O VitalAire é a marca internacional de atendimento domiciliar da Air Liquide,
líder mundial em gases medicinais e industriais, que atende mais de 1 milhão
de pacientes crônicos em 33 países. Com soluções completas e inovadoras,
nossa missão é cuidar de vidas vulneráveis, em qualquer hora e lugar.

Apneia Obstrutiva
do Sono na endocrinologia

Para o tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono, contamos com uma rede de VitalClinics e consultores qualificados
para educar, adaptar e acompanhar os pacientes que necessitam do tratamento com pressão positiva nas vias aéreas.
Alguns aspectos importantes da endocrinologia podem estar relacionados com a Apneia Obstrutiva do Sono
(AOS), entre eles:
• Obesidade - alteração neuroendócrina da leptina e da grelina, que controlam o apetite, levando à obesidade.
• Síndrome metabólica - obesidade visceral, hipertensão, dislipidemia e resistência à insulina.
• Acromegalia - é causada pela hipersecreção do hormônio do crescimento e leva à apneia do sono.

Possíveis interações entre AOS, resistência
à insulina e DCV - influência da obesidade visceral:
Atividade inflamatória
Ativação SNS
Ativação eixo NHA
Supressão Gh

1. O tratamento com CPAP para pacientes com
AOS moderada a severa deve ser considerado.
Este tratamento tem demonstrado impacto
positivo particularmente na população que
tem doença cardiovascular.

Resistência a insulina,
leptina, adiponectina

Abreviaturas
SNS = Sistema Nervoso Simpático
HHA = Hipotálamo - Hipófise - Adrenal
Gh = Hormônio de crescimento

DM2
HAS

Obesidade
visceral

2. Adicionalmente, a redução da sonolência
diurna encoraja o paciente a fazer atividade
física, que por sua vez tem efeito positivo sobre
o metabolismo da glicose e contribui para
uma vida mais saudável e perda de peso.
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Considere uma polissonografia
para investigação da Apneia
Obstrutiva do Sono se o paciente
apresentar alguns dos
sintomas ao lado.

•
•
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3. Pessoas com AOS devem, rotineiramente,
ser avaliadas quanto a síndrome metabólica
e doença cardiovascular.

4. Pacientes com diabetes do tipo 2 estabelecida,
especialmente aqueles que têm ronco pesado,
sonolência excessiva diurna e apneias
presenciadas, devem ser investigados
para AOS, com polissonografia.

Sonolência excessiva diurna
Ronco frequente
Apneia presenciada
Noctúria
Arritmia

•
•
•
•

Hipertensão arterial
Diabetes do tipo 2
Sudorese elevada
Cefaleia matinal

Veja aqui algumas publicações relacionadas à sua área de atuação. Caso queira ler na íntegra,
envie um e-mail com o assunto “Publicação” para atendimento@vitalaire.com.br.
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Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para higiene e insumos especiais para
a saúde. Nosso objetivo é oferecer aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos, insumos especiais
e serviços que contribuam para a proteção de vidas vulneráveis.
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Apneia Obstrutiva do Sono
Fragmentação do sono
Hipoxia intermitente

O consenso da Federação Internacional
de Diabetes (IDF) no que se refere a AOS
e diabetes tipo 2 recomenda:

