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Saúde

RESUMO

Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um distúrbio da via aérea superior durante o sono. A redução do tônus muscular 
no sono profundo com redução gradual do impulso ventilatório após a perda dos estímulos de vigília para respirar, combinam-se para resultar no 
fechamento das vias aéreas superiores em pacientes com vias aéreas estruturalmente suscetíveis. Estudos têm demonstrado a influência do 
exercício na arquitetura e eficiência do sono, embora seus protocolos, procedimentos, efeitos e mecanismos de ação não tenham sido claramente 
explicados e documentados. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos do treinamento muscular inspiratório (IMT) no índice de apneia 
e hipopneia (IAH), na sonolência diurna, na qualidade do sono e na qualidade de vida. Métodos: Este é um estudo prospectivo, intervencional, 
envolvendo pacientes com SAOS diagnosticada por polissonografia. Foram realizadas mensurações da pressão inspiratória máxima (MIP), escala 
de Pittsburgh, escala de Epworth e questionários de Short Form-36 para avaliação da qualidade do sono, sonolência diurna e qualidade de vida 
relacionada à saúde. Os pacientes foram submetidos à IMT progressiva com uma carga inicial de 40% a 60% de MIP. A intervenção será realizada 
diariamente durante 12 semanas utilizando o dispositivo inspiratório de exercício resistido por mola (POWERbreathe classic, Londres, Reino 
Unido). O desfecho principal será o efeito do programa de treinamento sobre: qualidade do sono, força muscular inspiratória, qualidade de vida 
relacionada à saúde. Resultados: Nesse resultado preliminar, dezoito pacientes foram selecionados. Idade média 62 ± 13 anos, altura 166,8 ± 9,5 
cm, pescoço 38,7 ± 3,5 cm, peso 85,8 ± 16,4 Kg, IMC inicial e final 30,8 ± 5,1 e 30,5 ± 4,9 respectivamente (P = 0,88). O MIP inicial e final foi de 105 
(67-120,3) e 133 (98,7-152) respectivamente (P = 0,0007), Epworth foi 9 (3,5-14) e 4,5 (2,4-10,7) respectivamente (P = 0,03), A escala de 
Pittsburgh foi de 5,5 (4-7,8) e 3,5 (2,2-6,7) respectivamente (P = 0,04) e SF-36 1,2 (1,1-1,3) e 1,2 (1-1,3) respectivamente (P = 0,67). Conclusão: 
Esses dados preliminares mostraram que IMT com POWER breathe clássico no protocolo apresentado pode melhorar a qualidade do sono de 
pacientes com SAOS.

Saúde

Fisioterapia
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


