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INTRODUÇÃO

Definição

As apnéias (períodos breves de parada respiratória) e as hipopnéias (marcada
redução do volume corrente) são eventos comuns em adultos durante o sono.
A síndrome da apnéia-hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS) é definida
através do índice de apnéia-hipopnéia por hora (IAH) - número total de apnéias
e hipopnéias dividido pelo número de horas de sono. Quando este índice for
igualou maior que cinco eventos por hora de sono e estiver associado à sonolência diurna excessiva, o diagnóstico de SAHOS fica estabelecido.
Epidemiologia

A apnéia do sono ocorre em 4% dos homens e 2% das mulheres entre 30 e
60 anos de idade. A prevalência é maior (24% em homens e 9% em mulheres) se
for usado apenas o IAH como definição da SAHOS. Estudos recentes mostram
que a diferença dos percentuais entre os sexos se reduz após os 60 anos.
Como os pacientes com SAHOS procuram atendimento médico mais vezes
do que a população geral antes do diagnóstico, o custo econômico da SAHOS
não tratada é estimado na casa dos bilhões de dólares.
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Classificação

Quanto à gravidade, a SAHOS é classificada como:
• leve - quando o IAH for igualou maior que 5 e menor que 15 eventos por hora;
• moderada - quando este índice for igualou maior que 15 e menor que 30
eventos por hora;
• grave - quando o IAH for igualou superior a 30 eventos por hora.
Quanto à origem, as apnéias são classificadas como:
• obstrutivas - quando o fluxo aéreo é interrompido por obstrução na via
aérea superior, apesar da persistência dos movimentos ventilatórios;
• centrais - quando a ventilação cessa por ausência de impulsos dos neurônios
respiratórios e conseqüente imobilidade dos músculos respiratórios;
• mistas - quando o fluxo cessa inicialmente por causa central e, posterio rmente, por obstrução. Isso ocorre quando os movimentos ventilatórios reiniciam contra a via aérea ocluída.
Diagnóstico Diferencial da Apnéia Obstrutiva

O diagnóstico diferencial da SAHOS incui várias doenças ou condições. Dentre
elas, destacamos:
• ronco simples;
• apnéia central do sono;
• outros distúrbios do sono que podem causar sonolência diurna (privação do sono, alteração do ritmo circadiano, narcolepsia e síndrome das
pernas inquietas).
HISTÓRICO

o primeiro relato da SAHOS descreve a respiração laboriosa, a sonolência e a
dificuldade em despertar de Dionísio, tirano da Heracléia, na Ásia Menor, em 360 a.c.
O tratamento proposto foi a introdução de agulhas num local onde causasse dor,
despertando-o e devolvendo-lhe a respiração. A partir de então, apenas em 181 6,
William Wadd, cirurgião do rei da Inglaterra, relatou a associação entre obesidade,
respiração periódica e sonolência diurna.
Em 1836, Charles Dickens publicou o Diário Póstumo do Clube Pickwick, no
qual o personagem Joe, um menino gordo e de face avermelhada passava a maior
parte do tempo comendo ou dormindo em meio a situações cômicas.
No século xx, vários autores usaram o termo "pickwickiano" ao descrever os
sintomas da SAHOS.
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Em 1956, BurweIl descreveu de forma científica e moderna a "síndrome
pickwickiana". A importância desse trabalho foi levar ao domínio médico o que até
então era considerado apenas cômico. Entretanto, hoje em dia, recomenda-se evitar
este termo, já que pode causar confusão com um falso epônimo.
Em 1965, com o advento da polissonografia, os pacientes com roncos, sonolência diurna e obesidade começaram a ser estudados. Foi observado que eles apresentavam despertares repetidos que eram precedidos por paradas respiratórias. A causa
das apnéias e dos despertares , entretanto, permaneceu desconhecida até que os
pacientes com a síndrome foram submetidos à traqueostomia. O registro polissonográfico após este procedimento confirmou a ausência das apnéias e dos despertares.
Finalmente, em 1973, Guilleminault reuniu os elementos sobre a causa, os
sinais e os sintomas e denominou corretamente a síndrome da apnéia-hipopnéia
obstrutiva do sono.
FISIOPATOLOGIA

O sítio da obstrução da via aérea superior é a faringe, cuja estrutura é extremamente complexa por ser um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Os
músculos da faringe desempenham diversas funções , incluindo deglutição, fonação
e manutenção da via aérea permeável durante a inspiração . Sua luz , durante a
inspiração, reflete o balanço entre a pressão negativa de sucção colapsante e a força
dilatadora dos músculos .
Durante a vigília, a patência da faringe é mantida por ativação neuromuscular contínua dos músculos pelo sistema nervoso central. Esta ativação tornase reduzida durante o sono. A combinação desta atividade neural reduzida com
anormalidades anatômicas da faringe, como o excesso de tecido na porção posterior desse órgão ou no palato mole e a macroglossia, predispõem às hipopnéias
e apnéias. A ativação neural também é atenuada pelo álcool. anestesia, privação
do sono e sedativos. Os receptores de propriocepção situados nas vias aéreas e
no tórax e a estimulação química por hipercapnia e hipóxia aumentam a ativação neural da faringe .
O estreitamento da faringe pode ser periódico ou não periódico. A obstrução
periódica produz as apnéias e as hipopnéias intercaladas com fluxo aéreo normal.
Na obstrução não periódica, existe uma elevação sustentada da resistência ao fluxo
aéreo, com ou sem dessaturação . Este aumento na resistência ao fluxo de ar pode
fragmentar o sono e causar sonolência diurna. É a chamada 'síndrome de resistência das vias aéreas superiores' (SRVAS), também descrita inicialmente pelo grupo de
Stanford liderado por Guilleminault (Figura 1).
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Figura 1 - Polissonografia de um paciente de 41 anos com roncos (fluxo obtido através de senso r de pressão mostrando curva compativel com SRVAS)
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Tanto a apnéia quanto a hipopnéia geram hipercapnia e hipóxia. O esforço respiratório aumenta progressivamente em resposta a estes estímulos e eventualmente causa um microdespertar (arousal) . O microdespertar, por sua vez,
gera uma onda de atividade dos músculos dilatadores da faringe e reverte a
obstrução da via aérea . Este processo repete-se continuamente durante a noite,
levando à hipóxia e hipercapnia intermitentes , fragmentação do sono e estimulação adrenérgica.
Fatores de risco incluem obesidade (lMC > 30 kg/m2 ), circunferência do
pescoço elevada (> 40 cm), sexo masculino, idade acima de 40 anos, história
familiar de SAHOS, anormalidades craniofaciais (rettognatia, protrusão dentária ,
má oclusão dentária, deslocamento da articulação temporomandibular durante abertura
da boca , macroglossia, úvula alongada, mandíbula ou maxila estreitas, estreitamento da região retroglossal, hipertrofia de mandíbula, hipertrofia adenoidiana e
desvio de septo), síndrome de Down, doença de Marfan, hipotireoidismo e acromegalia , ingestão de álcool antes de dormir, alergias respiratórias e obstrução nasal
de qualquer etiologia.
QUADRO CLíNICO

Deve-se suspeitar de SAHOS em pacientes obesos, hipertensos, roncadores habituais e sonolentos. A circunferência do pescoço é um preditor de SAHOS.
Os sintomas de SAHOS podem ser divididos em diurnos e noturnos, sendo
os diurnos resultantes da fragmentação do sono . Os noturnos incluem roncos,
apnéias presenciadas, abalos corporais, roncos ressucitadores, engasgos, insônia ,
dispnéia, sudorese, nictúria, boca seca e sintomas de refluxo gastroesofágico. Os principais sintomas diurnos são sonolência excessiva inexplicável e cansaço, cefaléia
matinal, lapsos de memória, dificuldade de concentração, alterações de personalidade, irritabilidade, agressividade, depressão, ansiedade, diminuição da libido e impotência.
Como os múltiplos despertares causam má qualidade do sono (Figura 2) , as
queixas de sono não restaurador e fadiga crônica são comuns nos pacientes com
SAHOS que , com freqüência , são rotulados como portadores de depressão. Farney
e colaboradores observaram que a probabilidade do diagnóstico de SAHOS é maior
na população que faz uso de antidepressivos. No mesmo estudo, os autores também
testaram a população que usa anti-hipertensivos, chegando à mesma conclusão.
A probabilidade do diagnóstico de SAHOS é ainda maior nos pacientes que usam
ambas as medicações simultaneamente.
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Figura 2 - Hipnograma de um paciente de 52 anos, com roncos e sonolência excessiva diurna. Ausência de sono delta; IAH
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Em estudo sobre sonolência e qualidade de vida dos pacientes com SAHOS, os
autores concluíram que os índices IAH e de microdespertares se correlacionam com
o valor da escala de sonolência de Epworth. Não houve correlação positiva entre a
pontuação geral da pesquisa de depressão SF-36 e o IAH, mas sim da percepção
subjetiva da performance física e do índice de microdespertares.
Os efeitos a longo prazo da SAHOS incluem hipertensão arterial sistêmica,
doença cardiovascular, acidente vascular encefálico , hipertensão pulmonar, maior
incidência de acidentes automobilísticos e maior freqüência de morte súbita. Todos
esses efeitos fazem da SAHOS uma doença de importante impacto socioeconômico.
A gravidade da apnéia correlaciona-se à dificuldade para se controlar a pressão
arterial. Entretanto, o mecanismo pelo qual a apnéia do sono contribui para o desenvolvimento de hipertensão resistente (hipertensão mal controlada apesar de três ou
mais drogas anti-hipertensivas) permanece obscuro. David Calhoum e colaborado res determinaram a atividade da renina plasmática, a concentração plasmática de
aldosterona e a excreção de aldosterona, em pacientes com hipertensão arterial
sistêmica (HAS) resistente, e encontraram excreção urinária de aldosterona mais
elevada em pacientes com sintomas de SAHOS. Os autores concluíram que a apnéia
do sono contribui para o desenvolvimento de HAS resistente, estimulando a excreção de aldosterona .
Numa coorte envolvendo 20 pacientes (12 com SAHOS), um estudo concluiu
que as anormalidades autonômicas sugestivas de aumento do tônus adrenérgico
estavam associadas a SAHOS leve. Estas anormalidades podem ser secundárias,
mas também podem preceder o desenvolvimento da apnéia do sono. A elevação do
tônus adrenérgico pode predispor à isquemia cardíaca em pacientes com SAHOS,
além de doença coronariana. Também foi encontrada capacidade de fibrinólise reduzida nos pacientes com apnéia, o que contribui para o risco de isquemia miocárdica.
Porthan e colaboradores não conseguiram provar que a população de indivíduos com SAHOS tem maior prevalência de fibrilação atrial do que a população
geral. Entretanto, observaram que os pacientes com fibrilação atrial têm um número
maior de apnéias e mais sonolência diurna.
Um estudo com 210 pacientes com apnéia do sono não tratada demonstrou
taxa de colisão de veículos três vezes maior nestes pacientes do que na população
geral. O fato foi atribuído à sonolência diurna excessiva gerada pelos múltiplos
microdespertares durante o sono. De forma interessante, a taxa de acidentes automobilísticos caiu para o nível do grupo controle após tratamento com CPAP nasal.
A apnéia do sono pode causar hipertensão pulmonar leve. Mas, em geral , não
leva a quadro de insuficiência cardíaca direita clinicamente significativo na ausência de hipoxemia diurna ou de doença pulmonar coexistente (overlap syndrome).
Outro efeito da SAHOS ocorre nos pacientes asmáticos, em que há aumento da
gravidade e da freqüência dos sintomas, principalmente no início da manhã. O mecanismo deste efeito permanece desconhecido. O tratamento com CPAP nasal resulta
em melhor controle dos sintomas.
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode coexistir com a SAHOS.
Aproximadamente 10% dos pacientes com DPOC também têm apnéia. Entretanto; a
dessaturação noturna no paciente com DPOC provém da hipoventilação associada
ao sono REM, do desequilíbrio entre ventilação e perfusão e da redução da capacidade residual funcional, e não da apnéia. Nos pacientes com ambas as morbidades, a
hipoxemia noturna é mais acentuada.
Dentre os vários efeitos a longo prazo da SAHOS, destacam-se:
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~

Isquemia cardíaca: a hipoxemia e o aumento do tônus adrenérgico que
ocorrem durante a noite como resultantes das apnéias e das hipopnéias
podem predispor a isquemia cardíaca em pacientes com doença arterial
coronariana. O risco de infarto do miocárdio é maior durante o nadir da
saturação de oxigênio, quando a freqüência cardíaca e a pressão arterial
estão elevadas. Além disso, já foi relatada uma menor capacidade de fibrinólise nos pacientes com SAHOS, aumentando ainda mais a possibilidade
de oclusão coronariana.

~

Arritmias: Hoffstein e Mateika detectaram arritmia em 58% dos pacientes
com SAHOS. Os pacientes com apnéia do sono e arritmia têm IAH mais
elevado e maior hipoxemia. As arritmias mais comuns são a bradicardia
durante a fase de apnéia, seguida da taquicardia. É possível observar nos
canais de EEG atividade elétrica que indica um microdespertar (Figura 3) .
Outras arritmias encontradas nestes pacientes são parada sinusal, bloqueio
AV de segundo grau, fibrilação atrial paroxística,jlutter atrial, extra-sístoles
e taquicardia ventricular não sustentada.

~

Insuficiência cardíaca congestiva (ICC): como a apnéia do sono aumenta a
atividade simpática, os pacientes com ICC podem ter seu processo de doença
cardíaca acelerado. O tratamento com CPAP nasal em pacientes com SAHOS
e ICC aumenta a sensibilidade dos barorreceptores e regula o ponto de operação destes receptores a um nível mais baixo de pressão sanguínea, melhorando assim o controle neural da freqüência cardíaca. Ao controlar as
apnéias, o CPAP também elimina as elevações da pressão arterial. Estes
efeitos combinados levam à redução da pós-carga, o que em última análise
melhora a função cardíaca.

~

Doença cerebrovascular: a perfusão cerebral flutua durante as apnéias, podendo haver comprometimento do fluxo sanguíneo a áreas onde já havia
má circulação. Foi encontrada odd ratio de 8 para ocorrência de acidente
vascular cerebral em pacientes com apnéia presenciada, sonolência, obesidade e roncos.
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Alterações inflamatórias: existem evidências convincentes de que a SAHOS
está associada à inflamação nas vias aéreas superiores. Olopade e colaboradores mediram o pentano exalado (como indicador de stress oxidativo) e o
óxido nítrico (como indicador de inflamação) em 20 pacientes com apnéia e
oito controles saudáveis. Relataram que o pentano e o óxido nítrico exalados estavam elevados após o sono somente nos pacientes com SAHOS .
Carpagnano encontrou níveis elevados de 8-isoprostano (um outro indicador de estresse oxidativo) e IL-6 exalados em 18 pacientes com apnéia do
sono. Estas alterações se correlacionaram com o IAH.
Também já existem evidências de que a SAHOS está associada a alterações
nos indicadores de inflamação sistêmica. Shulz e colaboradores avaliaram
a geração de superóxido neutrofílico em 18 pacientes com apnéia e encontraram geração maior nestes pacientes quando comparada aos controles.
Tal efeito desaparece imediatamente com o uso do CPAP nasal. Dyugovskaya
e colaboradores demonstraram que a produção de espécimes reativos de
oxigênio por monócitos e granulócitos está aumentada em pacientes com
SAHOS, um efeito que também desaparece com o CPAP. Estes estudos comprovam o papel da hipóxia intermitente em promover injúria e resposta inflamatória em pacientes com síndrome da apnéia do sono. Este conceito
também foi comprovado por outros dois estudos que encontraram redução
do óxido nítrico circulante nos pacientes com apnéia, o que também é revertido pelo CPAP nasal. Também foi relatada a presença de níveis circulantes
mais elevados de moléculas de adesão intercelular 1, IL-8 e proteína quimiotática de monócitos nos pacientes com apnéia do sono. Essas alterações
podem ser revertidas pelo CPAP nasal. Pode-se especular que este efeito próinflamatório da SAHOS contribui para doença cardiovascular e gravidade
da asma.

~

Função neurocognitiva: já está estabelecido que a apnéia do sono causa
sonolência diurna, depressão e redução da função neurocognitiva, pelo menos em parte devido à fragmentação do sono. É nítida a espetacular reversão destes sintomas com o uso de CPAP nasal.

EXAMES COMPLEMENTARES

A presença dos sintomas típicos da apnéia do sono aumenta a probabilidade de
SAHOS, mas não é suficiente para estabelecer o diagnóstico . O diagnóstico definitivo da síndrome requer o estudo do sono.
A polissonografia (PSG) é, em geral, o método recomendado para avaliar pacientes com distúrbio do sono, sendo considerada o padrão-ouro para diagnóstico de
SAHOS. Durante o exame, o sono é registrado e seu estágio é determinado através de
eletroencefalografia (EEG), eletrooculografia (EOG) e eletromiografia (EMG) .
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Os episódios de apnéia e hipopnéia são definidos como uma diminuição substancial do fluxo de ar ou do volume corrente freqüentemente acompanhada por um
decréscimo da saturação de oxigênio (medida através do oxímetro digital) e concluída
com um microdespertar (intervalo de três segundos ou mais no qual o padrão eletroencefalográfico indica que o paciente 'microdespertou'). Entretanto , o método
ideal para registrar a respiração e os critérios para definir os distúrbios ventilatórios,
especialmente a hipopnéia, permanecem controversos. Os sensores de pressão são
hoje os mais utilizados por sua capacidade de identificar alterações de fluxo nos
portadores de SRVAS. Além disso, os movimentos do abdome e tórax durante a ventilação, os movimentos dos membros inferiores e o eletrocardiograma (ECG) também
são monitorizados.
Como o acesso ao laboratório do sono pode ser difícil, é possível realizar a
PSG com monitores portáteis em casa ou no hospital. Uma metanálise concluiu
que a qualidade da maioria deles não é boa. Porém, outros estudos a este respeito
estão em andamento .
TRATAMENTO

O médico não deve tratar a SAHOS baseando-se somente no IAH, pois este
índice correlaciona-se fracamente com a qualidade de vida, com a gravidade dos
sintomas e com o risco de acidentes de trânsito. Assim, a abordagem de um paciente
com polissonografia positiva para SAHOS deve ser guiada pela probabilidade clínica de eventos cardíacos e cerebrovasculares, pela gravidade dos sintomas diurnos e
pelo impacto do distúrbio respiratório sobre a qualidade de vida do indivíduo.
Tratamento Conservador

Além de tratar o sítio de obstrução propriamente dito, os fatores de risco para a
apnéia do sono devem ser modificados, incluindo:
~

controlar o peso: a relação entre perda de peso e redução das apnéias parece
ser curvilínea, podendo ocorrer uma grande perda de peso sem uma redução
significativa do índice de apnéia-hipopnéia; o emagrecimento, de forma isolada , não cura a SAHOS na maioria dos pacientes;

~

evitar privação do sono;

~

parar de fumar;

~

evitar álcool, pelo menos quatro horas antes de dormir, e sedativos;

~

evitar. decúbito dorsal: os pacientes com apnéia leve e os não obesos respondem melhor à terapia posicional, mas a resposta à mudança de decúbito
deve ser confirmada pela polissonografia.
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CPAP Nasal

o tratamento com CPAP nasal foi descrito pela primeira vez em 1981, por Sullivan.
Desde então, tornou-se a modalidade de tratamento mais efetiva para o tratamento
da apnéia do sono . O CPAP previne as apnéias e as hipopnéias fornecendo uma
pressão de ar secundária através de uma máscara nasal ou facial que impede o
colapso da faringe.
A aderência ao tratamento com CPAP nasal é mais provável quando o paciente
tem sonolência diurna excessiva e percebe a imediata melhora deste sintoma com o uso
do aparelho. A educação exaustiva do paciente e o suporte médico são imprescindíveis.
Os efeitos colaterais do CPAP costumam ser raros e leves, incluindo rinorréia,
congestão nasal, ressecamento nasal, conjuntivite quando há escape de ar pela
máscara nasal, abrasão na pele (muito rara com o uso da máscara de silicone) ,
claustrofobia e aerofagia .
A congestão nasal e a intolerância à máscara são os efeitos que mais comumente levam ao abandono do tratamento com CPAP. Vários tipos de máscara são
disponíveis, desde máscaras faciais para respiradores bucais até catéteres (prongs)
nasais para pacientes com claustrofobia. Técnicas de dessensibilização à máscara
são eficazes no controle da fobia.
Quanto à rinorréia, à congestão e ao ressecamento do nariz, esses sintomas
podem ser aliviados com o uso de umidificadores e de corticóide nasal.
Se o paciente não tolera expirar contra uma pressão positiva elevada, pode ser
usada a rampa (aumento gradual da pressão enquanto o paciente adormece) ou o
tratamento com pressão positiva em dois níveis (BiPAP) . O CPAP autotitulável foi
introduzido recentemente e permite o ajuste contínuo da pressão às necessidades do
paciente. Sua desvantagem é o custo mais elevado, porém menor que o do BiPAP.
Efeitos do tratamento com CPAP nasal
~

~

~

~
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Controle da hipertensão arterial sistêmica e da insuficiência cardíaca congestiva: ao controlar as apnéias, o CPAP também elimina as elevações da
pressão arterial. Estes efeitos combinados levam à redução da pós-carga, o
que, em última análise, melhora a função cardíaca.
Redução do índice de acidentes automobilísticos: a taxa de acidentes auto mobilísticos cai para o nível da população geral após o tratamento com
CPAP nasal.
Controle da asma: o tratamento com CPAP nasal resulta em melhor controle
dos sintomas da asma.
Supressão da inflamação: a geração de superóxido neutrofílico normaliza-se
imediatamente com o uso do CPAP nasal. A produção de espécimes reativos de
oxigênio por monócitos e granulócitos e os níveis circulantes de óxido nítrico,
moléculas de adesão intercelular 1, IL-8 e proteína quimiotática de monócitos, também retornam aos valores basais com o CPAP.
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Cirurgia

O sucesso da abordagem cirúrgica é mais provável nos pacientes com anormalidades craniofaciais discretas. Vários procedimentos foram propostos: septoplastia
nasal, turbinectomia, tonsilectomia, ressecção das adenóides, uvulopalatoplastia a
laser, uvulopalatofaringoplastia, osteotomia mandibular com avanço do genioglosso, miotomia e suspensão do hióide e avanço maxilomandibular.
As complicações incluem sangramento, infecção, obstrução de via aérea superior causada pelo edema, hematomas e anestesia facial após avanço maxilomandibular. Os pacientes devem ser monitorizados rigorosamente em uma unidade de
terapia intensiva por profissionais especializados.
Se todas as modalidades de tratamento fracassarem, a traqueostomia pode ser
considerada como última opção terapêutica, especialmente nos obesos mórbidos com
SAHOS grave, dessa tu ração significante e comorbidades.
Dispositivos Intra-Orais

Os dispositivos intra-orais têm como função deslocar mecanicamente a língua
ou a mandíbula para a frente, aumentando, desta forma, o espaço retrolingual.
Estão contra-indicados em pacientes com apnéia central. doença da articulação temporomandibular ou obstrução nasal fixa. O paciente precisa ter dentes suficientemente
saudáveis para ancorar o aparelho. Além disso, não é recomendado para pacientes
com apnéia grave ou com hipoxemia acentuada. A terapia com CPAP nasal produz
melhores resultados, reduzindo o IAH e a sonolência diurna de forma mais significativa do que os dispositivos intra-orais.
Um estudo prospectivo envolvendo 471 indivíduos com roncos e SAHOS (média
de lAH de 16 eventos/hora, variando de zero a 76) recomenda os dispositivos intra-orais
para mulheres com apnéia do sono, homens com apnéia do sono relacionada à posição
do corpo (decúbito dorsal) e roncadores sem apnéia. Os homens que engordaram durante
o tratamento com o aparelho oral tiveram chances de sucesso reduzidas.
Colar de Suporte Cervicomandibular

O colar de suporte cervicomandibular (CSCM) foi desenhado para prevenir o
movimento da mandíbula e manter a cabeça numa posição levemente estendida,
evitando, desta forma, as alterações posturais que poderiam contribuir para a apnéia
do sono.
A eficácia do colar de suporte cervicomandibular foi comparada à do CPAP
nasal num estudo envolvendo dez pacientes com média de IAH de 29,4 eventos/
hora. Os pacientes em uso do CSCM mantiveram o IAH inalterado após um mês de
tratamento, enquanto o CPAP nasal levou a uma redução significativa deste índice.
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Outros

Estimulação elétrica da via aérea superior, dilatadores nasais e medicamentos
como protriptilina e mirtazapina já foram testados para o tratamento da SAHOS.
Como os estudos não mostraram sucesso, seu uso não é recomendado.
SAHOS EM CRIANÇAS

Assim como no adulto, a SAHOS em crianças caracteriza-se por obstrução
parcial prolongada da via aérea superior (hipopnéia) e/ou obstrução completa intermitente (apnéia) durante o sono. Está associada a sintomas como roncos habituais,
dificuldade para dormir e problemas neurocomportamentais durante o dia. As complicações podem incluir alterações do crescimento, desordens neurológicas e cor
pulmonale quando a doença é grave.
vários fatores de risco têm sido identificados no desenvolvimento da SAHOS
em crianças, a saber: hipertrofia adenotonsilar, obesidade, síndrome da hipoventilação central, anormalidades craniofaciais, síndrome de Down, paralisia cerebral,
desordens neuromusculares, pneumopatia crônica, anemia falciforme, doenças metabólicas e laringomalácia.
A abordagem cirúrgica, principalmente com amigdalectomia e/ou adenoidectomia,
pode apresentar resultado definitivo para esta síndrome.
CONCLUSÕES

A SAHOS é uma doença caracterizada pelo fechamento ou estreitamento intermitente da via aérea superior durante o sono, levando às apnéias e hipopnéias, aos
despertares e à hipoxemia. A apnéia do sono tem um impacto significativo sobre a
sociedade, devido à morbidade prolongada e à mortalidade elevada. Afeta quase
todos os sistemas do organismo e é diagnosticada através de polissonografia.
A apnéia do sono reduz a capacidade restauradora do sono que representa um terço
do tempo de nossas vidas e, como conseqüência, deteriora os dois terços restantes.
O tratamento mais eficiente é o CPAP nasal, pois, ao corrigir as apnéias e
hipopnéias, melhora a performance durante o dia e previne as conseqüências da
SAHOS. As outras modalidades, incluindo cirurgia e dispositivos intra-orais, podem
ser empregadas em pacientes com apnéia leve a moderada e que não aderiram ao CPAP.
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