10% vs. 2%, p = 0,001), insuficiência cardíaca (8% vs. 
3%, p = 0,032), hipertensão arterial (62% vs. 19%, p < 0,001), 
dislipidemia (41% vs. 12%, p < 0,001) e apresentaram uma 
incidência maior de diabetes insulino-tratada (24% vs. 4%, 
p < 0,001). A prevalência de doença cerebrovascular (4% 
vs. 1%, p = 0,116) e de insuficiência renal com creatinina 
pré-operatórios > 2 mg/dl (6% vs. 4%, p = 0,394) não apresen-
taram diferenças significativas entre os dois grupos. 

Doentes AR-SAOS foram submetidos mais frequentemente 
a cirurgia intra-abdominal (43% vs. 29%, p = 0,011) e a cirurgia 
major (32% vs. 22%, p = 0,033). Relativamente ao tipo de 
anestesia, este grupo de doentes foi submetido com mais 
frequência a anestesia loco-regional como técnica única (26% 
vs. 14%, p = 0,009), sendo que o recurso a anestesia general 
ou anestesia geral combinada com técnica loco-regional 
foi menos frequente (74% vs. 86%, p = 0,009). Doentes 
classificados como AR-SAOS apresentaram uma maior 
incidência de bloqueio neuromuscular residual (BNMR), na 
UCPA (20% vs. 16%, p = 0,035).

Em relação aos eventos respiratórios adversos (tabela 2) 
que ocorreram na UCPA, os doentes AR-SAOS tiveram uma 
incidência superior de hipóxia ligeira a moderada (9% vs. 
3%, p = 0,012). 

O tempo de internamento hospitalar (mediana de 5 vs. 
3 dias, p = 0,01) foi superior no grupo de doentes AR-SAOS. 
O mesmo não sucedeu com tempo de permanência na UCPA, 
que não teve diferença estatística entre os dois grupos de 
doentes (96 vs. 91 minutos, p = 0,064).

Na análise multivariável para a ocorrência de ERA 
(tabela 3) e após ajuste para as variáveis selecionadas 
na análise univariada (género, cirurgia intra-abdominal, 
cirurgia major, cirurgia de alto-risco cardiovascular, 
anestesia geral e/ou anestesia combinada, uso de relaxan-
tes neuromusculares e bloqueio muscular residual 
pós-operatório), a presença de bloqueio neuromuscular 
residual foi identificado como um factor preditor indepen-
dente para a ocorrências de eventos respiratórios adversos. 
Nesta análise, a classificação AR-SAOS não foi determinante 
para a ocorrência de eventos respiratórios adversos 
(p = 0,142) e portanto não foi introduzida no modelo de 
análise mutivariada. Esta variável surge na tabela 3, mas 
não foi introduzida no modelo por não ser considerada 
determinante para a ocorrência de eventos respiratórios 
adversos.

Discussão

No nosso estudo, a incidência de doentes classificados 
como AR-SAOS foi de 52%, o que indica que se trata de uma 
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situação clínica importante, a ter em conta na abordagem 
dos doentes agendados para cirurgia no nosso hospital.

Para este estudo considerou-se uma pontuação ≥ 3 no 
questionário STOP-BANG, visto ter sido demonstrado que, 
para este «cut-off», o teste tem elevada sensibilidade para 
identificar SAOS. De facto, Chung et al.14 sugeriram que 
este «cut-off» é adequado para a população cirúrgica14 e 
constataram que o questionário STOP-BANG é conciso, 
fácil de aplicar e torna-se numa ferramenta importante 
na identificação de doentes com elevado risco de terem 

SAOS, o que pode ajudar na prevenção de complicações 
pós-operatórias. O grupo de doentes AR-SAOS teve uma 
maior incidência do género masculino e, como esperado, o 
IMC foi significativamente diferente entre os dois grupos de 
doentes (p < 0,001). Resultados semelhantes já foram descri-
tos na literatura15,16. A importância deste achado é revelada 
pela presença dessas variáveis nas próprias ferramentas 
de rastreio usadas para quantificar a severidade da SAOS, 
tais como o sleep apnea clinical score (SACS) e o próprio 
questionário STOP-BANG.

Tabela 1 Características demográfi cas e dados perioperatórios (n = 340)

Variaveis AR-SAOS (n = 179) BR-SAOS (n = 161) p

Idade, mediana (DIQ) 63 (55-71) 47 (36-61) < 0,001c

Sexo, n (%) < 0,001a

 Masculino 113 (63) 33 (21)
 Feminino 66 (37) 128 (80)
Local da cirurgia, n (%)
 Intra-abdominal 76 (43) 47 (29) 0,011a

 Músculo-esquelético 88 (49) 91 (57) 0,175a

 Cabeça e Pescoço 15 (8) 23 (14) 0,084a

Índice Massa Corporal (Kg/m2), mediana (IQR) 28 (25-32) 24 (22-28) < 0,001c

Estado físico ASA, n (%) < 0,001a

 I/II 132 (74) 145 (90)
 III/IV/V n (%) 47 (26) 16 (10)
Cirurgia de alto risco, n (%) 57 (32) 36 (22) 0,050a

Doença cardíaca isquémica, n (%) 18 (10) 3 (2) 0,001b

Insufi ciência cardíaca congestiva, n (%) 15 (8) 5 (3) 0,032b

Doença cerebrovascular, n (%) 7 (4) 2 (1) 0,116b

Diabetes insulino-tratada, n (%) 42 (24) 7 (4) < 0,001a

Insufi ciência renal, n (%) 10 (6) 7 (4) 0,394a

RCRI, n (%) 0,030b

 RCRI ≤ 2 167(93) 158 (98)
 RCRI > 2 12 (7) 3 (2)
Hipertensão arterial, n (%) 111(62) 30 (19) < 0,001a

Dislipidemia, n (%) 73(41) 19 (12) < 0,001a

DPOC, n (%) 15 (8) 4 (3) 0,015b

Tipo de anestesia, n (%) 0,009a

 Loco-regional 46 (26) 23 (14)
 Geral Combinada 133 (74) 138 (86)
Magnitude da cirurgia, n (%)
 Minor  14 (8) 21 (13) 0,114a

 Intermédia 108 (63) 104 (65) 0,481a

 Major 57 (32) 36 (22) 0,033a

Cirurgia bariátrica, n (%) 12 (7) 2 (1) 0,016b

Duração da cirurgia, mediana (DIQ) 87 (50-135) 75 (50-120) 0,173c

Delirium pós-operatório hospitalar, n (%) 23 (13) 16 (10) 0,400a

Temperatura na admissão, mediana (DIQ) 35,3 (34,9-35,7) 35,4 (34,9-35,7) 0,158c

< 35ºC, n (%) 6 (25) 104 (33) 0,424a

Permanência na UCPA (minutos), mediana (DIQ) 96 (67-145) 91 (65-120) 0,064c

Internamento hospitalar (dias), mediana (DIQ) 5 (2-8) 3 (2-6) 0,010c

Relaxamento muscular intraoperatório, n (%) 99 (55) 106 (66) 0,048(a)

Bloqueio neuromuscular residual, n (%) 35(20) 25 (16) 0,035(a)

a Teste de Qui-quadrado de Pearson.
b Teste exato de Fisher.
c Teste de Mann-Whitney U.
AR-SAOS: alto risco de SAOS; ASA: Sociedade Americana de Anestesiologistas; BR-SAOS: baixo risco de SAOS; DIQ: Distancia Interquartil; 
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crónica; RCRI: índice de risco cardíaco revisto; UCPA: Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos.
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A associação entre o aumento de morbilidade na SAOS 
não tratada está bem estabelecida, o que pode acarretar 
um aumento da taxa de mortalidade17,18; estes doentes são, 
também, mais susceptíveis a desenvolverem doenças do foro 
cardiovascular. De facto, neste estudo, encontramos nos 
doentes AR-SAOS uma incidência maior de co-morbilidade 
cardiovascular (cardiopatia isquémica e insuficiência car-
día ca congestiva, hipertensão arterial e dislipidemia) e 
doença pulmonar obstrutiva crónica. Estas co-morbilidades 
acarretam, também, um estado físico da ASA superior assim 
como uma pontuação RCRI mais elevada. Isto indica, embora 
de forma indireta, que os doentes com alto risco de SAOS 
apresentam mais co-morbilidades.

Os resultados deste estudo mostram que os doentes 
AR-SAOS foram submetidos mais frequentemente a cirurgia 
bariátrica, cirurgia abdominal e cirurgia major. Assim, é 
pertinente pensar que os riscos associados à cirurgia major 
e à cirurgia bariátrica podem ter um peso superior na 
elevada incidência de complicações observadas neste tipo 
de cirurgias, do que o simples fato de ter diagnóstico de 
AR-SAOS.

No estudo encontramos que o tempo de internamento 
hospitalar foi superior nos doentes AR-SAOS, estando em 
concordância com o estudo de Liu S et al.19. Este aspeto 
sugere que a hipóxia pós-operatória está associada a 
eventos adversos, quer pela necessidade de intervenções 

respiratórias mais frequentes e/ou pela necessidade de 
recorrer a um grau de monitorização mais intensiva, levando 
a um maior tempo de internamento.

A incidência de bloqueio neuromuscular residual (BNMR) 
foi superior nos doentes AR-SAOS. Foi encontrada, também, 
uma maior incidência de BNMR nos doentes com IMC eleva-
do20,21, o que pode ser explicado pela acumulação dos 
fármacos relaxantes musculares no tecido adiposo. Este 
resultado sugere que a monitorização do bloqueio neuro-
muscular nestes doentes é importante, pelo facto destes 
doentes estarem expostos a factores de risco adicio nais para 
complicações respiratórias, tais como o BNMR ou sempre 
que estes doentes recebam fármacos que potenciam o 
bloqueio neuromuscular.

As complicações pós-operatórias, incluindo os eventos 
respiratórios adversos, foram mais frequentes nos doentes 
AR-SAOS. Quando comparados os dois grupos, observou-se uma 
incidência superior de hipóxia ligeira a moderada na UCPA nos 
doentes AR-SAOS. Este achado é consistente com os resultados 
obtidos por Gali B et al.15, que descreveu uma incidência maior 
de complicações respiratórias nos doentes com alto risco de 
terem SAOS. No entanto, tal como num estudo publicado por 
Chung et al.22, a análise dos eventos adversos peri-operatórios 
não mostrou, no nosso estudo, diferença significativa na 
morbilidade respiratória entre os doentes AR-SAOS, quando 
comparados com os doentes BR-SAOS.

Tabela 2 Complicações respiratórias (n = 340)

Variáveis Total (n = 340) AR-SAOS (n = 179) BR-SAOS (n = 161) p

Eventos Respiratórios adversos 64 (19) 39 (22) 25 (16) 0,140
Obstrução da Via Aérea 3 (1) 1 (1) 2 (1) 0,475
Hipóxia (leve/moderada) 19 (6) 15 (9) 4 (3) 0,012
Hipóxia Severa 5 (2) 3 (2) 2 (1) 0,529
Insufi ciência Respiratória 7 (2) 5 (3) 2 (1) 0,253
Diminuição da Capacidade Inspiratória 49 (15) 28 (17) 21 (13) 0,407
Fraqueza Muscular 11 (3) 8 (5) 3 (2) 0,132

AR-SAOS: alto risco de SAOS; BR-SAOS: baixo risco de SAOS.

Tabela 3 Análise de regressão multivariável para preditores de eventos respiratórios adversos

Variável OR (IC 95%) p ORb (IC 95%) pa

Sexo 1,9 (1,0-3,3) 0,038 —
Cirurgia Intra-abdominal 1,8 (1,0-3,0) 0,049 —
Anestesia Geral/Combinada 2,9 (1,3-6,6) 0,013 — —
RM intraoperatório 2,8 (1,5-5,3) 0,002 — —
BNMR 6,1 (3,1-12,2) < 0,001 5,9 (2,8-12,5) < 0,001
Cirurgia de Alto Risco 2,3 (1,3-4,1) 0,004 — —
Cirurgia Major 1,8 (1,0-3,2) 0,045 — —
AR-SAOS 1,5 (0,9-2,6) 0,145 — —

IC 95%: Intervalo de Confi ança de 95%; BNMR: bloqueio neuromuscular residual; BR-SAOS: baixo risco de SAOS; OR: Odds Ratio; 
RM: relaxante muscular.
a Regressão logística com método «forward conditional elimination» usado com critério de entrada de p < 0,05.
b OR ajustado para sexo, cirurgia intra-abdominal, cirurgia de alto risco, cirurgia major, utilização de RM e BNMR (variáveis 
consideradas determinantes para Eventos respiratórios adversos, na analise univariada). 
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De facto, salienta-se que não foi possível demonstrar, no 
nosso estudo, que a classificação AR-SAOS seja determinante 
para a ocorrência de eventos respiratórios adversos.

Este estudo apresenta algumas limitações. A primeira e 
mais importante prende-se com o facto de não ser possível 
objetivar os resultados do questionário STOP-BANG com 
uma polissonografia diagnóstica. Em segundo lugar, os 
nossos doentes podem ter tido risco aumentado de eventos 
pós-operatórios sem terem SAOS. A utilização da pontuação 
STOP-BANG como ferramenta capaz de prever o risco de um 
doente apresentar SAOS, pode conduzir a uma incidência 
elevada de resultados falsos positivos. É possível que uma 
pontuação superior deva ser usada, havendo já alguns 
estudos a demonstrar que a pontuação STOP-BANG tem uma 
maior precisão diagnóstica para detectar SAOS moderada 
a severa, na população cirúrgica, quando a pontuação 
considerada é igual ou superior a 51. Em terceiro lugar, os 
eventos respiratórios adversos apenas foram registados 
durante a permanência na UCPA. Qualquer complicação 
que tivesse ocorrido após a alta da UCPA não foi, portanto, 
considerada. Este aspecto deve ser interpretado como uma 
limitação major, pelo facto das complicações respiratórias 
pós-operatórias poderem estar associadas a eventos adversos 
durante o restante tempo de internamento hospitalar. Por 
último, o facto dos doentes AR-SAOS serem submetidos mais 
frequentemente a cirurgia major deve ser interpretado com 
um fator de confusão e uma limitação deste estudo, pois 
indica que os grupos de doentes não eram homogéneos.

Como conclusão, os principais achados deste estudo são 
os seguintes:

—  Doentes AR-SAOS têm uma maior incidência de compli-
cações respiratórias pós-operatórias.

—  A hipóxia ligeira a moderada foi evento respiratório 
adverso mais frequente durante o período pós-operatório 
imediato e ocorreu mais frequentemente em doentes 
AR-SAOS.

—  Doentes AR-SAOS apresentaram mais co-morbilidades, 
tais como cardiopatia isquémica, insuficiência cardíaca, 
diabetes insulino-tratada, doença pulmonar obstrutiva 
crónica, hipertensão arterial e dislipidemia.

—  Doentes AR-SAOS necessitaram de maior tempo de inter-
namento hospitalar.

—  A classificação AR-SAOS não foi determinante para a 
ocorrência de eventos respiratórios adversos, na UCPA.
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para correspondência deve estar na posse deste documento. 
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Anexo A. Inquérito STOP-BANG

1. Snore — Ressona alto (audível através de porta fe-
chada)?  

  Sim   Não

2. Tired — Durante o dia sente-se frequentemente 
cansado ou sonolento? 

  Sim   Não

3. Observed — Já alguém reparou que para de respirar 
durante o sono? 

  Sim   Não

4. Pressure — Tem ou é medicado para hipertensão 
arterial?

  Sim   Não

5. Body Mass Index — Indice de massa corporal acima 
de 35?

  Sim   Não

6. Age — Idade superior a 50 anos?
  Sim   Não

7. Neck — Perímetro cervical superior a 40 cm? 
  Sim   Não

8. Gender — Sexo masculino?
  Sim   Não

Questionário adaptado de: Chung F et al. Anesthesiology 2008; 
108: 812-821, e Chung F et al Br J Anaesth. 2012; 108: 768–775.
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