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Association of Obstructive Sleep Apnea With Difficult Intubation: Prospective 

Multicenter Observational Cohort Study 

 

São diversos os problemas que a apneia obstrutiva do sono (AOS) pode trazer para a 

saúde e qualidade de vida do paciente, desde riscos cardíacos até a qualidade do 

sono e descanso prejudicados. O estudo publicado na edição de julho do periódico 

Anesthesia & Analgesia (Fator de Impacto: 4.305) analisa se a AOS também está 

relacionada a IOT difícil ou ventilação difícil sob máscara. 

 

O abstract adaptado para o português está disponível a seguir:  

 

  

Resumo 

 

Introdução: Verificou-se que a apneia obstrutiva do sono (AOS) está associada 

à via aérea difícil, embora haja escassez de estudos prospectivos que 

investiguem os limites da gravidade da apneia associada à via aérea difícil. O 

objetivo deste estudo foi examinar a associação entre AOS a IOT difícil ou 

ventilação difícil sob máscara. Também exploramos a utilidade dos escores de 

ronco, cansaço, apneia observada, pressão alta, índice de massa corporal, 

idade, circunferência do pescoço e gênero (STOP-Bang score) para a previsão 

de vias aéreas difíceis. 

 

Métodos: O Postoperative Vascular Complications in Unrecognized Obstructive 

Sleep Apnea (POSA) trial foi um estudo de coorte prospectivo internacional de 

pacientes cirúrgicos a partir de 45 anos com um ou mais fatores de risco 

cardíacos, que se apresentaram para cirurgia não cardíaca, com análises 

secundárias planejadas de vias aéreas difíceis. As análises de regressão 

logística multivariada testaram associações entre a gravidade da apneia e os 

preditores de via aérea com intubação difícil ou ventilação difícil sob máscara. 

No geral, 869 pacientes sem diagnóstico prévio de AOS foram examinados com 

a ferramenta STOP-Bang para determinar o seu risco. Estes foram submetidos 

a um estudo de sono pré-operatório e tiveram cuidados perioperatórios de rotina, 

incluindo anestesia geral com intubação traqueal. O desfecho primário analisado 

foi intubação difícil e o secundário foi ventilação difícil sob máscara.  

 

Resultados: Com base nos estudos de sono realizados, dos 869 pacientes 

analisados, 287 (33%) não apresentam AOS, 324 (37%) tinham AOS leve, 169 

(20%) moderada e 89 (10%) grave. Já a análise com STOP-Bang mostrou que 

172 (20%) tiveram uma pontuação de 0–2 (baixo risco), 483 (55%) de 3–4 (risco 

intermediário) e 214 (25%) 5–8 (alto risco). A incidência de intubação difícil foi 

de 6,7% (58 de 869) e a ventilação difícil sob máscara foi de 3,7% (32 de 869). 

A regressão logística multivariada demonstrou que AOS moderada (odds ratio 

[OR] = 3,26 [intervalo de confiança de 95% {IC}, 1,37-8,38], P ajustado = 0,010) 

e AOS grave (OR = 4,05 [IC 95%, 1,51-11,36], P = 0,006 ajustado, mas não AOS 

leve, foram independentemente associadas com intubação difícil quando 

comparadas a pacientes sem AOS. As pontuações STOP-Bang de 3–4 e 5–8 



foram associadas a maiores probabilidades de intubação difícil (OR = 3,01 [IC 

de 95%, 1,13-10,40, P ajustado = 0,046] e 4,38 [IC de 95%, 1,46-16,36, P 

ajustado = 0,014]), respectivamente, quando comparada às pontuações de 0–2. 

A AOS não foi associada à ventilação difícil sob máscara. Apenas o aumento da 

circunferência do pescoço foi associado (P ajustado = 0,002) aos casos de 

ventilação difícil. 

 

Conclusão: Tanto a apneia obstrutiva do sono moderada quanto a grave foram 

associadas à intubação difícil. Já o aumento da circunferência do pescoço foi 

associado à ventilação difícil máscara. Uma pontuação STOP-Bang superior a 3 

pode estar associada à intubação difícil em comparação com a pontuação 0–2. 

Os anestesiologistas devem estar vigilantes para intubação difícil ao lidar com 

pacientes com suspeita ou diagnóstico de AOS. 
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