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
nos transtornos neurológicos

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 neurologia podem estar relacionados com a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS),
entre eles:
• Acidente Vascular Cerebral (AVC) – a AOS
leva à arterosclerose, hipertensão arterial
e arritmias cardíacas
• Cefaleia matinal – geralmente na região frontal,
causada por hipoxemia e hipercapnia noturnas,
mudanças no tônus cerebrovascular
e pressão intracraniana

• Sonolência excessiva diurna,
fragmentação do sono
• Demência1
• Apneia do sono pós-AVC (OSA,
ACS, respiração de Cheyne-Stokes)

Fisiopatologia da apneia
do sono nos acidentes
cerebrais encefálicos.
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APNEIA DO SONO

Considere uma polissonografia
para investigação da Apneia
Obstrutiva do Sono se o paciente
apresentar alguns dos
sintomas ao lado.
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Sonolência excessiva diurna
Ronco frequente
Apneia presenciada
Noctúria
Arritmia
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•
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•

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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