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CONSUMO DE CAFEÍNA AUMENTA COM A GRAVIDADE DA APNEIA DO SONO 
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Introdução: Cafeína tem efeitos relacionados ao sono. A apneia do sono (AS) é um transtorno sério e 
comum. Não existem, entretanto, estudos correlacionando apneia do sono com uso de cafeína em 
grandes amostras. Objetivos: Avaliar o consumo de cafeína e relação com a gravidade da AS. 
Materiais e Métodos: Analisaram-se 5362 casos de AS (67% homens), submetidos à polissonografia, 
que preencheram questionário relatando quantidade e tipo de bebida cafeinada e horário de ingestão 
durante o dia. A gravidade da AS foi medida pelo índice de apneia e hipopneia (IAH), calculado como 
total de apneias e hipopneias por hora de sono. Classificou-se o IAH em: normal (grupo N) quando 
IAH menor que 5 AH/h; leve (grupo L), IAH de 5 a 14; moderado (grupo M), IAH de 15 a 29; e grave 
(grupo G) IAH acima de 30. Resultados e Conclusões: Em 90% da amostra foi consumida cafeína na 
forma de café (69%), refrigerantes a base de cola (36%) e chimarrão (25%). O grupo N (n=955) 
relatou ingestão de (média±desvio padrão)199±201mg de cafeína; o grupo L (n=1332), 234±233mg; o 
grupo M (n=1134), 245±244mg; e o grupo G (n=1941), 256±242mg. ANOVA mostra diferença entre 
grupos de IAH na quantidade de cafeína ingerida e nos horários de ingestão (p=0,000001). A escala 

de sonolência de Epworth aumenta de 13 pontos, no grupo N, para 15, no G (p=0,000001). Consumir 
chimarrão associa-se com o IAH, mas é explicado por sexo masculino e idade. Os resultados 
sugerem que consumo de cafeína seja auto-medicação para sonolência e, que a ingestão de doses 
elevadas seja um indicador da gravidade da apneia do sono.   




