
RESUMO 

 

Introdução: A Síndrome de Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS), caracterizada pela repetição de 

episódios de interrupção completa ou parcial do fluxo de ar inspiratório durante o sono, constitui um problema 

de Saúde Pública emergente. O tratamento com CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) tem-se 

mostrado eficaz no tratamento da SAHOS moderada a grave, constituindo um tratamento de primeira 

escolha. Apesar dos benefícios da utilização do CPAP, descritos em muitos estudos, a adesão a este 

tratamento continua a ser um desafio, podendo ser vista como o maior determinante para o sucesso da 

terapia com CPAP. 

 

Objectivos:  A realização deste estudo teve como objectivo principal analisar a adesão ao tratamento com 

CPAP durante o 1º ano de tratamento.  

 

Participantes e Métodos: A amostra em estudo foi seleccionada a partir dos doentes com SAHOS, seguidos 

na Consulta do Sono do HGSA, que iniciaram tratamento com CPAP entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 

2006 e que estavam em tratamento durante o 1º mês. Foi realizado um estudo retrospectivo para avaliar 

utilização do CPAP em termos de média de horas de utilização diária, de percentagem de noites de uso e de 

variáveis sociodemográficas e clínicas. A adesão ao CPAP que foi definida como a sua utilização durante um 

período mínimo de 4 h em 70% das noites de seguimento. A utilização do CPAP foi avaliada ao 1º, 3º, 6º e 

12º meses. Foram utilizados os testes do Qui-Quadrado e t de student para analisar diferenças na utilização 

e adesão em termos de variáveis sociodemográficas e clínicas. Posteriormente foi realizada uma análise 

multivariável através de Modelos de Regressão Linear e Logística. A evolução temporal da média diária de 

horas de utilização e da adesão ao CPAP ao longo do 1º ano foi efectuada com recurso a Modelos Lineares 

Mistos e Modelos de Equações de Estimação Generalizadas.  

 

Resultados:  A amostra estudada era constituída por 96 doentes. A média da taxa de utilização foi de 81,6% 

durante o 1º mês e 80,1% durante o 1º ano. Considerando uma utilização de pelo menos 4 h por noite, 

verificou-se que a média da taxa de utilização foi de 65,9% durante o 1º mês e 68,4% durante o 1º ano. A 

taxa de adesão ao CPAP foi de 56,2% durante o 1º mês e de 54% durante o 1º ano. A média de horas de 

utilização diária do CPAP foi de 5 h durante o 1º mês e 5,1 h durante o 1º ano. Não se encontraram 

diferenças estatisticamente significativas na variação das taxas de adesão ao longo do 1º ano. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em termos de variáveis sociodemográficas e clínicas 

entre aderentes e não aderentes. 

 

Conclusão: Obtiveram-se taxas de adesão pouco satisfatórias, verificando-se que durante o 1º ano pouco 

mais de metade dos participantes utilizava o CPAP durante pelo menos 4 h em 70% das noites. Os dados 

revelam que os doentes que se encontram em tratamento no 1º mês apresentam um perfil de utilização do 

CPAP semelhante ao longo do 1º ano. 

 

Palavras-Chave:  SAHOS, CPAP, Adesão 



ABSTRACT  

 

Introduction:  Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (OSAHS), characterized by repeated episodes 

of complete or partial pauses in breathing during sleep, is an emerging public health concern. The treatment 

with CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) has been shown effective to treat moderate to serious 

OSAHS, being a first line treatment. Despite the benefits of CPAP, described in many studies, compliance to 

this treatment is still a challenge, and can be seen as the major obstacle to treatment success. 

 

Objectives:  The aim of this study was to analyze CPAP compliance, in patients with OSAHS, during the first 

year of CPAP therapy.  

 

Participants and Method:  The sample was selected among patients with OSAHS followed-up at Sleep 

Outpatient Clinic of Saint Antonio Hospital, who began CPAP therapy between January 2004 and December 

2006, and who were in CPAP therapy during the 1st month. A retrospective study was performed to analyze 

CPAP use in terms of average of CPAP daily use in hours, CPAP use rates and demographic and clinical 

variables. CPAP compliance was defined as the CPAP use at least 4 hours in 70% of follow-up nights. 

Patients were followed-up at 1st, 3thr, 6th and 12th months. Qui-Square and t student tests were used to analyze 

the differences in CPAP use and CPAP compliance in terms of demographic and clinical variables. A 

multivariable analysis using Linear and Logic Regression Models was also made. Generalized Estimating 

Equations and Linear Mixed Models were performed to analyze temporal variation of average of CPAP daily 

use in hours and CPAP compliance.  

 

Results: The studied sample was composed by 96 patients. The average use rate was 81.6% during the first 

month and 80.1% during the first year. Considering CPAP use at least 4 h per night, the average of CPAP use 

was 65.9% during the first month and 68.4% during the first year. It was observed a CPAP compliance rate of 

56,2% during the first month and 54% during the first year. The average of CPAP daily use was 5 h at the first 

month and 5,1 h at the first year. No statistical significant differences were found in CPAP compliance rates 

during the 1st year. Compliant and non-compliant patients were no statistical significant differences in terms of 

the demographic and clinical variables. 

 

Conclusions: CPAP compliance rate obtained during the first year was unsatisfactory because only just over 

half patients use CPAP at least 4 h in 70% of nights. These data shows that during the first year, small 

variations were found in CPAP compliance, in patients who were treated at the first month.  
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