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Como lidar com 
o diagnóstico 
de apneia do 
sono
Nunca é agradável quando se é 
diagnosticado com um problema de 
saúde. Porém, o diagnóstico é o primeiro 
passo para ficar melhor.

Se, depois de falar com o seu médico e fazer 
um teste do sono, lhe for diagnosticada AOS - 
apneia obstrutiva do somo (pacientes com AOS 
representam cerca de 95% de todos os doentes 
diagnosticados com apneia) ou ACS - Apneia 
central do sono (ACS), é perfeitamente normal 
que se sinta assoberbado. Se, por um lado, 
acabou de descobrir a raiz da sonolência ou da falta 
de energia que sente durante o dia, por outro, é 
normal que a ideia de fazer um tratamento todas 
as noites não seja apelativa. É compreensível 
que fique preocupado mas, considerando que há 
aproximadamente 936 milhões de adultos que 
sofrem da doença a nível global,2 a verdade é que 
não está sozinho.

E lembre-se, a AOS e a ACS podem ser tratadas. 
O tratamento nem sempre é fácil, mas pode ser 
eficaz na redução do número de apneias que 
sofre durante  o sono, e dar-lhe mais energia 
durante o dia. Imagine o efeito que teria na sua 
vida, no trabalho e nos relacionamentos se tivesse 
mais energia e concentração, menos dores de 
cabeça de manhã e menos fadiga durante o dia. Este 
é o lado positivo.

Existem diferentes tratamentos para a apneia do sono 
que pode discutir com o seu médico. Decidir qual 
deles escolher depende da gravidade da doença, 
bem como dos hábitos pessoais de sono que indique 
ao médico ou que tenham sido detetados durante o 
estudo do sono. O objetivo deste guia é explorar 
dois dos principais tratamentos que estão 
disponíveis para ajudar as pessoas com apneia do 
sono a terem uma vida mais feliz após o diagnóstico.
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Como se trata a 
AOS?

Então e que tratamentos há para a AOS?

• Algumas mudanças no 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.3

• Se tiver AOS ligeira a moderada ou se sofrer de 
ronco, a utilização de um dispositivo de avanço 
mandibular (DAM) poderá ser a opção certa para 
si.4
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Dispositivos de avanço 
mandibular (DAM)

Terapia de pressão 
positiva das vias 

respiratórias (PAP)

• O tratamento convencional para a AOS é a terapia 
de pressão positiva das vias respiratórias (PAP).5 
Pode demorar algum tempo até se habituar à terapia 
PAP mas, se cumprir o tratamento, deverá ver 
benefícios na terapia.6,7

• Para algumas pessoas, o médico pode aconselhar 
a realização de cirurgia para alterar partes da 
anatomia que possam estar a contribuir para a AOS. 
Tenha em atenção que todas as cirurgias acarretam 
riscos.   

Neste e-book, vamos concentrar-nos em duas 
abordagens que são amplamente utilizadas 
e eficazes4,5: Terapia PAP e DAM. Se for 
diagnosticado com AOS, o seu médico irá sugerir 
uma opção que se adeque às suas necessidades 
específicas.

A AOS é um distúrbio do sono que 
faz com que os músculos da garganta 
relaxem de tal modo que bloqueiam as 
vias respiratórias.

Estes bloqueios são conhecidos como 
apneias e hipopneias. Uma apneia ocorre 
quando a via respiratória fica completamente 
obstruída durante 10 segundos ou mais. No 
caso da hipopneia, as vias respiratórias ficam 
parcialmente obstruídas ou a respiração é muito 
superficial. 
As pessoas com AOS grave podem sofrer dezenas 
de apneia e hipopneias durante a noite. Quando o 
cérebro se apercebe que está a ter uma apneia 
ou hipopneia, acorda-o para que volte a respirar 
corretamente. Pode não reparar nestas pequenas 
chamadas de atenção, mas o seu corpo repara. 
Acordar uma e outra vez durante a noite significa que 
não tem o sono de boa qualidade de que o seu corpo 
precisa para funcionar corretamente durante o dia. 
Se quiser obter informações mais detalhadas sobre a 
AOS, leia o código QR que se encontra na página 7. 

Sabia que...?

Pode descarregar o 
nosso e-book que 
explica a apneia 
do sono em mais 
detalhe aqui:

Sabia que?

Pode descarregar o 
nosso e-book que 
explica a apneia do 
sono através do nosso 
site. Procure em 
recursos, no menu:



Terapia de pressão 
positiva das vias 
respiratórias (PAP)

Uma máquina PAP faz circular ar 
pressurizado pela via respiratória superior 
de modo a mantê-la aberta. 

Este ar é canalizado pelo dispositivo através 
de um tubo ligado a uma máscara, que se 
encaixa comodamente no nariz e/ou na boca. 
O ar pressurizado funciona como um stent - algo 
que mantém aberta uma passagem do corpo que 
está obstruída. Com as vias respiratórias abertas, 
os pacientes com AOS deverão ter mais facilidade 
em respirar durante a noite e os sintomas do seu 
distúrbio do sono deverão ser aliviados.8

Existem vários tipos de dispositivos PAP disponíveis 
e, consoante a sua necessidade terapêutica, o seu 
médico irá recomendar o dispositivo adequado.

Sabia que?

Uma máquina PAP faz 
circular o ar pela via 
respiratória superior 
de modo a mantê-la 
aberta.
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Healthy patient
 (airway open) (airway closed – Apnoea)

Untreated OSA patient Narval CC™

Vias respiratórias fechadas

O ar é bloqueado por uma obstrução 
nas vias respiratórias superiores.

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

Untreated OSA patient Narval CC™

Vias respiratórias abertas

A pressão de ar enviada pelo 
dispositivo  reabre as vias 
respiratórias obstruídas e permite que 
o ar volte a fl uir livremente.



Os diferentes 
dispositivos PAP 
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Dispositivo de pressão positiva 
contínua das vias respiratórias 
(CPAP)

Este dispisitvo PAP faz circular o ar 
pressurizado de modo consistente 
durante toda a noite. A pressão do 
ar normalmente é determinada por um 
profissional de saúde e pode ser ajustada 
se o paciente continuar a ter eventos 
respiratórios enquanto dorme. Quando 
se utiliza um dispositivo CPAP, a 
pressão do ar permanece a mesma 
quer esteja a inspirar ou a expirar. 

Dispositivo de pressão positiva 
automática das vias respiratórias 
(APAP) 

Os dispositivos APAP também 
fazem circular ar pressurizado, mas, 
neste caso, há um algoritmo que 
monitoriza a sua respiração 
durante a noite e define a pressão 
automaticamente, de acordo com a 
necessidade. Alguns dispositivos APAP 
têm um algoritmo especificamente 
concebido para mulheres, cujas 
características do distúrbio respiratório 
do sono diferem dos homens.

Alguns dispositivos APAP têm 
tecnologia que aumenta a pressão 
até ao nível necessário por fases 
nos primeiros minutos após ligar 
o equipamento. Isto permite-lhe 
adormecer de forma mais natural.

Dispositivo PAP binível

Os dispositivos PAP binível alteram 
a pressão do ar fornecido à máscara 
consoante a pessoa está a inspirar 
ou expirar. Alguns pacientes utilizam 
este tipo de dispositivo porque se 
sentem desconfortáveis com a 
sensação causada pelo dispositivo ou 
porque têm dificuldade em respirar 
com um fluxo de ar constante.

Acompanhar o progresso da sua 
terapia PAP

Os dispositivos PAP mais recentes 
monitorizam os dados enquanto dorme. 
Por exemplo, a aplicação myAir permite 
contar o número de apneias, a qualidade 
da vedação da máscara e o tempo que 
usou o seu dispositivo durante a noite. 
Pode indicar-lhe uma pontuação diária 
(ou, melhor ainda, noturna). A aplicação 
myAir também oferece apoio online 
gratuito, além de outras orientações. 



As diferentes máscaras 

Escolher uma máscara que seja 
confortável e eficaz para si é um primeiro 
passo importante na sua viagem 
terapêutica. 

Felizmente, o seu médico pode ajudar nesta 
escolha. Quando se trata da sua primeira máscara, 
o seu profissional de saúde realizará um 
teste de aptidão e fará algumas perguntas 
para encontrar a opção adequada. Há duas 
considerações principais ao escolher uma máscara:
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Em segundo lugar, que máscara pode um 
médico recomendar?

Assim que o seu profissional de saúde o(a) tiver 
ajudado a identificar o estilo de máscara que melhor 
se adequa a si, ajudá-lo-ão então a escolher o tipo de 
máscara. Incluem: 

 Uma máscara facial que sopra o ar   
 tanto pelo seu nariz como pela boca; 

 Uma máscara nasal que rodeia o nariz ou  
 assenta diretamente por baixo dele e que dirige o  
 ar apenas através do nariz;

 Uma máscara de tiras nasais que assenta  
 nas narinas e sopra o ar diretamente através das  
 mesmas.

1

3

2

Em primeiro lugar, quais são as suas 
preferências pessoais? 

Se estiver consciente sobre a sua máscara, se for 
claustrofóbico(a) ou se gostar de simplicidade, pode 
querer optar por uma máscara minimalista que são 
concebidas para serem discretas, leves e fáceis de 
usar.

Se é uma pessoa ativa, que se vira e muda de 
posição regularmente durante a noite, pode querer 
uma máscara que lhe permita mais liberdade.

Pode preferir conforto extra com uma máscara, ou 
ter uma pele sensível que por vezes pode ficar com 

marcas vermelhas leves depois de uma noite de 
contacto com a máscara. Ou, pode ter problemas 
de destreza ou procurar a certeza de que a máscara 
permanece segura sobre o seu nariz, boca ou ambos. 
Existem soluções versáteis feitas com estas pessoas 
em mente.  
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A importância da 
monitorização remota 
e das aplicações para o 
paciente no decorrer da 
terapia 

As ferramentas digitais estão a ajudar 
a facilitar o início da terapia e a aderir 
à mesma. Usando tecnologia baseada 
na nuvem, alguns dispositivos  podem 
monitorizar o seu desempenho do sono 
e enviar os dados diretamente para o seu 
médico, que é até capaz de fazer ajustes 
(a definições como a pressão do ar) 
remotamente. 

Isto reduz o número de vezes que terá de ir a 
uma consulta, e aumenta a eficácia e precisão do 
tratamento.

Os dados do sono até podem ser enviados para 
uma aplicação que pode usar para monitorizar 
o seu próprio desempenho. Muitos doentes 
acham que estas aplicações de formação 
ajudam a mantê-los motivados e a aderir à 
sua terapia apesar de qualquer frustração ou 
desconforto que possam estar a sentir. As aplicações 
também são úteis para resolver qualquer confusão 
relacionada com o equipamento, ou questões 
técnicas menores, já que pode consultar vídeos de 
formação e instruções rapidamente.

15



Perguntas frequentes 
sobre a terapia PAP 

Deve usar o seu dispositivo todas as noites 
durante o máximo de tempo possível. Isto 
porque se acredita que para ser eficaz, os doentes 
devem ter cerca de 4-6 horas de terapia por noite.9 
Um estudo mostrou que quanto mais tempo um 
doente recebe a terapia durante a noite, maior será a 
melhoria da sua sonolência e qualidade de vida em 
geral.9

Se estiver a ter dificuldades para se habituar à sua 
terapia, fale com o seu profissional de saúde sobre o 
ajuste da máscara ou mudanças de pressão.

Com que frequência devo usar a o meu 
dispositivo? 

Quanto tempo demora a habituação à 
terapia?

Depende de uma pessoa para outra, mas 
a primeira quinzena é frequentemente a 
mais desafiante. Usar uma máscara enquanto 
dorme pode ser uma perspetiva assustadora, 
mas os avanços tecnológicos estão a melhorar o 
tratamento. Muitas máscaras PAP modernas são 
feitas de materiais flexíveis e leves que se ajustam 
confortavelmente ao seu rosto e são concebidas 
para ajudar a dar-lhe um campo de visão mais 
amplo antes de dormir e maximizar a liberdade de 
movimento depois de adormecer.

Para o(a) ajudar a habituar-se à sensação, pode 
tentar usar a sua máscara e dispositivo durante 
atividades de rotina como ver televisão ou ler. 
O seu profissional de saúde também o(a) apoiará e 
fará qualquer ajuste necessário para maior conforto 
(por exemplo, mudar o estilo da máscara, ajustes de 
pressão no dispositivo, adicionar um tubo aquecido, 
etc.) por isso peça sempre ajuda quando tiver 
dúvidas.

16 17

Se eu parar de utilizar o meu dispositivo, os 
meus sintomas vão voltar?

Não há cura conhecida para a AOS, por isso o que a 
terapia faz é tratar em vez de curar a apneia do sono. 
Ou seja, se deixar de usar o seu dispositivo durante 
a noite, as suas vias respiratórias correm o risco de 
colapsar e os seus sintomas de AOS, como dores de 
cabeça de manhã ou sonolência durante o dia, muito 
provavelmente voltarão.

Sinto-me inchado(a) depois de usar o 
dispositivo PAP, é normal?

Por vezes, as pessoas que fazem terapia PAP 
podem sentir desconforto e inchaço, que pode 
ser devido à aerofagia, que é uma situação em 
que o ar entrar no intestino (estômago). Se está 
preocupado(a) que possa estar a sofrer disto, deve 
falar com o seu profissional de saúde sobre possíveis 
tratamentos e possivelmente mudar de um 
CPAP para um dispositivo APAP ou VAuto10, o que 
pode ajudar a reduzir os sintomas.11 
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Se deixar de usar o dispositivo de terapia 
durante a noite, é provável que os seus 
sintomas de AOS voltem. Pode sentir-se em baixo 
se tiver uma constipação e a falta da terapia pode 
aumentar esse cansaço.  

Se usar uma máscara nasal e o seu nariz estiver 
congestionado, pode pedir ao seu profissional de 
saúde para ajustar as definições do dispositivo.  
Também pode experimentar uma máscara 
facial em vez da nasal. Os humidificadores 
aquecidos também podem ser úteis na redução 
da congestão nasal.13 Alguns dispositivos ResMed 
vêm com um humidificador incorporado, ao 
passo que para outros dispositivos pode adquirir 
o humidificador separadamente. Também existem 
dispositivos que oferecem humidificação sem água.

A sensação de nariz entupido ou seco também pode 
ser causada por fugas da máscara se o equipamento 
estiver mal ajustado. Pode precisar de ajustar o arnês, 
limpar o equipamento ou experimentar uma máscara 
diferente.

Se tiver uma constipação, devo parar a 
terapia? 
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A minha máscara continua a sair durante 
a noite. O que posso fazer?

Utilizar a sua máscara durante atividades 
estáticas e diárias, tais como ver televisão ou 
ler, pode ajudá-lo(a) a habituar-se à sensação da 
terapia. Se tal for demasiado para si, tente colocar 
a máscara imediatamente antes de se ir deitar, de 
modo a habituar-se à sensação.

Muitas máscaras têm funcionalidades que permitem 
gerir, até um certo nível, a resistência do tubo. Com 
o dispositivo ligado, puxe o tubo com cuidado para 
saber qual é a sensação de resistência do tubo. 
Deite-se na sua cama e mexa-se um pouco para cada 
lado, para ver se o seu tubo lhe dá espaço suficiente 
para se mover. Caso contrário, pode sempre obter a 
extensão para o tubo. 

Se vir que está constantemente a retirar a máscara 
durante a noite, fale com o seu profissional de 
saúde para discutir o tamanho e o tipo adequados 
de máscara. Pode dar-se o caso de precisar de um 
tamanho diferente ou de se sentir mais confortável 
com um estilo de máscara diferente.

Sim! Os dispositivosda ResMed podem 
funcionar com várias fontes de alimentação, 
pelo que podem ser levados para o estrangeiro. Mas 
não se esqueça de levar o adaptador correto para 
o país que está a visitar, para o poder ligar a uma 
fonte de alimentação. Para obter mais informações, 
consulte o manual do utilizador do seu dispositivo e 
o nosso e-book Viajar com o seu dispositivo de 
PAP.

Posso levar o meu dispositivo quando for de 
férias?  

Acho o ar muito frio quando uso o meu 
dispositivo. O que posso fazer?

Pode optar por um dispositivo com 
humidificador aquecido incorporado ou comprar 
um humidificador aquecido externo para 
ajudar a aquecer o ar que entra na sua máscara. 
Também estão disponíveis circuitos aquecidos que 
funcionam ao lado de um humidificador para manter 
a temperatura do ar quente enquanto este viaja do 
dispositivo para a máscara e que podem ajudar a 
combater o nariz entupido.12



Sabia que?

Foi provado que alguns 
DAM feitos à medida 
reduzem os ruídos de 
ronco em quase 89% 
das pessoas que os 
experimentam.14
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Dispositivos de avanço 
mandibular (DAM)

Existe outra terapia que pode ser sugerida 
pelos médicos, a pacientes com apneia do 
sono leve a moderada. Se o paciente não 
necessitar de terapia PAP, há uma alternativa 
comprovada e efi caz6: um dispositivo de 
avanço mandibular (ou DAM).  

Um DAM também pode ser recomendado como 
segunda opção para pacientes com apneia do sono 
grave que não podem ou não querem dormir com uma 
máscara e um dispositivo. 

Um DAM também pode ser prescrito a pessoas que 
sofrem de ronco forte; de facto, está comprovado que 
alguns DAM feitos à medida são capazes de reduzir 
o ronco forte em quase 89% das pessoas que os 
experimentam.14

Um DAM é um dispositivo oral que se assemelha 
a um protetor bucal utilizado no desporto. É 
composto por duas placas feitas à medida, uma para 
o maxilar superior e outra para o inferior, e duas hastes 
de ligação que mantêm as placas juntas. Um DAM 
segura o maxilar inferior numa posição avançada 
para alargar o espaço atrás da língua, reduzindo 
as vibrações e mantendo as vias respiratórias abertas 
durante a noite. Encaixa à volta dos seus dentes 
enquanto dorme. 

Vias 
respiratórias

normais

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

Untreated OSA patient Narval CC™Healthy patient
 (airway open) (airway closed – Apnoea)

Untreated OSA patient Narval CC™Healthy patient
 (airway open) (airway closed – Apnoea)

Untreated OSA patient Narval CC™

Vias respiratórias 
fechadas-apneia

Vias respiratórias 
abertas

com um DAM



Tipos de DAM

Existem dois tipos de DAM no mercado: 
feito à medida e ajustáveis. 

Se optasse por um dispositivo feito à sua 
medida, consultaria um dentista para realizar 
um exame bucal, uma revisão da sua situação 
dentária e tirar moldes dos seus dentes. Os 
resultados seriam então enviados para um laboratório 
onde o DAM seria construído para se ajustar aos 
contornos da sua boca, dentes e gengivas. Não 
ocupa mais espaço na sua boca do que o necessário. 

O segundo tipo de DAM é do tipo "faça você 
mesmo" que pode ser comprado sem receita 
médica numa farmácia. Feito de termoplástico, 
para o usar, faria o seguinte: tirá-lo da caixa, fervê-
lo durante alguns minutos até ficar macio e depois 
pressionar contra os seus dentes para que se 
pudesse moldar à forma da sua boca.

Está comprovado que o DAM feito à medida é 
o único a reduzir significativamente o número 
de apneias por hora e que é duas vezes mais 
eficaz na redução do ronco do que um dispositivo 
auto ajustável.15 Os utilizadores de DAM têm mais 
probabilidade de manter o seu tratamento com 
DAM feito à medida (94% por oposição a 69%) e de 
preferir a variedade feita à medida (82%).16
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Perguntas frequentes 
sobre DAM

25

Com que regularidade iria precisar de fazer 
consultas de rotina com um DAM?

Os seus primeiros três meses com um DAM 
são conhecidos como a "fase de titulação". Vai 
precisar de ter consultas dentárias regulares durante 
esta fase para que o seu dentista possa ajustar 
("titular") o dispositivo de modo a ter a certeza de que 
é confortável e eficaz. 

Depois de ter utilizado o seu dispositivo durante 
alguns meses, o seu médico especialista do sono 
fará um estudo do sono para se certificar de que está 
a funcionar corretamente. 

Depois disso, deve agendar consultas de rotina 
anuais com o seu dentista e especialista em sono 
para garantir que o seu DAM permanece eficaz e 
confortável a longo prazo.

24

Como posso obter um DAM feito à medida 
para mim?

Primeiro, peça ao seu médico de família para 
o encaminhar para um médico especialista 
do sono para os testes de AOS. Se o médico 
especialista do sono lhe der uma receita para um 
DAM, terá de visitar um dentista para realizar um 
exame dentário e tirar moldes dos seus dentes. 
As impressões dentárias serão usadas para 
desenhar e criar um dispositivo feito à sua medida, 
especialmente para si. O dentista irá então encaixar 
e ajustar o dispositivo para ter a certeza de que é 
confortável e eficaz.
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Um DAM está contraindicado para pacientes 
com menos de 18 anos ou que tenham 
contraindicações dentárias específicas tais como 
dentes soltos ou doença periodontal avançada. É 
importante ter em conta que apenas um dentista 
especializado deve equipar os pacientes com estes 
dispositivos.

Qualquer pessoa pode utilizar um DAM?   

Os DAM são pequenos e portáteis pelo que 
não há qualquer razão para não poder levar um 
dispositivo consigo quando se ausenta. Não se 
esqueça de levar a sua escova para próteses 
dentárias para limpar o dispositivo após cada 
utilização e um produto de limpeza de próteses 
dentárias antibacteriano específico para aparelhos 
ortodônticos se planear estar fora durante vários dias.

Posso viajar com um DAM?  

27

Várias vezes por semana:

Limpe melhor o dispositivo utilizando um 
produto de limpeza antibacteriana 
para próteses dentárias específico para 
aparelhos ortodônticos.

Consulte o manual do utilizador do seu DAM para obter 
instruções específicas sobre limpeza e manutenção. 
Segue-se um exemplo de instruções típicas de limpeza:

Como faço para limpar e fazer a manutenção 
do DAM?  

Todos os dias, após cada utilização:

 Limpe o aparelho com uma 
escova para próteses dentárias, não se 
esquecendo de escovar o aparelho durante 
pelo menos 1 minuto. 

 Enxague bem com água potável  
 limpa e morna.

 Inspecione atentamente o 
 dispositivo para confirmar que está  
 visivelmente limpo. Caso seja 
 necessário, limpe o dispositivo  
 novamente, repetindo os passos   
 anteriores. Uma vez limpo, seque o  
 DAM com um pano ou toalha  
 limpa e volte a colocá-lo na caixa de  
 armazenamento.

1

3

2
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Os benefícios 
de tratar a AOS 
com terapia PAP 
ou DAM
Se a ideia do tratamento lhe parecer 
assustadora, é importante que mantenha 
presente a importância de tratar a AOS. 
Aqui estão alguns dos principais benefícios 
possíveis17 de recolher quando começa e 
cumpre a terapia PAP ou começa a utilizar  
um DAM. 

29

Melhor qualidade de vida

Tratar a sua AOS com PAP ou DAM também pode 
reduzir os sintomas que o(a) possam ter incomodado 
a si ou ao(à) seu(sua) parceiro(a): 

 Sonolência reduzida.4

 Melhoria da função cognitiva.4 

 Melhoria dos sintomas depressivos em  
 pessoas com depressão comorbida.5

Conclusão

Os primeiros dias e semanas são 
muitas vezes os mais difíceis à 
medida que se adapta ao que é, 
essencialmente, uma nova forma de 
dormir. No entanto, assim que estiver a 
funcionar, deverá sentir os benefícios. 
O importante é continuar com a 
sua terapia. Pressão arterial mais baixa durante o 

dia e durante a noite.18

Redução em colisões de veículos 
motorizados. As pessoas com apneia 
do sono têm até 2,5 vezes mais 
probabilidades do que as pessoas que 
não sofrem da doença de terem acidentes 
de trânsito.19

Menos riscos e sintomas  

64% de redução no risco de 
doenças cardiovasculares entre 
os doentes tratados com PAP em 
comparação com os doentes que não  
recebem qualquer tratamento.14
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Outros doentes 
sujeitos à terapia 
PAP partilham as 
suas histórias
Estes testemunhos são relatos genuínos e 
documentados da resposta de indivíduos 
ao tratamento.

Os resultados e as conclusões podem variar, além 
disso, a resposta deste indivíduo em particular não 
fornece qualquer indicação, garantia ou confirmação 
de que outras pessoas terão a mesma experiência 
ou uma experiência semelhante. Fale com o seu 
profissional de saúde para obter mais informações.

"A minha apneia do sono tornou-se impossível de 
ignorar quando a minha mulher esteve grávida 
da nossa filha. Queríamos ir visitar os nossos pais a 
várias horas de distância, e ela é que tinha de conduzir 
(apesar do cansaço por estar grávida). Tinha de ser ela 
a conduzir, porque eu estava sempre a adormecer ao 
volante. 

Hoje, não sei como vivia sem o dispositivo PAP. 
É assustador saber que se tem esta doença, 
e que, no início, demora algumas semanas a 
habituarmo-nos ao dispositivo e à terapia. Mas, a 
longo prazo, vale a pena. Dá-nos um novo impulso 
na vida.”

Nick Coward 
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"Há o meu lado preguiçoso, que a não quer 
colocar. Mas depois há a outra parte de mim, 
que diz: “quero ser o melhor que posso ser; 
quero ir trabalhar amanhã; quero sentir-me 
alerta”: Embora Leilani sinta falta dos velhos tempos, 
quando não precisava de um dispositivo de terapia, 
as «saudades» não são o suficiente para  a impedirem 
de apreciar os benefícios que a terapia lhe traz. Leilani 
trabalha na área de tecnologia e explica "Se a minha 
mente não está muito alerta, então não estou no meu 
melhor e as coisas não acontecem como deviam. Não 
posso ser lenta a pensar." E não se trata apenas de 
trabalho: "A terapia PAP está a ajudar-me a prolongar 
a minha saúde e o meu bem-estar".

Leilani 

Durante anos, a Brooke esteve tão cansada no 
trabalho que era uma dificuldade manter-se alerta 
durante a tarde. Aos fins de semana, conseguia 
ficar acordada até cerca do meio-dia, altura em 
que tinha de fazer uma sesta de 3-4 horas. Como 
diz ela, "Estava a desperdiçar os meus fins de 
semana a dormir. A “sesta” era um obstáculo a 
ultrapassar." Mas, desde que começou a terapia, 
a sua vida deu uma reviravolta. A filha de Brooke 
está encantada e aliviada com a mudança na sua mãe 
e Brooke está entusiasmada por ser novamente uma 
participante ativa na vida familiar. "É inacreditável ter 
essas horas de volta, ter esse tempo de volta."  

Brooke 
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“À medida que me aproximava da reforma, 
decidi fazer algo em relação ao meu problema de 
ressonar e de falta de sono descansado. Fui ao 
médico, pediram um teste de sono e passei o fim 
de semana a ser monitorizado. Percebemos que 
estava a ter cerca de 100 apneias por hora.

A terapia PAP mudou a minha vida e abriu a porta 
para uma reforma longa e saudável.”

Terry Sampson

"O tratamento tem tido um impacto incrível na minha 
vida em casa. Agora, tenho energia para brincar 
com a minha filha. Perdi meses do seu crescimento, 
porque não tinha energia. 

“Ver uma melhoria imediatamente, em 48 horas, 
foi inacreditável. Antes de ser diagnosticada 
sentia que estava tudo fora de controlo e que 
não havia nada que pudesse fazer. Isto é, até ter sido 
encaminhada para este dispositivo maravilhoso, que 
mudou completamente a minha vida. 

Agora faço angariação de fundos e caminho para a 
caridade. Já fiz a Grande Muralha da China, os Alpes, 
o Deserto do Saara. Fiz tudo isto em 13 meses. 
Antes, nem sequer teria tido a energia para andar 
uns míseros quilómetros".

Ed Jones
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