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RESuMo
Vários estudos indicam uma influência favorável do tratamento com pressão positiva contínua da via aérea (CPAP) sobre 
o risco de desfechos adversos em pacientes com apnéia obstrutiva do sono moderada/severa. A terapia “padrão-ouro” na 
apnéia obstrutiva do sono é o CPAP. 

Esse dispositivo previne o colapso da via aérea superior e melhora a qualidade de vida. Para ser efetivo, o nível de CPAP deve 
exceder a pressão crítica de fechamento da via aérea superior. Seu uso por ≥ 4 h/noite normaliza o risco de mortalidade. O 
tratamento com CPAP reduz custo com evidência de redução de hospitalização devido à doença cardiovascular e pulmonar. 
Essa terapia também reduz os custos associados com acidentes de trânsito. 

A despeito da elevada eficácia do CPAP em reverter a obstrução de via aérea superior na apnéia do sono, sua efetividade é 
limitada pela aderência variável a essa terapêutica. Deste modo, novos estudos são necessários com o objetivo de melhorar 
a aderência em pacientes com apnéia do sono.  

Descritores: apnéia obstrutiva do sono, tratamento, pressão positiva contínua da via aérea.

AbSTRAcT
Several studies support a favorable influence of continuous positive airway pressure (CPAP) therapy on risk of adverse end-
points in patients with moderate/severe obstructive sleep apnea. The gold standard therapy for obstructive sleep apnea is 
CPAP. 

This device prevents the collapse of the upper airway and improves quality of life. To be effective, the level of CPAP must ex-
ceed the critical closing pressure of the upper airway. This use for ≥ 4 h per night normalizes the risk of mortality. Treatment 
with CPAP reduces the costs with evidence of decreased hospitalization due to cardiovascular and pulmonary disease. This 
therapy also reduces the costs associated with traffic accidents. 

Despite the high efficacy of CPAP to reverse upper airway obstruction in sleep apnea, treatment effectiveness is limited by 
variable adherence to prescribed therapy. Thus, new studies are necessary in order to improve the CPAP adherence in sleep 
apnea patients. 

Keywords: obstructive sleep apnea, treatment, continuous positive airway pressure.
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Ambos os modos possuem aparelhos simples, que 
seguem a programação prévia estipulada; ou automá-
ticos, que analisam cada ciclo variando a pressão a fim 
de evitar apnéias. O grande limitador dos aparelhos au-
tomáticos é o seu preço mais elevado.5 Com o devido 
acompanhamento, orientação e a correta análise dos 
dados obtidos, na maioria dos casos todos os modelos 
possuem desfechos clínicos semelhantes. Nussbaumer 
e colaboradores6 analisaram 30 pacientes em dois gru-
pos, durante dois meses, com seguimento duplo-cego. 
Um grupo usaria inicialmente o autoCPAP por um mês 
e depois o CPAP e vice-versa. Ambos os métodos, alcan-
çaram resultados semelhantes quando analisado a so-
nolência diurna, o tempo de uso e a melhora no índice 
de apnéia-hipopnéia (IAH). Porém, subjetivamente, os 
pacientes preferiram os modelos automáticos. Corrobo-
rando a idéia de equivalência, o consenso da Sociedade 
Canadense de Torax7, descreve que é incerto que ocorra 
benefícios dos aparelhos automáticos sobre os conven-
cionais (nível B de evidência).

Com o intuito de aproximar os aparelhos convencio-
nais com os automáticos, no que diz respeito ao conforto, 
os principais fabricantes associaram nos modelos mais re-
centes um sistema de alívio de pressão expiratória (C-flex 
Respironics® e EPR Resmed®). Estudos não demonstraram 
diferença estatística quando comparados o tempo de 
uso, a sonolência diurna e a melhora no IAH mesmo em 
pacientes com pressões superiores a 9,0 cmH2O.8 

Ajudando a aderência:
É definido como aderência ao tratamento com pres-

são positiva, o uso do aparelho por mais de quatro horas/
noite. Este tempo é meramente uma convenção, já que 
não está estabelecido qual o tempo necessário para con-
trole ideal dos sintomas relacionado à SAOS, apesar de 
alguns estudos sugerirem o valor de seis horas/noite.9,10 

A falta de aderência é preocupante. Alguns estudos 
demonstram percentagens de 29 a 83%. Alguns fatores 
surgem como provocadores deste insucesso, dentre eles: 
vias aéreas superiores com alta resistência, uso de másca-
ra oro-facial, não ter feito previamente titulação da pres-
são ideal em laboratório de sono, claustrofobia e baixo 
índice na escala de sonolência de Epworth.11- 14 

Alguns destes fatores são agregados ao paciente e 
dificilmente serão modificados, porém, estudos demons-
tram que a decisão pela manutenção ou não do tratamen-
to irá ocorrer logo na primeira semana15, ou seja, é neste 
momento que o paciente deve ter uma supervisão pró-
xima realizada pelo seu médico assistente, sanando dúvi-
das, de preferência em tempo real, e realizando pequenos 
ajustes que serão necessários para melhor aderência.

Os dados sobre aderência com os aparelhos auto-
máticos, o uso de sistema de alívio de pressão expiratória 
e o uso de umidificadores acoplados ao CPAP são confli-
tuosos, não demonstrando uma tendência clara se exis-
te vantagem ou não16-21. Em relação a estes últimos, os 
pacientes que evoluem com congestão nasal, parecem 

Silva RZM, Duarte RLM, Silveira FJM . Pressão positiva e apnéia do sono

HiSTóRico
A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

é uma patologia de alta prevalência, sendo fator de risco 
para doenças cardiovasculares, principalmente a hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS)1, acidente vascular ence-
fálico2,3 e o diabetes mellitus do tipo II.4 O uso domiciliar 
de pressão positiva surge como o tratamento eficaz, 
podendo levar ao total controle dos sintomas se houver 
boa aderência.

O primeiro paciente com SAOS tratado com o uso 
de pressão positiva foi em junho de 1981, por Colin 
Sullivan no Royal Prince Alfred Hospital, em Sidney, Aus-
trália. Até então, restava aos indivíduos graves apenas a 
traqueostomia permanente. Hoje alcançamos um pon-
to onde os antigos ventiladores, pouco práticos e de pa-
râmetros simples, evoluíram para máquinas pequenas, 
algumas praticamente automáticas e que funcionam 
como verdadeiros monitores do sono, devido a sua me-
mória interna.1-5

O desafio atual é entender suas indicações, des-
mitificar seu uso e aumentar o seu uso nas indicações 
precisas. No último consenso da Academia Americana 
de Medicina do Sono (AAMS) de 20095, foi definido que 
estes aparelhos são o tratamento de escolha da SAOS 
moderada e severa. Isto não significa que não devemos 
individualizar nossos pacientes, podendo ser ofereci-
do um tratamento alternativo em casos específicos. Os 
Centers of Medicare e Medicaid Service (CMS) reembol-
sam o preço dos aparelhos daqueles clientes que pos-
suam SAOS de grau moderado/grave ou ainda os de 
grau leve, desde que com co-morbidades clínicas que 
possam ser atribuídas à doença.1-5  

Os modos de pressão positiva:
À disposição de quem pretende tratar os distúr-

bios respiratórios do sono, encontram-se dois métodos 
ventilatórios: a pressão positiva contínua nas vias aéreas 
(Continuous Positive Airway Pressure ou CPAP) e a pressão 
positiva em dois níveis (Bilevel Positive Airway Pressure ou 
BiPAP). No primeiro modo não existe ciclo respiratório, 
sendo mantido um aporte pressórico contínuo; no se-
gundo modo são programadas duas pressões diferentes, 
uma durante a inspiração e outra durante a expiração 
(IPAP e EPAP, respectivamente). O objetivo da diferença 
pressórica gerada é manter uma pressão menor na expi-
ração, o que é interessante por alguns motivos: seja um 
maior conforto do paciente, pois facilita a exalação do ar 
sem a resistência da pressão fixa, seja proporcionar um 
alívio na pressão intra-torácica, o que é útil em cardiopa-
tas graves que podem não conseguir manter o débito 
cardíaco nesta circunstância ou em pacientes com enfi-
sema pulmonar com grandes bolhas, devido ao risco do 
rompimento de alguma destas. O risco é que isto leve 
a uma falha terapêutica, já que podemos programar a 
pressão abaixo da pressão expiratória de oclusão da via, 
que pode ser alta em alguns pacientes, permitindo que 
ocorra a obstrução em parte do ciclo.1-5
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ser beneficiados pelo uso de corticóides nasais continu-
amente ou gel umidificador.

Em estudo realizado em nossa instituição (SLEEP - 
RJ) foi calculada a taxa de aderência ao CPAP em pacien-
tes com diagnóstico polissonográfico de SAOS moderada 
ou severa em uma clínica especializada de distúrbios do 
sono. Através de uma análise prospectiva (janeiro de 2006 
a dezembro de 2007) de uma coorte de 143 indivíduos 
adultos (81,8% homens), em acompanhamento nesta clí-
nica, com uso do CPAP há pelo menos 3 meses. Todos os 
pacientes foram submetidos à titulação do CPAP previa-
mente e todos utilizaram o CPAP da marca ResMed® com 
software que registra o tempo de uso do CPAP (AutoScan 
5.7®). No cálculo da adesão foi considerado o número de 
noites com uso do CPAP ≥ 4 horas/número total de noites. 
Dos 143 pacientes com acompanhamento por 3 meses, 
as médias de uso e de adesão foram de: 6,2 ± 1,0/h e 81,3 
± 18,9%. Nestes 143 pacientes, a média do IAH com o uso 
do CPAP foi de 5,2 ± 4,2/h. Dos 108 pacientes com acom-
panhamento por 6 meses, as médias de uso e de adesão 
foram de: 6,1 ± 1,0/h e 81,4 ± 19,5%. Nestes 108 pacientes, 
a média do IAH com o uso do CPAP foi de 5,1 ± 3,9/h.22 

  
Iniciando o tratamento:

Após indicação correta do tratamento, deve-se des-
cobrir qual é o ponto pressórico mínimo que garanta re-
sultados clínicos satisfatórios, entendendo-se isto como 
aquele que elimina apnéias e hipopnéias obstrutivas, 
assim como o ronco em qualquer posição ou estágio do 
sono. Dispomos de três métodos básicos: a polissonogra-
fia (PSG) com titulação de pressão, a utilização domici-
liar de um aparelho automático e a estipulação de uma 
pressão empírica com um acompanhamento próximo 
avaliando resultados baseado na memória interna do 
aparelho e modificando o que for necessário.5

O consenso da AASM de 2009 é bastante claro sobre 
métodos, limites e objetivos destes exames. Este docu-
mento define que todo paciente com SAOS deve ter uma 
PSG com titulação de pressão, seja completa ou split-
-night, tentando obter uma pressão, seja de CPAP ou de 
BiPAP, dependendo de que aparelho será utilizado pos-
teriormente. Alguns trabalhos demonstram resultados e 
aderência em seis semanas semelhantes entre quem re-
alizou titulação convencional ou quem utilizou aparelhos 
automáticos domiciliares para tratamento.23

Após esta fase é a hora do início do tratamento. Vá-
rios trabalhos demonstram uma vantagem na aderência 
para aqueles pacientes que tiverem uma educação metó-
dica sobre como se conectar ao aparelho, suas caracterís-
ticas e seus objetivos. É correto afirmar que quanto mais o 
paciente souber sobre os mecanismos do seu tratamento 
melhor será seu resultado.5  

Em relação à regulagem dos aparelhos, cabe a esti-
pulação de uma pressão inicial, normalmente fisiológica 
(4 cmH2O) e um tempo de rampa (tempo em que o apa-
relho irá alcançar a pressão alvo). Esta rampa dependerá 
de com que facilidade o paciente consegue induzir seu 

sono, tentando assim, só expor o mesmo a pressões mais 
altas e incômodas quando já estiver dormindo. Também 
se regula o tipo de máscara utilizado, o tamanho do tubo, 
a presença ou não de alarme de fuga e outras característi-
cas específicas de cada aparelho.5 

Existem basicamente três tipos de interface entre o 
paciente e seu aparelho: as nasais, as oro-nasais e as al-
mofadas nasais. Para optar por uma máscara nasal isola-
da é essencial ter certeza que esta via está apta a permitir 
boa passagem do fluxo sem estabelecer resistência, o 
que elevaria a pressão no sistema, aumentando a fuga e, 
assim, o desconforto, piorando a resposta ao tratamento. 
Apesar disto, estas ainda são a primeira escolha, devido 
ao seu conforto e por diminuir a sensação de claustrofo-
bia. Atualmente, as almofadas nasais vieram com o intui-
to de ocupar este espaço, contudo, ainda são necessários 
mais estudos para demonstrar que sua vedação suporte 
pressões mais elevadas.5

Razões para tratar:
Existe uma ampla gama de vantagens já compro-

vadas do uso do CPAP em pacientes com SAOS (Quadro 
1).24 A estabilização metabólica (promovida pela norma-
lização da oxigenação e pelo rearranjo da arquitetura do 
sono) demonstrou ganhos em diferentes áreas. Durán-
-Cantolla e colaboradores25 em trabalho multicêntrico, 
duplo-cego, randomizado e controlado por CPAP-placebo 
(Sham-CPAP), demonstrou que após três meses de uso do 
CPAP, os pacientes com HAS e SAOS moderada ou severa, 
apresentavam uma diminuição de 1,5 mmHg na pressão 
média diurna e 2,1 mmHg na noturna medida pela moni-
torização ambulatorial da pressão arterial (MAPA).

Quadro 1: Benefícios do uso do CPAP em pacientes com SAOS

Redução no IAH

Melhora da SDE (subjetiva e objetiva)

Melhora da qualidade de vida 

Melhora na qualidade da arquitetura do sono (aumento dos 
estágios 3 e 4) 

Melhora da função neurocognitiva 

Redução da PA sistêmica (noturna e diurna) 

Redução da PA pulmonar 

Redução do risco de eventos cardiovasculares 

Redução do risco de acidentes automobilísticos 

Redução da nictúria 

Redução da atividade simpática diurna

Redução de mediadores inflamatórios 

Redução da recorrência de fibrilação atrial após cardioversão

Melhora da fração de ejeção na ICC associada à SAOS

Melhora de parâmetros metabólicos (hiperglicemia, hiperlipide-
mia, hiperuricemia) 

Legenda: CPAP = pressão positiva contínua na via aérea, SAOS = sín-
drome de apnéia obstrutiva do sono, IAH = índice de apnéia-hipop-
néia, SDE = sonolência diurna excessiva, PA = pressão arterial, ICC = 
insuficiência cardíaca congestiva 
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Nguyen e colaboradores26 realizaram um ensaio clí-
nico randomizado com um pequeno grupo de pacientes 
com SAOS que não possuíam sinais clínicos de corona-
riopatia utilizando CPAP e CPAP-placebo por três meses. 
Utilizando a ressonância magnética com gadolíneo em 
repouso e stress com adenosina [para avaliar perfusão 
miocárdica], a angiorressonância da coronária direita 
com exposição ao nitrato [para avaliar reserva coronaria-
na] e a variação do diâmetro e fluxo da artéria braquial 
direita em resposta a nitroglicerina [para avaliar função 

endotelial], foi demonstrado que estes indivíduos já pos-
suíam alterações funcionais as quais melhoraram signifi-
cativamente no grupo com tratamento.

Tomfohr e colaboradores27 avaliaram a melhora nas 
queixas de fadiga e sonolência de pacientes em início de 
uso do CPAP, utilizando para isto escalas: Multidimensio-
nal fatigue symptom inventory e sonolência de Epworth. 
Após três semanas de tratamento, houve melhora signi-
ficativa em todos os analisados, principalmente nos pa-
cientes mais graves.
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