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Introdução.  O treinamento físico tem sido recomendado como uma estratégia terapêutica para os pacientes com a 
apneia obstrutiva do sono (AOS). Contudo, poucos estudos comprovaram sua efetividade em relação aos outros trata-
mentos. Objetivo. Avaliar a efetividade do treinamento físico comparado ao uso de Continuous Positive Airway Pres-
sure (CPAP), dispositivo oral (DO), alongamento ou repouso na qualidade de vida e do sono e na gravidade da AOS. 
Método. Trata-se de uma revisão sistemática em que foram consultadas as bases de dados eletrônicas LILACS, 
Medline/Pubmed, Central/Cochrane Library, CINAHL e Scopus por dois avaliadores independentes, sem restrição lin-
guística ou ano de publicação. Foram incluídos  ensaios clínicos controlados e randomizados comparando o treinamen-
to físico com o CPAP, dispositivo oral, alongamento ou grupo controle em pacientes adultos com AOS. Os desfechos 
primários foram : qualidade de vida, qualidade do sono e gravidade da apneia. Foi utilizado o instrumento de avaliação 
de risco de viés da Biblioteca Cochrane . Para análise estatística, utilizou-se Review Manager Software, version 5.3. 
Resultados. Foram incluídos quatro estudos envolvendo 88 participantes. Os estudos apresentaram  limitações me-
todológicas principalmente quanto ao sigilo de alocação e mascaramento. Em relação à  qualidade de vida, houve uma 
diferença entre o treinamento físico e o alongamento favorecendo o grupo de alongamento (DM:4.0; IC95%: 1.15 a 6.85, 
um estudo, 43 indivíduos), mas quando o treinamento foi comparado com o CPAP (DM:6.71; IC95%: -9.14 a 22.56; 
um estudo, 16 indivíduos)  e com o DO (DM:6.04; IC95%: -7.92 a 20.0, um estudo 16 indivíduos)  não houve diferença 
entre os grupos. Quanto à qualidade do sono, os grupos DO (DM: 4,57; IC95%: 0,34 a 8,80, um estudo, 16 indivíduos) 
e alongamento  (DM: 0,80; IC 95%:0,27 a 1,33; um estudo, 43 indivíduos)  mostraram-se eficazes, comparados ao 
treinamento físico e não houve diferença entre o treinamento e o CPAP (DM: 3.14; CI95%: -1.02 a 7.30; um estudo,16 
indivíduos) O treinamento físico reduziu a gravidade da AOS através do índice de apneia e hipopneia (IAH) (DM :4,30; 
IC95%: -7,85 a -0,75; 1 estudo, 43 indivíduos) comparado ao grupo alongamento e quando comparado ao CPAP houve 
redução da gravidade favorecendo o grupo CPAP (DM:16,80; IC95%:8,98 a 24,62, 1 estudo; 16 indivíduos). Os efeitos 
adversos não foram avaliados pelos estudos. Conclusão. A evidência é insuficiente para suportar a indicação do trei-
namento físico como estratégia terapêutica  para a AOS devido ao pequeno número de estudos, vises metodológicos,  
baixo poder de amostra e incerteza quanto aos possíveis efeitos adversos.
 
Palavras-chaves: apneia obstrutiva do sono; treinamento físico; qualidade de vida

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


