
O que é a apneia 
do sono?

Um guia sobre o diagnóstico e tratamento 
da apneia do sono e do ronco.
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Quem corre 
risco de sofrer de 
apneia do sono?
Em 2019, estimou-se que 936 milhões de 
adultos com idades compreendidas entre 
os 30 e os 69 anos1 - quase mil milhões de 
pessoas, um sétimo da população mundial 
- eram afetados pela apneia obstrutiva do 
sono (AOS). Em alguns países, mais de 
metade da população é afetada.

Embora os homens sejam mais suscetíveis de serem 
diagnosticados com apneia do sono,2  esta também 
afeta as mulheres.3

É mais provável que tenha ou venha a ter AOS se:

sofrer de ronco4

tiver uma grande circunferência do 
pescoço5

tiver excesso de peso5

tiver as amígdalas inchadas ou 
adenoides (o tecido entre a parte de 
trás do nariz e a garganta)5

estiver grávida6 

beber álcool7 ou tomar 
certos medicamentos.8

tiver mais de 65 anos6

anos
65+
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Sabia que?

30-40% da população 
adulta sofre de 
ronco!9

Apneia do sono 
e ronco
O ronco é talvez o sinal mais óbvio (e o 
mais audível) de apneia do sono. Entre

A apneia do sono é muitas vezes confundida com 
o ronco, mas não são a mesma coisa: nem todas 
as pessoas que sofrem de ronco têm apneia do 
sono e nem todas as pessoas com apneia do sono 
sofrem de ronco. O ronco e a apneia do sono são 
muitas vezes erradamente considerados a mesma 
coisa, porque podem resultar da mesma reação 
fisiológica4 ao sono. Mas, embora o ronco possa não 
ser mais do que um som indesejável que perturba o 
sono do parceiro, a apneia do sono pode causar 
problemas reais na saúde física do doente.

7

30%-40% dos adultos sofrem de ronco9, 
pelo que é um problema que muitos de 
nós já sentimos, ativa ou passivamente.



Sabia que?

Se a respiração 
parar por mais de 
10 segundos, isto 
é considerado uma 
apneia.
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O que é, 
exatamente, a 
apneia do sono?
A apneia do sono é o distúrbio mais 
comum da família de doenças conhecidas 
como distúrbios respiratórios do sono 
(DRS). Com efeito, a pessoa deixa de 
respirar durante o sono.10

Existem diferentes tipos de apneia do sono, mas 
a mais amplamente diagnosticada é, de longe, 
a apneia obstrutiva do sono (AOS). Quando 
dormimos, os músculos e os tecidos moles das 
nossas vias respiratórias superiores relaxam 
e expandem-se, por vezes estreitando as vias 
respiratórias que transportam o ar de e para os 
pulmões. Quando a via respiratória se estreita,
pode fazer vibrar o ar que passa por ela, que é o que 
provoca o som do ronco. Se tiver AOS, os músculos 
relaxam tanto que podem bloquear completamente 
as vias respiratórias e perturbar o padrão normal de 
respiração.

Pessoa 
saudável

- vias respiratórias 
abertas

Healthy patient
 (airway open) (airway closed – Apnoea)

Untreated OSA patient Narval CC™

Pessoa com 
ronco e 

sem AOS
- vias respiratórias 

obstruídas

Pessoa com 
ronco 

e com AOS
- vias respiratórias 
fechadas - apneia

9
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Se a respiração parar por mais de 10 segundos, isto 
é considerado uma apneia. Quando o cérebro repara 
que há uma falta de oxigénio durante uma apneia, 
envia um sinal de despertar - esta "vigília" faz com 
que o corpo comece a respirar normalmente de 
novo. A pessoa com AOS acorda brevemente e pode 
inconscientemente ofegar ou soprar para desobstruir 
as vias respiratórias antes de voltar a adormecer.11 As 
apneias podem ocorrer muitas vezes - por vezes 
até centenas de vezes - por noite sem que o 
doente se lembre delas de manhã. 

Algumas pessoas também têm hipopneias. Durante 
uma hipopneia, a respiração é reduzida em mais de 
30% durante dez segundos ou mais, mas não pára 
completamente.12

A gravidade da apneia do sono de uma pessoa é 
definida de acordo com o número de apneias e 
hipopneias que têm por hora. A escala é conhecida 
como índice de apneia-hipopneia (IAH).

Quão grave é a apneia do sono?13

11

Se lhe for diagnosticada apneia do sono, o seu 
médico poderá dizer-lhe que tipo tem. 

Acordar muitas vezes durante a noite para 
desobstruir as vias respiratórias afeta a qualidade do 
sono. Isto pode levar a dores de cabeça matinais, 
cansaço durante o dia e falta de concentração e 
energia.

Mas a AOS não nos deixa apenas cansados ou 
mal-humorados. Também está associada a:

 Doença da artéria coronária14 
 (um tipo de doença cardíaca)

 AVC14

 Diabetes14

 Pressão arterial elevada14

 Aumento do risco de acidentes rodoviários15

Felizmente, a apneia do sono é extremamente 
tratável.

A AOS é o tipo de apneia do sono mais 
prevalecente, mas também existem outras 
formas:

Apneia central do sono (ACS)

Ocorre quando o cérebro deixa de enviar sinais 
para os músculos respiratórios. As vias respiratórias 
continuam abertas, mas a respiração pára.

Apneia mista do sono

Combinação de AOS e ACS.

Índice apneia-hipopneia (IAH)

IAH = 0-4 Normal

IAH = 5-14 Apneia do sono ligeira

IAH = 15-29 Apneia do sono moderada

IAH    30 Apneia do sono grave >
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Diagnóstico e 
tratamento da 
apneia do sono: 
o que implica?

Identifi car 
fatores de risco e 

sintomas

Visitar um médico 
especialista do sono 

Escolher um 
tratamento

Falar com o médico de 
família

e avaliar os
níveis de risco

Fazer um check-up 
anual e atualizar o seu 

equipamento

Ser examinado
e diagnosticado

Começar e habituar-
se à terapia

04
Baixo risco de 

apneia do sono

Negativo

05
91
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01 02

06

07



Passo 1. Identificar 
fatores de risco e 
sintomas

A sua circunferência do pescoço,5 o peso5 e 
idade6 podem aumentar o risco de sofrer de apneia 
do sono: consulte a secção 1 "Quem corre risco de 
sofrer de apneia do sono?" para saber mais. Se tiver 
apneia do sono, poderá também ter alguns ou todos 
os seguintes sintomas:

 sonolência excessiva durante o dia16 

 problemas de memória16 

 fadiga16

 dores de cabeça matinais16

 sentir-se deprimido ou apático16

 baixa libido17 

 ronco18 

regularmente, e contacte o seu médico.

14 15

Passo 2. Falar com o 
seu médico de família 

O seu médico de família pode fazer testes de 
rastreio para saber se corre ou não risco de 
sofrer de apneia do sono. Estes métodos de 
rastreio podem incluir: 

 exame clínico e avaliação da sonolência

 questionários de rastreio da AOS

 dispositivos de rastreio e monitorização de 
 oximetria durante a noite 

Um teste de rastreio não é o mesmo que um exame 
de diagnóstico, que é prescrito por um médico 
especialista do sono (ver abaixo). 

Se o seu médico de família achar apropriado, 
irá encaminhá-lo para um médico especialista 
do sono para fazer exames à apneia do sono. Se 
sofrer de ronco, poderá também falar com o médico 
sobre um tratamento eficaz chamado terapia com 
dispositivo de avanço mandibular (DAM).

regularmente, e contacte o seu médico.

1

3

2
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O médico especialista do sono irá provavelmente 
querer saber mais sobre os seus sintomas e estilo de 
vida. Pode fazer-lhe perguntas sobre os seus hábitos 
de sono e ronco, o seu consumo de álcool e certos 
medicamentos, e como se sente durante o dia. Pode 
tirar-lhe algumas medidas. Por último, se achar 
apropriado, pedir-lhe-á para fazer um estudo do 
sono. Um estudo do sono é um exame não invasivo, 
feito durante a noite, que serve para diagnosticar a 
apneia do sono e outros distúrbios do sono.

Passo 3. Visitar um 
médico especialista do 
sono

Passo 4. Ser examinado 
e diagnosticado 

O estudo do sono tem o nome de polissonografia ou 
registo poligráfico do sono noturno. Estes estudos 
podem ser efetuados no Laboratório do Sono, 
onde o paciente dorme, ou pode ser realizado 
no domicílio, para estudar a apneia do sono e 
o ressonar. Neste caso, o exame torna-se menos 
incómodo e menos dispendioso.

Os estudos do sono são precisos e não 
invasivos. Os sensores são colocados no corpo 
para monitorizar os dados relevantes, como 
os níveis de oxigénio no sangue, pulsação, ondas 
cerebrais e movimentos oculares. Os sensores são 
ligados a um dispositivo de registo para que o seu 
médico do sono possa analisar e avaliar os seus 
resultados. 

Se fizer uma polissonografia no hospital, deve 
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levar consigo tudo o que necessita para uma noite de 
sono normal, incluindo pijama e artigos de higiene 
pessoal.

Se fizer um estudo do sono em casa, terá uma 
consulta com um médico do sono que lhe mostrará 
como montar e utilizar o equipamento. Depois irá 
para casa e irá instalar o equipamento quando estiver 
pronto para dormir, antes de devolver o equipamento 
ao laboratório do sono ou hospital para análise. 

O seu médico do sono irá examinar os 
resultados do estudo do sono e poderá dar-lhe 
um diagnóstico de apneia do sono ou outro 
distúrbio do sono. Se lhe for diagnosticada apneia 
do sono, provavelmente será aconselhado a iniciar 
tratamento.regularmente, e contactar o seu médico.

Poderá sentir-se ansioso por lhe ter sido diagnosticada 
apneia do sono ou aliviado pelo facto de os seus 
problemas do sono estarem explicados e poderem 
ser tratados. Seja como for, a equipa irá ajudá-lo a 
identificar formas eficazes de tratar a apneia do sono 
de acordo com a sua gravidade. 

Para obter mais informações sobre estas opções, 
consulte a secção 6 "Como pode ser tratada 
a apneia do sono"?. Seja qual for a abordagem 
escolhida, é importante começar rapidamente, para 
que possa começar também a sentir os benefícios. 

Passo 5. Escolher um 
tratamento



Passo 6. Começar e 
habituar-se à terapia

O início do tratamento pode ser um desafi o, pois há 
muita informação nova que tem de compreender e 
recordar. Mas também é algo a celebrar: está prestes 
a iniciar um tratamento que lhe deverá oferecer 
muitos benefícios, como sono saudável, mais 
energia durante o dia7 e humor mais positivo.7

Para o ajudar a começar bem e a manter o tratamento da 
apneia do sono, talvez queira: 

18

Passo 7. Fazer um 
check-up anual 
e atualizar o seu 
equipamento 

Se fi zer terapia PAP ou DAM para tratar a apneia 
do sono, deverá fazer um check-up anual com o 
seu médico do sono. É uma oportunidade para 
ambos determinarem se o tratamento continua 
a ser confortável e efi caz. Também pode ser uma 
oportunidade para falar sobre a evolução da terapia 
PAP e do DAM e sobre eventuais novos produtos 
ou soluções que possam melhorar a sua experiência 
com o tratamento. Antes da consulta, é uma boa 
ideia tomar nota de quaisquer perguntas que queira 
colocar ou problemas que esteja a ter.
Ao preparar-se para o seu check-up anual, está a 
preparar-se para receber os benefícios de um ano de 
terapia da apneia do sono bem-sucedida!

19

Falar com a sua equipa médica se tiver difi culdade 
em habituar-se ao tratamento: a equipa deverá ser 
capaz de lhe dar conselhos e apresentar soluções.

Ler o nosso e-book "Como começar e cumprir a 
terapia para a apneia do sono", disponível no site 
ResMed.pt.

Aderir a uma associação para doentes para que 
possa conhecer outras pessoas na mesma situação e 
partilhar as suas experiências sobre os altos e baixos 
do tratamento.

Se estiver a fazer terapia PAP, pode também utilizar 
uma aplicação de terapia do sono que o pode 
ajudar a compreender o tratamento, a utilizar o seu 
equipamento corretamente, a resolver problemas 
comuns e a sentir-se motivado pelo seu progresso.



Sabia que?

Com o tratamento 
certo, deverá ver 
uma melhoria em 
termos de qualidade 
de vida e saúde.
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Como se pode 
tratar a apneia do 
sono?

Ser diagnosticado com um distúrbio 
do sono pode causar-lhe preocupação. 
Felizmente, a apneia do sono é altamente 
tratável. Com o tratamento certo, deverá 
ver uma melhoria em termos de qualidade 
de vida e saúde.

Mudanças do estilo de vida

Algumas mudanças do estilo de vida podem ajudar 
a controlar a apneia obstrutiva do sono (AOS) ligeira, 
mas é menos provável que sejam eficazes se a 
AOS for moderada ou grave. Poderá constatar uma 
melhoria dos sintomas da AOS se perder peso em 
excesso, evitar beber álcool ou deixar de fumar.19 

Lembre-se - a apneia do sono pode ser um problema 
grave, pelo que deve sempre pedir conselhos ao seu 
médico sobre o tratamento. 

Cirurgia

Estão disponíveis procedimentos cirúrgicos que 
alteram partes da sua anatomia que podem estar a 
contribuir para a AOS. Tenha em atenção que todas 
as cirurgias acarretam riscos.

21
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Tratamento com dispositivo de avanço 
mandibular (DAM)

O tratamento com DAM implica a utilização de um 
aparelho oral feito à medida enquanto dorme. Este 
tratamento é recomendado para tratar o ronco, a 
AOS ligeira a moderada e a AOS grave quando a 
terapia PAP não é uma opção. O DAM assemelha-se 
a um protetor bucal desportivo. Mantém o maxilar 
numa posição saudável de modo a manter as vias 
respiratórias abertas enquanto dorme.

Um estudo do tratamento com 
DAM para a AOS demonstrou que, 
após apenas três meses, 79% dos 
utilizadores do aparelho viram o 
seu número de apneias por noite 
reduzido em mais de metade.20,21
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Terapia de pressão positiva das vias 
respiratórias (PAP)

A terapia PAP é considerada o tratamento de 
excelência para a AOS.5 A terapia PAP também tem 
demonstrado ser um tratamento eficaz para a apneia 
central do sono (ACS).23  

Se lhe for recomendada a terapia PAP, terá de usar 
uma máscara enquanto dorme que está ligada a 
um dispositivo PAP. O dispositivo envia um fluxo 
de ar pressurizado para a máscara de modo contínuo 
ou com ajuste automático. O ar pressurizado 
mantém as vias respiratórias abertas, evitando o 
colapso dos músculos da garganta e o bloqueio das 
vias respiratórias. Com uma máscara bem ajustada 
e a pressão de ar correta, a qualidade do seu sono 
deverá melhorar, pois terá menos apneias durante a 
noite.5

A terapia PAP pode fazer uma diferença significativa 
para as pessoas que sofrem de apneia do sono.

As pessoas que utilizam a terapia 
durante pelo menos 4 horas por 
noite24 relatam melhorias na sua 
qualidade 
de vida.25

Alguns DAM feitos à medida são 
também capazes de reduzir o ronco 
alto em quase 89% das pessoas que 
os experimentaram.22



24

Descubra os 
benefícios de 
dormir o 
suficiente

Menos riscos e sintomas  

64% de redução do risco de 
doenças cardiovasculares entre 
os doentes tratados com PAP em 
comparação com doentes que não 
recebem qualquer tratamento.27

Pressão arterial mais baixa durante 
o dia e durante a noite.29

Redução das colisões com veículos 
motorizados. As pessoas com apneia 
do sono têm até 2,5 vezes mais 
probabilidade do que as pessoas que não 
sofrem da doença de terem acidentes de 
viação.28

Encontrar um tratamento para a AOS que 
funcione para si - ou seja, que lhe seja 
possível fazer  consistentemente - pode 
ter um impacto real e positivo na sua vida 
quotidiana.

Alguns dos benefícios que as pessoas podem sentir26 
quando começam e continuam com a terapia PAP ou 
DAM incluem:  

25

 Redução da sonolência.30

 Melhoria da função cognitiva.30 

 Melhoria dos sintomas depressivos em  
 pessoas com depressão comórbida.31

Melhor qualidade de vida 

Pode sentir-se sobrecarregado com muita informação 
nova e complicada - o que não é fácil de processar, se 
já se está a sentir exausto!

Se receber o diagnóstico de apneia do sono, consulte 
o nosso e-book "Como começar e cumprir a terapia 
para a apneia do sono". Contém conselhos úteis para o 
ajudar a configurar o dispositivo PAP e a máscara ou o 
dispositivo de avanço mandibular (DAM).

Os primeiros passos 
para o diagnóstico
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