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RESUMO 

 

 

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é estabelecida como a incapacidade de 

fornecer quantidade de sangue e oxigênio suficiente para nutrir os tecidos, atendendo 

às suas necessidades. Pode ser causada por uma doença miocárdica pré-existente, 

por cardiomiopatias e doenças envolvendo as valvas cardíacas, e existir de forma 

aguda ou crônica. Entre os fatores de risco par ao desenvolvimento de IC estão: 

doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio, diabetes, tabagismo, 

obesidade, defeitos congênitos, abuso de drogas e álcool, etc. Tem uma prevalência 

de cerca de 37, 7 milhões de pessoas ao redor do mundo, incidindo entre 100 a 900 

novos casos em 100.000 pessoas por ano. As seguintes condições são as mais 

comumente encontradas em indivíduos com IC: Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS), 

Apnéia Central do Sono (ACS) associada à Respiração de Cheyne-Stokes (RCS) e 

insônia; que interferem na qualidade do sono. Objetivo: Avaliar os  fatores que 

interferem na qualidade do sono de indivíduos com insuficiência cardíaca. Métodos: 

Foi realizada uma revisão sistemática, com trabalhos referentes aos anos de 2007 a 

2017 com artigos escritos em inglês e português. Conclusão: A insuficiência cardíaca 

é uma condição muito complexa, e quando associada com distúrbios respiratórios, 

tem um acréscimo em gravidade. Tais distúrbios pioram o prognóstico, e contribuem 

para elevar a morbidade e a mortalidade. 

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, Sono, Qualidade. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Heart failure (HF) is established as the inability to provide enough blood 

and oxygen to nourish tissues to meet their needs. It may be caused by a pre-existing 

myocardial disease, cardiomyopathies and heart valve diseases, and may exist acutely 

or chronically. Risk factors for the development of HF include coronary artery disease, 

acute myocardial infarction, diabetes, smoking, obesity, birth defects, drug and alcohol 

abuse, etc. It has a prevalence of about 37.7 million people around the world, focusing 

between 100 to 900 new cases on 100,000 people per year. The following conditions 

are the most commonly found in individuals with HF: Obstructive Sleep Apnea (OSA), 

Central Sleep Apnea (ACS) associated with Cheyne-Stokes Breathing (RCS) and 

insomnia; that interfere with sleep quality. Objective: To evaluate the factors that 

interfere with the quality of sleep of individuals with heart failure. Methods: A 

systematic review was carried out, with works from 2007 to 2017 with articles written 

in English and Portuguese. Conclusion: Heart failure is a very complex condition, and 

when associated with respiratory disorders, has an increase in severity. Such disorders 

worsen prognosis, and contribute to increased morbidity and mortality. 

Keywords: Heart Failure, Sleep, Quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é estabelecida como sendo o coração incapaz de 

fornecer quantidade de sangue e oxigênio suficiente para nutrir os tecidos, atendendo 

às suas necessidades. Pode ser causada por uma doença miocárdica pré-existente, 

cardiomiopatias e doenças envolvendo as valvas cardíacas, podendo existir de forma 

aguda ou crônica.1 Entre os fatores de risco estão: doença arterial coronariana, infarto 

agudo do miocárdio, diabetes, tabagismo, obesidade, defeitos congênitos, abuso de 

drogas e álcool, etc. Tem uma prevalência de cerca de 37, 7 milhões de pessoas ao 

redor do mundo, incidindo entre 100 a 900 novos casos em 100.000 pessoas por ano.2 

 

Os distúrbios respiratórios do sono são comorbidades que frequentemente afetam os 

indivíduos com IC, com acréscimo em morbidade e mortalidade; o tratamento desses 

distúrbios melhora o prognóstico, reduzindo a número de reinternações e de 

mortalidade.3 As seguintes condições são encontradas em indivíduos com IC: Apnéia 

Obstrutiva do Sono (AOS), Apnéia Central do Sono (ACS) associada a Respiração de 

Cheyne-Stokes (RCS) e insônia. 

 

A AOS é um transtorno crônico em que há uma suspensão ou redução da respiração, 

sendo por obstrução total (apnéia) ou parcial (hipopnéia) ocasionada pela diminuição 

no diâmetro das vias aéreas.4 Qualquer fator que altere a anatomia das vias aéreas 

ou a da musculatura que as sustenta, pode predispor seu surgimento.5 
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A ACS é definida como uma falta transitória de fluxo de ar ou redução do esforço 

ventilatório ao longo do sono, e nos indivíduos com IC está associada a respiração de 

Cheyne-Stokes.6 Esta respiração, se caracteriza por períodos intercalados de apnéia 

e hipopnéia , em que há crescente e decrescente volume corrente.7 

 

A insônia tem como característica a dificuldade de iniciar, de manter o sono e de voltar 

a adormecer caso desperte.8 Sendo assim existem perdas durante o dia, que 

envolvem fadiga, sonolência, déficit de concentração, atenção e memória, variações 

de humor, predisposição a erros e acidentes quer sejam no trabalho ou fora dele.9 O 

objetivo deste estudo foi avaliar os fatores que interfiram na qualidade do sono de 

indivíduos com insuficiência cardíaca.   
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MÉTODOS 

 

 

O presente estudo equivale a uma revisão de literatura sobre a qualidade do sono em 

indivíduos com IC. Esta revisão foi dirigida por informações extraídas nas seguintes 

bases de dados: PUBMED, BVS, SCIELO. Os artigos escolhidos foram escritos em 

inglês e português. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: insuficiência 

cardíaca, sono, qualidade. Com objetivo de alcançar uma revisão de literatura, foram 

incluídos estudos clínicos e multicêntricos. Conforme a necessidade de discussão 

sobre o assunto citado, foram incluídos 09 artigos dos 23 encontrados durante a 

pesquisa, sendo os nove mais próximos do objetivo proposto na pesquisa após leitura 

detalhada.  
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RESULTADOS 

 

 

Os estudos selecionados por meio dos critérios de inclusão da pesquisa são dispostos 

na tabela seguinte: 

 

Tabela 1. Resultados obtidos para a pesquisa. 

Referência Objetivos 
 

Métodos Conclusão 

Bhalla et al, 
2013 

Avaliar os resultados 
do tratamento em 
pacientes com 
insuficiência cardíaca e 
apnéia do sono. 

313 pacientes, idade 
superior a 18 anos e 
um diagnóstico de IC 
com fração de ejeção 
reduzida ou 
preservada. Foram 
registradas as 
características basais 
dos pacientes ao início 
do estudo. 
 

Pacientes com IC e histórico de 
apnéia do sono tem pior 
morbidade e mortalidade. 

Azevedo et al, 
2015 

Identificar a qualidade 
do sono e a sonolência 
diurna excessiva e 
correlacionar essa 
sonolência à qualidade 
de vida nesses 
pacientes. 

52 indivíduos, mas 
somente 23 concluíram 
o estudo, entre 18 e 90 
anos, NYHA II e III, 
fração de ejeção 
menor ou igual a 45%, 
com ou sem marca-
passo, estável e sem 
déficit cognitivo. 
Avaliaram qualidade 
do sono, sonolência 
diurna excessiva e 
qualidade de vida. 
 

Os pacientes da amostra 
apresentaram QS ruim e SDE, 
e esta está correlacionada 
negativamente à QV em 
vitalidade, dor e  aspectos 
sociais. 

Santos et al, 
2012 

Descrever os relatos 
dos pacientes sobre os 
aspectos quem geram 
dificuldades para 
dormir e associar 
esses fatores à QS. 
 

Amostra não-
probabilística de 400 
pacientes, de 21 a 89 
anos. Os dados foram 
obtidos através da 
aplicação do PSQI 
(Índice de Qualidade 
do Sono de Pittsburg. 
 

Os pacientes com IC tem 
diversas dificuldades de sono e 
estas estão associadas 
diretamente à qualidade do 
sono. 
 

Santos et al, 
2011 

Investigar preditores 
de distúrbios do sono 
em pacientes 
brasileiros com IC. 

Amostra não-
probabilística de 400 
pacientes, idade 
superior a 18 anos. 
Avaliaram o padrão de 
sono, fadiga, fadiga ao 
esforço, dispneia, 
atividade física. 

Os distúrbios do sono nesses 
pacientes são muito variáveis e 
complexos, mas detectar 
precocemente e controlar 
esses distúrbios traz grande 
benefício aos pacientes. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 
 

Ng et al, 2010 Testar a hipótese de 
que mesmo que a IC 
tenha o tratamento 
ideal, os Distúrbios 
Respiratórios do Sono 
têm influências 
diversas sobre a 
função hemodinâmica, 
autonômica e 
cardiopulmonar nos 
pacientes e se 
correlaciona à 
gravidade desses 
distúrbios. 
 

13 pacientes com IC 
estável, NYHA II e III, 
diagnosticados com 
DRS (IAH maior ou 
igual a 5 por hora) por 
polissonografia com 
ecocardiograma, 
avaliação 
hemodinâmica e 
funcional, variabilidade 
da frequência 
cardíaca, teste de 
caminhada de 6 
minutos. 
 

A gravidade dos DRS teve 
mais impacto no grau de 
disfunção autonômica e na 
resposta ventilatória durante e 
após o exercício. 

Redeker et al, 
2010 

Avaliar os sintomas de 
insônia e a extensão 
com que estão 
associados às 
características clínicas 
e demográficas dos 
pacientes, sintomas 
diurnos e desempenho 
funcional em pacientes 
com  IC. 

173 pacientes com IC 
crônica, de 21 a 28 
anos. Foi realizado um 
teste de caminhada de 
6 minutos e 
polissonografia 
domiciliar. 

Os sintomas de insônia são 
comuns e estão associados a 
problemas como depressão, 
fadiga e sonolência diurna 
excessiva. Mesmo que a IC 
esteja estável, somente o seu 
tratamento, não é o suficiente 
para melhorar os sintomas de 
insônia. 
 

Arzt et al, 
2016 

Investigar a 
prevalência de DRS e 
seus preditores em 
pacientes com IC. 

Foram documentados 
6.876 pacientes com 
IC estável em 138 
centros. 

A prevalência de DRS em um 
grande grupo de pacientes com 
IC, tendo como preditores o 
sexo masculino, idade, Índice 
de Massa Corporal (IMC), 
gravidade dos sintomas e 
disfunção ventricular esquerda. 
 

Kanno et al, 
2016 

Investigar o impacto da 
insônia no prognóstico 
da IC e comparar a 
história clínica em 
pacientes com IC, com 
ou sem insônia. 

1.011 pacientes com 
IC foram divididos em 2 
grupos: com e sem 
insônia. Foram 
realizados exames 
laboratoriais, 
ecocardiograma e 
teste de exercício 
cardiopulmonar. 

A insônia é um preditor 
independente de eventos 
cardíacos em pacientes com 
IC. Tais pacientes ativaram o 
sistema renina-angiotensina-
aldosterona e tiveram menor 
capacidade de exercício. 
 

Montemurro 
et al, 2014 

Testar a hipótese com 
AOS, com ou sem 
insuficiência cardíaca, 
os que têm menos 
sonolência diurna tem 
maior modulação 
simpática da 
frequência cardíaca 
durante o sono do que 
os que são mais 
sonolentos. 

91 pacientes com 
apnéia obstrutiva do 
sono grave; com e sem 
insuficiência cardíaca 
foram divididos em 
dois grupos com 
relação a sonolência 
diurna excessiva. Foi 
realizada uma 
polissonografia 

Pacientes com AOS grave, 
mas sem SDE, têm maior 
modulação simpática da  FC do 
que aqueles com SDE.  
 

IC=insuficiência cardíaca; NYHA=New York heart association; QS=qualidade do sono; 

SDE=sonolência diurna excessiva; QV=qualidade de vida; PSQI=índice de qualidade do sono de 

Pittsburg; DRS=distúrbios respiratórios do sono; IAH=índice de apnéia-hipopnéia; AOS=apnéia 

obstrutiva do sono; FC=frequência cardíaca.  
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Discussão 

 

 

Toda e qualquer condição que possa afetar a qualidade do sono em pacientes com 

IC, gera uma piora no prognóstico. Azevedo et al, estudaram uma amostra de 52 

indivíduos onde somente 23 concluíram o estudo, aplicando questionários 

relacionados a sonolência diurna excessiva, qualidade do sono e de vida; seus dados 

demonstraram que a presença de sonolência diurna excessiva e de uma má qualidade 

de sono, se relacionam negativamente com a qualidade de vida.10 

 

Santos et al, em uma amostra de 400 individuos também após a aplicação do Índice 

de Qualidade do Sono de Pittsburg, verificaram que cerca de 68% da amostra referiu 

ter distúrbios do sono, e entre eles, os mais frequentes foram a nictúria, demora para 

iniciar o sono e dispneia; com a presença desses  distúrbios esses indivíduos foram 

classificados como maus dormidores.11 O mesmo autor, em um outro estudo com a 

mesma quantidade de amostra, indicou que tais distúrbios geram grandes problemas 

aos pacientes, e que quanto maior for a classificação funcional, pior será a qualidade 

de sono.12 

 

Artz et al, com base numa amostra de 6.876 pacientes, documentaram uma 

prevalência de distúrbios respiratórios durante o sono de 47 a 76% em indivíduos com 

IC, sendo de 12 a 43% para apnéia obstrutiva do sono, e de 21 a 40% para apnéia 

somada a respiração de Cheyne-Stokes, tendo como preditores: sexo masculino, 

idade avançada, IMC, maior comprometimento da função cardíaca, e maior 

classificação funcional.13 
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Redeker et al, relataram que em 173 pacientes com IC, têm sido alta a prevalência de 

insônia, caracterizada pela dificuldade em dormir, em manter o sono e em acordar 

cedo no dia seguinte. A insônia foi mais frequente em mulheres; mas foi relatado pelos 

dois grupos, que havia mais sonolência diurna e fadiga, pior desempenho em suas 

funções diárias, e maior propensão à depressão.14 Kanno et al, estudaram 1.011 

pacientes, e relataram que tal distúrbio gera um aumento da resposta ao estresse, 

causando aumento na frequência cardíaca e na pressão arterial, aumento na secreção 

de citocinas pró-inflamatórias, redução da capacidade de exercício; piorando o 

prognóstico da doença e sendo um preditor de eventos cardíacos.15 

 

Bhalla et al, em um grupo de 313 pacientes, com IC e apnéia do sono, foi demonstrado 

que esta é capaz de induzir a hipóxia e aumentar a estimulação simpática, inflamatória 

e de estresse oxidativo nos pacientes, relacionando-se a efeitos adversos e piora na 

morbidade e mortalidade dos pacientes.16 Montemurro et al, em 91 pacientes, com IC 

e apnéia obstrutiva grave, sonolentos ou não, demonstraram que os pacientes com 

menor sonolência, tem mais modulação simpática da frequência cardíaca durante o 

sono do que aqueles mais sonolentos.17 

 

Ng et al, apresentaram um estudo em 13 pacientes com IC, onde demonstraram que 

mesmo tendo o tratamento preconizado, a presença de distúrbios respiratórios 

impacta fortemente os pacientes, e quanto maior a gravidade do distúrbio, maior será 

a disfunção autonômica e a resposta ventilatória pós-exercício.18 
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Conclusão 

 

 

A insuficiência cardíaca é uma condição muito complexa por si só e quando associada 

a outras comorbidades, como os distúrbios respiratórios do sono, tem um acréscimo 

em gravidade. Tais distúrbios geram repercussões cardíacas e sistêmicas, piorando 

o prognóstico e contribuindo para elevar a morbidade e a mortalidade. Todos os 

esforços, com relação a tratamento e a técnicas para minimizar os efeitos desses 

distúrbios respiratórios, são de extrema importância para que esses indivíduos tenham 

o máximo de qualidade de vida e de sono. 
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