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Obesidade vs Respiração

• Reduz volume pulmonar

• Reduz complacência 

• Aumenta consumo de 
O2

Obesidade 
Central

• Dano Neuropático

• Fraqueza muscularDM



Complicações pós operatórias 

respiratórias

 atelectasias clinicamente relevantes, broncoespasmo, 

traqueobronquites, pneumonias, síndrome da angústia 

respiratória aguda

 (SARA), insuficiência respiratória, necessidade de 

ventilação

 mecânica invasiva ou não invasiva prolongada (> 48 horas) 

 exacerbações de doenças pulmonares pré-existentes

Taxa de complicações respiratórias

Cirurgia abdominal 9 a 40%

Arozullah. Ann Surg 2000



Objetivo da avaliação pré operatória

• SAOS

• SHO
Doenças 

associadas

• DPOC

• Asma

• Fibroses

• HAP

Doenças 
intrínsecas

• Tabagismo

• TEV
Complicações



Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

(SAOS)

 Doença respiratória mais comum associada a obesidade

 maior incidência de complicações pós operatórias como 

falência respiratória aguda, eventos cardíacos e admissões 

em UTI

Young t. NEJM  1993





Síndrome da Hipoventilação obesidade

(SHO)

 Obesidade (IMC ≥30 kg/m2)

 Hipercapnia diurna (PaCO2 >6 kPa or 

45 mmHg) 

 Disturbio da respiraçao no sono na

ausencia de outras causas de 

hipoventilação

Piper AJ. Am J Respir Crit Care Med 2011



Combinação OSA SHO

 30 % dos pacientes

 Mecanismo de Irp Crônica

 Fisiopatologia –

hipercapnia + desbalanço da
resposta ventilatória ao final do 
episódio apneico com a resposta
muscular 

(aumento da carga muscular e 
redução da força muscular) 

>> hipoventilação alveolar.  







Protocolo pré operatório cirurgia bariátrica

Anamnese

Radiografia de tórax

Ecocardiograma

Espirometria

Doenca pulmonar 
ativa Sinais de Apneia sono Sem doenca pulmonar

Otimização

Liberado para cirurgia

Polissonografia  

Normal SAOS

Saturimetria

< 95% 

Gasometria 
arterial

Cessacao do 
tabagismo



Avaliação pré operatória

 Avaliação clinica – revisão hematologica, avaliação de 

fatores de risco, tabagismo, elaboração do risco 

pneumológico

 Radiografia de tórax

 Ecocardiograma

 Espirometria



Escore preditivo de complicações respiratórias 

pós operatória de Torrington e Henderson



Protocolo pré operatório cirurgia bariátrica

Anamnese

Radiografia de tórax

Ecocardiograma

Espirometria

Doença pulmonar 
ativa Sinais de Apneia sono Sem doença pulmonar

Otimização

Liberado para cirurgia

Polissonografia

Normal SAOS

Saturimetria

< 95% 

Gasometria 
arterial

Cessação do 
tabagismo



Sinais de Doença Pulmonar ativa

 Otimizar doença de base – Asma, DPOC, outra...

 Interromper tabagismo pelo menos 4 a 8 semanas antes 

do procedimento cirúrgico.

- reduz complicações pós operatórias

- oportunidade de motivação para mudança estilo de vida

Silva, DR. Rev Bras Clin Med, 2009.

Nakagawa M,. Chest,2001.



Doença pulmonar ativa - Caso clínico 

 ASS, sexo feminino, 26 anos, do lar.

 QP: Chiado no peito desde a infância

 HMA: Rinite alérgica. Desde 2009 fazia uso de fluticasona nasal 50mcg

12/12h, Formoterol/budesonida 12/400mcg 12/12h (uso regular e

correto). salbutamol (4-5x/semana). Negava internação prévia. Negava

etilismo e tabagismo.

 HF: negativa para asma

 ACT: 9

 EF: Peso= 135 Kg Altura=1,68m IMC=47,8Kg/m²

 MV+, diminuido difusamente, sibilos esparsos. SpO2: 97% aa

 fr= 20ipm PA=130x80mmHg



Caso clínico



Caso clínico

Pós cirurgia bariátrica

ACT 25 



Protocolo pré operatório cirurgia bariátrica

Anamnese

Radiografia de tórax

Ecocardiograma

Espirometria

Doenca pulmonar 
ativa Sinais de Apneia sono Sem doenca pulmonar

Otimização

Liberado para cirurgia

Polissonografia

Normal SAOS

Saturimetria

< 95% 

Gasometria 
arterial

Cessacao do 
tabagismo



Síndrome de Apneia do Sono

 Avaliação do Risco > indicação propedêutica

 Polissonografia

 Polissonografia domiciliar

 Tratamento CPAP – titulação + adaptação



Avaliação do risco de SAOS



Avaliação do risco de SAOS



Síndrome de Apneia do Sono

 Avaliação do Risco > indicação propedêutica

 Polissonografia (Tipo 1)

 Polissonografia domiciliar (Tipo 3)

 Tratamento CPAP – titulação + adaptação



Polissonografia
 Quatros tipos de registros:

 Tipo 1 – PSG de noite inteira, realizada no laboratório do sono e acompanhada por 
profissional técnico treinado. Inclui pelo menos sete canais de registro . É 
considerado padrão ouro para diagnóstico da SAOS. 

 Tipo 2 – possui, no mínimo, sete canais de registro, incluindo EEG, EOG, EMG da 
região mentoniana, ECG, fluxo aéreo, esforço respiratório e SpO2. O registro é 
realizado na casa do paciente, sem acompanhamento técnico. 

 Tipo 3 – possui, pelo menos, quatro canais de registro, incluindo fluxo aéreo, 
esforço respiratório, frequência cardíaca e SpO2. É considerada uma alternativa 
para diagnóstico em pacientes selecionados com alta probabilidade clínica de SAOS. 
Recomendada para  uso em adultos ate 65 anos de idade. 

 Tipo 4 - mede saturação da oxi-hemoglobina e/ou fluxo aéreo. Não há evidências 
que suportem a recomendação para diagnóstico de SAOS.



Polissonografia

TIPO 1 TIPO 3



Síndrome de Apneia do Sono

 Avaliação do Risco > indicação propedêutica

 Polissonografia (Tipo 1)

 Polissonografia domiciliar (Tipo 3)

 Tratamento CPAP – titulação + adaptação



Síndrome de Apneia do Sono



Acompanhamento pós cirúrgico

 Prevenção de complicações pulmonares

IrpA, PNM, VM prolongada,desmame difícil, TEV 

- evitar posição supina

 Risco aumentado de atelectasias (respiron), restrição do 
volume pulmonar e chieira torácica

 SAOS + Opiaceos = Risco aumentado de apneia

 Longo prazo – avaliar suspensão do CPAP Seguimento
trimestral



Pos op Resultados esperados

Quintas-Neves Rev Port Pneumol, 2006

REDUÇÃO OU MELHORA EM SEGUIMENTO 

DE 1 A 2 ANOS



Mensagens para casa

 Risco de complicações pneumologicas é tao alto quanto

de complicações cardiovasculares

 Cirurgia bariátrica manejo clínico

 SAOS - doença respiratória mais comum associada a 

obesidade


