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Saúde

RESUMO

A Síndrome da Apneia Obstruyva do Sono (SAOS) é uma condição clínica caracterizada por repeydos episódios de obstrução completa (apneia) ou 
obstrução parcial (hipopneia) das vias aéreas superiores por um período igual ou maior a 10 segundos. Clinicamente se apresenta com sonolência 
diurna excessiva (SDE), obstrução respiratória, microdespertares noturnos. Um problema comum entre estudantes universitários é privação de 
sono e consequente sonolência diurna. Os estudantes que experimentam problemas de sono podem comprometer o seu desempenho acadêmico, 
saúde e humor, afetando a qualidade de vida, além disto, os indivíduos com apneia leve têm o dobro de chances de desenvolver Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) do que aqueles sem apneia. O objeyvo deste estudo foi calcular o risco para apneia obstruyva do sono em estudantes 
universitários de uma Insytuição de Ensino Superior (IES), e verificar a correlação e associação entre IMC, circunferência de pescoço, 
circunferência abdominal, sonolência noturna e hábitos de vida diária. Estudo transversal realizado no Centro Universitário Estácio do Ceará com 
uma amostra não probabilísyca de 148 estudantes com idade entre 18 e 35 anos, foi aprovado pelo comitê de éyca em pesquisa da insytuição. As 
variáveis do estudo foram peso, circunferência de cintura e de pescoço. Foi uylizado a escore de Epworth para SDE e quesyonário de Berlim, 
ambas os instrumentos são uylizados para invesygar distúrbios do sono. Os parycipantes foram submeydos à realização de avaliação 
antropométrica e responderam os quesyonários. Consideramos a presença de SDE quando o valor da escala de Epworth fossem 
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 10 pontos 
posiyvos. A análise foi realizada pelo so�ware SPSS v.25. As caracterísycas dos parycipantes foram resumidas em frequência e porcentagens para 
variáveis categóricas e valores médios (± desvios-padrão) para variáveis con|nuas. Testes t de Student e os testes do qui-quadrado ou Pearson para 
comparar as variáveis categóricas ou con|nuas. valor de p<0,05 considerado significayvo.  A amostra foi composta por 46 (31%) parycipantes 
masculinos e 102 (68,9%) feminino com idade de 23 ± 3 anos. 68,9 % (n= 102) com IMC considerado normal; 32 (25%) eram sobrepeso e 3,4% (n= 
4) obesos e 6,15 % (n=9) baixo peso. 63% (n= sedentários) e 70,9% (n=105) gastam mais de 3 h/dia com mídia digital (whatsapp, TV e 
computador). Em relação ao sono noturno, 33,8% (n=50) dorme menos de 6 horas; 57,6% (n=85)  entre 6 e 8 horas e 8,8% mais de 8 h. O score de 
Epworth mostrou que (n=31) apresenta SDE normal; (n=47) SDE limite; (n=42) SDE leve e (n=28) SDE moderada. As medidas de circunferência 
abdominal para o sexo feminino foi 72 ±10 cm IC [70,82 - 74,78]; para o sexo masculino 82±10 cm IC [78,56 - 82,39] considerada dentro dos 
parâmetros normais. Não encontramos correlação entre IMC e SDE (p>0,05), entretanto as médias dos escores de Epworth foram estaysycamente 
diferentes quando comparamos entre os estudantes com menor tempo de sono noturno. Os resultados mostram que a amostra apresenta excesso 
de sonolência diurna relacionada aos hábitos diários e poucas horas de sono noturno.
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