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Saúde

RESUMO

A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) se caracteriza por episódios recorrentes de cessação/diminuição de fluxo aéreo 
decorrente do colapso inspiratório das vias aéreas durante o sono, resultando em hipoxemia. A SAHOS é considerada um problema de saúde 
pública, acometendo diversas faixas etárias e tendo consequências neurocognitivas e cardiovasculares. O presente estudo tem como objetivo 
geral analisar os efeitos adversos na adaptação a terapia com pressão positiva em pacientes com síndrome obstrutiva do sono. A pesquisa 
desenvolvida é de caráter descritivo, longitudinal, com abordagem quantitativa dos dados. A população do estudo foi composta de 20 pacientes, 
portadores da Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) que estavam em tratamento com Pressão positiva continua nas vias 
aéreas (CPAP) acompanhados no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram incluídos na amostra 70% (n=14), nos quais 86% (n=
12) apresentaram adaptação ao suporte ventilatório e 14% (n=2) não se adaptaram a terapia. Foram excluídos 30% (n=6) da população do estudo 
por não ter sido possível manter um contato continuo no acompanhamento e os pacientes que não aceitassem assinar o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Analisando o IMC foi percebido que os indivíduos que não se adaptavam estavam classificados como obesos do tipo I e II 
representando 14% (n=2). O gênero masculino teve predominância entre os participantes como 64% (n=9), ficando o sexo feminino com 
percentual de 36% (n=5) da amostra. Os participantes apresentaram média de idade de 71,5 ±13,1 anos. O efeito adverso mais relatado foi 
garganta seca em 57% (n=8) dos pacientes, estando presente com maior frequência no grupo que utilizava no período de 1 a 3 meses. Os 
pacientes que desistiram da terapia utilizavam nível pressórico acima de 12 cmH2O representando 14% (n=2) da amostra. Diante dos resultados 
encontrados foi comprovado que os efeitos adversos e níveis pressóricos elevados podem interferir na adesão ao tratamento e que os indivíduos 
que não se adaptavam estavam classificados como obesos do tipo I e II.
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