
46

ENFERMEIRO ANUÁRIO 2016 | OPINIÃO |

sença de três manifestações 
cardinais: roncopatia, descri-
ção de apneias e sonolência 
diurna excessiva. A sonolên-
cia no SAS é um dos principais 
responsáveis pelos acidentes 
de viação e particularmente 
pelos que são mortais.
São também frequentes a 
deterioração intelectual, as 
perturbações da memória, as 
alterações da personalidade, 
as cefaleias matinais, e a dis-
função sexual. A depressão é 
comum. A incapacidade fo-
menta a desintegração social e 
familiar. A qualidade de vida é 
substancialmente afetada.
Cerca de 60-80% dos doentes 
com SAS tem hipertensão ar-
terial. A evidência unindo es-
tas duas entidades é tão forte 
que o SAS foi assumido como 
a primeira causa identificável 
e tratável de HTA. Os doentes 
têm maior risco de desenvol-
ver arritmias, doença coroná-
ria e insuficiência cardíaca. A 
Diabetes Mellitus é mais fre-
quente.
O diagnóstico é confirma-
do por estudo poligráfico do 
sono, em laboratório, vigia-
do por técnico credenciado; o 
exame mostra a ocorrência cí-
clica de eventos obstrutivos a 
nível da faringe, acompanha-
dos de esforço toraco-abdomi-
nal e respetiva repercussão, ao 
nível da SaO2 e da estrutura 
do sono. 
É assumido como possível a 
inferência diagnóstica em es-
tudos simplificados com mo-
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O
O Enfermeiro recebe com 
frequência crescente doentes 
portadores de dispositivos 
de pressão positiva contínua 
(CPAP) ou binível (BiPAP). 
Ocorre em todas as enferma-
rias. São doentes estáveis do 
ponto de vista respiratório, 
com indicação de cumprir o 
tratamento domiciliário to-
das as noites que, salvo raras 
exceções, deve ser mantido no 
hospital.
A situação decorre do número 
crescente de doentes diagnos-
ticados e tratado com Síndro-
me de Apneia do Sono (SAS). 
Na verdade, a prevalência do 
SAS atinge 5% da população 
geral e 15% da população 
adulta e idosa. Aumenta, pois, 
com a idade, e é maior no sexo 
masculino. Após os cinquen-
ta anos, um em cada cinco 
homens e uma em cada nove 
mulheres tem a doença.
Os doentes com SAS têm 
maior risco global de morte, 
particularmente quando são 
homens com menos de 50 
anos. Ou seja, os jovens mor-
rem mais que os idosos.
A suspeita clínica do SAS as-
senta, geralmente, na pre-

nitorização cardio-respirató-
ria, em ambiente domiciliário. 
O SAS é uma doença tratável, 
em primeira linha, por ven-
tilação por pressão positiva. 
Esta está indicada nas formas 
moderadas e graves da doen-
ça e nas formas ligeiras que se 
acompanham de risco cardio-
vascular ou sonolência diurna 
significativa.
Distinguem-se três tipos de 
dispositivos: os de pressão 
fixa contínua (CPAP), os de 
pressão variável (AutoCPAP) 
e os BiPAP.  
No CPAP, a pressão eficaz é 
calculada mediante a realiza-
ção de um estudo poligráfico 
do sono, sendo aquela que 
corrige as alterações cardior-

respiratórias e neurofisiológi-
cas do SAS. 
Os AutoCPAP dispõem de 
sensores e software incorpo-
rados capazes de identificar 
e corrigir, de forma fiável, as 
perturbações respiratórias do 
sono.
No BiPAP são reguláveis a 
pressão inspiratória e a expi-
ratória. Está indicado nos ca-
sos refratários à pressão con-
tínua. 
O BiPAP pode funcionar como 
verdadeiro e como tal é usado 
nas patologias que se acom-
panham de insuficiência res-
piratória como o Síndrome de 
Obesidade Hipoventilação, a 
DPOC, a cifoescoliose ou as 
doenças neuromusculares.
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