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ADAPTAÇÃO AO USO DO 

CPAP E SEU 

ACOMPANHAMENTO NA 

AOS:
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS.



Fluxo do paciente com AOS

• Sintomas.

• Avaliação médica.

• Diagnóstico: Polissonografia, Poligrafia.

• Tratamento.

NERBASS et al. Assobrafir ciência, 2015



Tratamentos:

 Cirúrgico.

 AIO – AAM.

 Fonoaudiologia.

 Outros. (EF, Nutricionista, Bariátrica).

 PAP.

 Muitas vezes a única opção de tratamento.

 Tratamento “padrão ouro”.

 IAH  moderado (15ev/h a 29,9ev/h) a grave (>30ev/h).

 IAH leve ( 5 a 14,9 ev/h) + sintomas.

Silva GA, Pachito DV. Abordagem terapêutica dos distúrbios respiratórios do sono. Tratamento com ventilação não-invasiva (CPAP, 

BiPAP e Auto-CPAP). Medicina (Ribeirão Preto) 2006; 39 (2): 212-217. 

1º Posicionamento Brasileiro sobre o Impacto dos Distúrbios de Sono nas Doenças Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2018; 111(2):290-341



PRESSÃO POSITIVA NA VIA 

AÉREA (PAP)



Pressão Positiva Na Via 

Aérea (PAP) nas AOS

• Descrito em 1981 por Colin Sullivan e colaboradores.

• Age em todo o ciclo respiratório.

• Placa pneumática para a via aérea no região nasofaringe.

• Efetivo para manutenção da abertura das vias aéreas superiores.

• Tratamento simples e seguro para a síndrome da apneia obstrutiva do sono.

Sullivan CE et al. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway 

pressure applied through the nares. Lancet, 1981; 1(8225):862-5)



Pressão Positiva Na Via 

Aérea (PAP)

Sullivan CE et al, Lancet 1981



CPAP - Efeitos 

Na Apneia Obstrutiva do Sono

• Redução do IAH.

• Melhora da SpO2.

• Melhora dos sintomas.

➢ Cessação do ronco.

➢ Redução ou cessação da noctúria.

➢ Redução da sonolência.

➢ Melhor controle da PA , arritmias, vertigens ...

Faria e Chibante, 2016



CPAP - Complicações

•Desconforto torácico;

•Pneumotórax;

•Dor em seios da face;

•Sinusopatia;

•Hipóstase (pcte com anticoagulante);

•Ressecamento nasal ou oral;

•Aerofagia.

Respir Crit Care Med 2002;



ADAPTAÇÃO AO USO DO CPAP 



Adaptação 
• Anamnese do paciente.

• Afere dados vitais/medidas.

• Perfil do paciente  - Relação sono  - Linguagem.

• Analisar a prescrição médica e exames.

• Tipo/tempo de eventos, eficiência do sono, saturação .

• Escolher a PAP de tratamento.

• Prescrição  medica.

• Titulação.

• Auto CPAP (intervalo 4,5-10 cm H2O) - Sullivan CE et al, Lancet 1981. (intervalo  4 - 14 cm H2O) 

• Titulação A CPAP é similar à conseguida através PSG, pelo menos em 90% dos doentes  - Drigo. Monaldi Arch Chest

Dis 2006.

• Escolher a interface adequada.

• Explicar e orientar todo o tratamento ao paciente.



Os fatores preditores de 

adesão a PAP:

 Gravidade da AOS.

 Sintomas.

 Status socioeconômico.

 Idade.

 Nível de pressão de tratamento.

 O nível de compreensão da terapia pelo paciente.

 O tipo de máscara utilizada.

Weaver TE. Adherence to positive airway pressure therapy. Curr Opin Pulm Med. 2006;



Critério de adesão

 > 4 horas/noite e >70% das noite.

 6 horas/noite, 6-7 dias/semana.

Pépin JL, Krieger J, Rodenstein D, Cornette A, Sforza E, Delguste P, et al. Effective compliance during the first 3 months of continuous 

positive airway pressure. A European prospective study of 121 patients. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160(4):1124-9.



Importância da Adaptação:

 A eficácia do tratamento depende do uso do CPAP durante o sono todas as noites. -
Weaver TE, Grunstein RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: the challenge to effective treatment. Proc 

Am Thorac Soc. 2008;5(2):173-8.

 A adesão à terapia com CPAP é extremamente variável (46-80%). - Pépin JL, Krieger J, Rodenstein

D, Cornette A, Sforza E, Delguste P, et al.Effective compliance during the first 3 months of continuous positive airway pressure.A

European prospective study of 121 patients.

A adaptação e o acompanhamento interferem positivamente na taxa 

de adesão



Acompanhamento

• Reavaliação periódica do paciente:

- Dados contidos no dispositivo – cartão de memória/acesso remoto.

➢ IAH.

➢ Fuga.

➢ Media de horas de uso.

- Envio relato do paciente ao médico.

• Discussão com o médico responsável.



MODOS CPAP



Modos CPAP:

 CPAP

• CPAP convencional

• CPAP com alívio expiratório

• Auto CPAP



CPAP Convencional

Pressão previamente titulada



CPAP Com Alívio 

Expiratório

Weaver TE and Grunstein RR, American Toracic Society 

2008



Auto CPAP

Weaver TE and Grunstein RR, American Toracic Society 

2008



INTERFACES



Tubos/traqueias

 15 mm

 22 mm

 Aquecida



Tipos Mascaras

 Nasal

 Pillow/Almofada nasal

 Nasal de tecido

 Oronasal/Facial

 Oral

 Facial total



O impacto do tipo de máscara na eficácia e na adesão ao 

tratamento com pressão positiva contínua nas vias 

aéreas da apneia obstrutiva do sono*

Impact of the type of mask on the effectiveness of and adherence to continuous positive 

airway pressure treatment for obstructive sleep apnea 

Rafaela Garcia Santos de Andrade, Vivien Schmeling Piccin, Juliana 

Araújo Nascimento, Fernanda Madeiro Leite Viana, Pedro Rodrigues 

Genta, Geraldo Lorenzi-Filho

J Bras Pneumol. 2014;40(6):658-668

 não encontramos efeitos significativos da máscara pillow nasal e da máscara 

oral na eficácia ou adesão ao tratamento da AOS.

 a maior parte dos estudos mostrou que a máscara oronasal é menos efetiva e 

mais frequentemente associada a menor adesão e maior abandono do 

tratamento do que a máscara nasal.





Nasal Nasal 

Pillow/Almofada

Nasal de tecido Oronasal /Facial Oral Facial total

Marcas vermelhas e 

desconforto na 

região e/ou  

sensível do 

nariz. Ex: Alergias.

Pacientes 

respiradores bucais, 

que apresentam 

restrições 

respiratórias pelo 

nariz 

Pacientes 

respiradores 

bucais, que 

apresentam 

restrições 

respiratórias pelo 

nariz 

Pacientes que não se 

adaptam a máscara nasal 

ou oronasal ou sofrem 

com lesões cutâneas na 

região da face.

Pacientes 

respiradores bucais, 

que apresentam 

restrições 

respiratórias pelo 

nariz 

Pressões entre 

4cm/H2O e 

11cm/H2O em razão 

do conforto, uma vez 

que tem contato 

direto com as vias 

respiratórias.

Pacientes que 

apresentam pré-

disposição de 

aspiração devem 

evitar a utilização 

desta máscara 

Glaucoma, cirurgia ocular 

recente ou olhos secos, 

vômitos nocturnos, hérnia 

hiatal; função debilitada 

do esfíncter cardíaco; ou 

pacientes que não 

consigam remover a 

máscara.



•Paciente M.A.B

•66 anos

•AOS grave

•Parâmetros programados: Pressão fixa 9,0 cmH2O; 

Rampa:10minutos; Pressão inicial:4,0 cmH2O; C-flex:Off

• Inicio – Nasal – ronco/arritmia

•27/11/2017 - Oronasal – controle dos sintomas





•Paciente A.M.P

•78 anos

•AOS grave

•CPAP há mais de 10 anos – Oronasal

•Parâmetros programados: CPAP Auto; Pressão min: 7,0cmH2O; 

Pressão max: 10cmH2O; Rampa 20 min; Pressão inicial: 

4,0cmH2O; C-flex Off

•08/01/2018 a 13/08/2018 - Oronasal

•14/08/2018 a 16/09/2018 - Nasal  







Equipamentos

• CPAP  Básico – sem leitura de cartão ou 

leitura sem IAH.

• CPAP - com leitura completa de cartão de 

memória.

• CPAP Auto - Automático.





“Tudo bem?
Desta vez, a notícia é boa!
Depois de três meses, adaptei-me ao C-PAP e estou conseguindo dormir 
melhor.
......
...... Durante o período de adaptação, ela sempre buscou as melhores opções 
de configuração do aparelho, de acordo com minhas necessidades, e não 
deixou que eu desistisse do tratamento.
.......
Obrigado pelo seu esforço também!

Abraços!”



Obrigada!




