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Estima-se que mais de 500 mil portugueses
sofram de Síndrome de Apneia Obstrutiva do 
 Sono (SAOS), uma doença com importantes
consequências pessoais, sociais e económicas.

Esta doença caracteriza-se pela ocorrência de
paragens respiratórias intermitentes durante
o sono, o que se traduz numa respiração
irregular. As apneias podem ter uma duração
superior a um minuto, ocorrendo numerosas
vezes por hora, o que leva a uma diminuição
transitória e repetida da quantidade de
oxigénio no sangue. 

Apneia do Sono

 
Além do risco acrescido de acidentes de
viação ou no local de trabalho pelo aumento
da sonolência diurna, estes doentes têm
também maior probabilidade de sofrer de
doenças cardio e cerebrovasculares como a
hipertensão arterial, o enfarte agudo do
miocárdio, as alterações do ritmo cardíaco e
o Acidente Vascular Cerebral (AVC). O
diagnóstico tardio acaba por ser um dos
principais problemas associados a esta
doença, contribuindo para o agravamento
do impacto da doença na qualidade de vida
do doente.

Os principais sinais, durante a noite, passam
pelo ressonar profundo (roncopatia),
paragens respiratórias, engasgamentos,
excesso de transpiração ou sono agitado,
com movimentos bruscos ou com vários
despertares. Existem ainda vários sintomas
durante o dia que podem facilitar o
diagnóstico como o acordar cansado, a
sensação de um sono não reparador,
sonolência diurna excessiva, dores de
cabeça matinais, ansiedade, depressão,
alterações de humor e até mesmo
alterações cognitivas, como por exemplo,
alteração da memória ou dificuldade de
concentração.

 
O tratamento da SAOS depende de
vários fatores como a gravidade da
doença, o número e duração das
paragens respiratórias, a existência de
outras patologias, as características
morfológicas do doente e também as
suas preferências.

Atualmente, nos casos de apneia
obstrutiva do sono moderada a grave, a
Ventilação por Pressão Positiva Contínua
(CPAP), conhecido habitualmente por
“máquina do sono”, é o tratamento mais
comum e eficaz. Consiste na aplicação de
pressão positiva de ar, gerada pelo
equipamento, através uma máscara.

Uma alternativa, nos casos de
tratamento da apneia do sono ligeira e
na roncopatia é o dispositivo de avanço
mandibular, dispositivo médico intra-oral
que permite uma melhor passagem de
ar através da via aérea superior durante
o sono.
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