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IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO COM FISIOTERAPÊUTA PARA 

ADESÃO A VENTILAÇÃO MÊCANICA NÃO INVASIVA EM PACIENTES COM  

APNÉIA DO SONO - UMA REVISÃO SISTEMÂTICA 

Lázaro da Silva Nascimento / Raniel Martins Aires / Dr. Celiandro José 

Scandolara Mazarro 

 

RESUMO  

Objetivo: Descrever e analisar processo de adaptação do CPAP em paciente 

com Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e demonstrar a importância do 

acompanhamento regular com fisioterapeuta afim de promover e melhorar sua adesão 

ao dispositivo. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com base 

no Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses. A busca foi 

realizada nas bases de dados na língua portuguesa utilizando as expressões (CPAP, 

adesão, apneia do sono, tele-monitoramento, adesão Or tele-monitoramento, 

telesaúde, adequações e CPAP), no idioma inglês foram utilizados o seguintes 

termos: (Sleep apnea, non-invasive mechanical ventilation). Foram incluídos artigos 

com amostra de indivíduos com indicativo de SAOS moderada e grave, que iniciaram 

tratamento com CPAP através do monitoramento remoto e presencial, e foram 

excluídos artigos em que pacientes tinham outras comorbidades associadas. 

Resultados: Os 12 artigos incluídos apresentam estudo randomizados com pacientes 

ambos os sexos, recém diagnosticados com SAOS, com prescrição de uso ao 

dispositivo CPAP, foram submetidos ao acompanhamento presencial e pelo tele-

monitoramento com fisioterapeuta, houve aumento da adesão ao dispositivo em um 

período de 3 à 6 meses, onde o processo educativo quanto a gravidade da SAOS e 

bem como importância do uso do CPAP demonstrou-se preditores de maior 

eficácia.Conclusão: Ficou evidente, portanto que não há uma única alternativa a ser 

implementada para proporcionar aumento da adesão ao dispositivo CPAP, o 

esclarecimento do paciente quanto a gravidade da doença, a necessidade da 

colaboração do mesmo, no processo de adaptação ao CPAP, somado ao sistema de 

acompanhamento integrativo de tele-monitoramento ou atendimento convencional 

fornecido pelo fisiotepeuta, foram fatores determinante no processo da adesão. 

 



8 
Novembro/2022 

Campus Brasília – Distrito Federal 
ISSN 2237-7050 

 

DESCRITORES: CPAP; apneia do sono; tele-monitoramento; adesão Or tele-

monitoramento; adequações e CPAP. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To describe and analyze the CPAP adaptation process in patients 

with Obstructive Sleep Apnea (OSAS) and demonstrate the importance of regular 

follow-up with a physical therapist in order to promote and improve their adherence to 

the device. Methods: A systematic literature review was performed, based on the 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses. The search was 

carried out in the Portuguese language databases using the expressions (CPAP, 

adherence, sleep apnea, tele-monitoring, adherence Or tele-monitoring, telehealth, 

adaptations and CPAP), in English the following terms were used: ( Sleep apnea, non-

invasive mechanical ventilation). Articles with a sample of individuals with moderate 

and severe OSAS who started treatment with CPAP through remote and face-to-face 

monitoring were included, and articles in which patients had other associated 

comorbidities were excluded. Results: The 12 articles included present a randomized 

study with patients of both sexes, newly diagnosed with OSAS, with prescription to use 

the CPAP device, who underwent face-to-face monitoring and telemonitoring with a 

physical therapist, there was an increase in adherence to the device in a period from 

3 to 6 months, where the educational process regarding the severity of OSAS and the 

importance of using CPAP proved to be predictors of greater effectiveness.  

Conclusion: It was evident, therefore, that there is no single alternative to be 

implemented to provide an increase in adherence to the CPAP device, the clarification 

of the patient regarding the severity of the disease, the need for his collaboration in the 

process of adaptation to CPAP, added to the integrative monitoring system of tele-

monitoring or conventional care provided by the physiotherapist, were determining 

factors in the accession process. 

 

DESCRIPTORS: CPAP; sleep; apnea telemonitoring; adherence or 

telemonitoring; adequacies and CPAP. 
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1  INTRODUÇÃO 

A Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma síndrome que afeta as vias aéreas 

respiratórias superiores, causando micro paradas respiratórias parciais ou completas 

durante o sono. A SAOS é uma patologia que afeta cerca de 5% da população de 

pessoas entre 35 a 60 anos. (PARK TG,et al., 2011; SULLIVAN CE, et al., 1981; BRAS 

J, et al., 2019; HWAG D, et al., 2018). 

As evidências mostram que as manifestações clínicas e clássicas da apneia do 

sono, tem maior identificação no público de pessoas do sexo masculino, tendo o 

quadro sintomatológico como ronco, sonolência diurna, cansaço, dores de cabeça 

matinal, ansiedade, irritabilidade e alteração de humor. Diante disto, literatura 

científica continua a se expandir em relação aos efeitos benéficos do uso da Pressão 

Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) em paciente quanto a este diagnóstico. 

(PARK TG,et al., 2011; SULLIVAN CE, et al., 1981; SANDER HH, et al, 2009). 

Em decorrência da alta prevalência e consequências negativas relacionadas a 

Apneia Obstrutiva do Sono, o distúrbio em questão, tem sido um importante problema 

de saúde pública. O padrão ouro para tratamento da SAOS, eficaz e imediato para 

correção dos eventos obstrutivos é o dispositivo de ventilação mecânica não invasiva, 

a CPAP. SULLIVAN CE, et al., 1981; SANDER HH, et al, 2009; BRAS J, et al., 2019; 

HOUN LA , et al., 2017; TURINO C, et al, 2017). 

O uso continuo do CPAP, oferece ao paciente de forma imediata e gradual a 

melhora da qualidade do sono, promovendo a normalização do sono fisiológico e 

manutenção do sono REM, reduzindo as dessaturações, as micro parado respiratória 

e proporcionando regulação no metabolismo. (SANDER HH, et al, 2009; TURINO C, 

et al, 2017; WILEY J., et al, 2019) 

A fisioterapia respiratória tem ganhado espaço na atuação e condução do 

melhor tratamento para SAOS com a adaptação dos dispositivos para apneia do sono, 

junto com o diagnóstico médico prévio, por ser um trabalho multidisciplinar, torna tais 

adaptações o principal fator responsável pelo aumento da adesão dos pacientes 

portadores desta síndrome ao dispositivo CPAP. (BRAS J, et al., 2019; NOGUEIRA 

JF, et al., 2018). 



10 
Novembro/2022 

Campus Brasília – Distrito Federal 
ISSN 2237-7050 

 

Os dispositivos atuais fornecem acessos remotos direto e gratuito, dos quais 

fazem parte do sistema de tele monitoramento remoto, facilitando desempenho efetivo 

quanto ao uso do CPAP. Este recurso traz confiabilidade, comodidade e adequação 

imediata ao desenvolvimento da terapêutica. Diante deste recurso o fisioterapeuta 

poderá fornecer um relatório personalizado com informações estatísticas sobre o 

uso do CPAP e com base neste, traçar um objetivo para controle ou melhora da 

adesão a este dispositivo.(DUSART C. et al., 2022; PASCUA J. et al., 2021). 

Embora a pressão positiva contínua nas vias aéreas seja a principal alternativa 

de escolha para o tratamento da AOS de moderada a grave, o grande desafio continua 

sendo a baixa adesão ao dispositivo, o que vem sendo apontado como a principal 

limitação a sua eficácia.(PATIL SP, et al., 2019, ABEL GVE., et al, 2021). 

Várias estratégias vêm sendo adotadas com a intenção de propiciar melhora a 

adesão aumentando dessa forma a eficácia do CPAP, ou seja, diversas ações 

educativas terapêuticas comportamentais, ajustes do dispositivo, troca de máscara e 

modos ventilatórios terapêuticos. Nos últimos 15 anos o tele monitoramento tem sido 

implementado ao tratamento com o CPAP, possibilitando o acompanhamento a 

distância e permitindo que especialistas em saúde do sono prestem atendimentos 

mais consistentes. (PATIL SP, et al., 2019, CONTAL O., et al 2021; ABEL GVE., et al, 

2021). 

O tele-monitoramento tem como definição a implementação de tecnologias de 

telecomunicações bem como a comunicação digital visando proporcionar o 

fornecimento e a facilitação aos serviços de saúde. (CONTAL O., et al 2021; DUSART 

C. et al., 2022; PASCUA J. et al., 2021). 

A tecnologia de monitoramento em saúde adotou áudios, vídeos, imagens 

digitais, telefonemas, e-mail, tele monitoramento e intervenções educativas como 

estratégias de tratamentos clínicos e não clínicos. (WEAVER TE, et al., 2019; 

NOGUEIRA JF, et al., 2018, DUSART C. et al., 2022; PASCUA J. et al., 2021) 

O que se pretende aqui, é revisar a eficácia do CPAP após a modulação de 

ajustes por intermédio de recursos de tecnologia e sugerir a possibilidade de 

aperfeiçoamentos futuros quanto a adesão ao dispositivo.  

Diante do tema proposto, Como o o fisioterapeuta tem contribuído para adesão 

ao CPAP junto com a tecnologia disponível? 
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3 MÉTODOS 

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de acordo com as diretrizes 

Prefere ReportingItems for Systematic Reviewsand Meta-Analyses (PRISMA), 

organizada e conduzida de forma dependente de alunos de graduação do curso de 

fisioterapia realizada sobre tema (adesão e uso de pressão positiva nas vias aéreas 

para tratamento da apneia obstrutiva do sono). 

 

2.1. Buscas e identificação dos artigos   

 

A busca eletrônica foi realizada por dois graduandos do curso de fisioterapia, 

sob supervisão de um professor orientador. Esta etapa abrangeu as principais bases 

de dados em saúde: PubMed, PEDRo e MedLine através dos descritores nos idiomas 

português e inglês. 

 Foi realizado buscas com descritores na língua portuguesa utilizando as 

expressões (“adesão”, “apneia do sono”, “tele-monitoramento”, “adesão Or tele-

monitoramento”,”tele-saúde”, “adequações” e CPAP), no idioma inglês foram 

utilizados o seguintes termos: (“Sleep apnea”, “non-invasive mechanical ventilation”). 

 

2.2. Seleção das evidências 

 

 Para alcançar o objetivo exposto foi formulado a seguinte pergunta: Como o o 

fisioterapeuta tem contribuído para adesão ao CPAP junto com a tecnologia 

disponível? 

Os métodos de buscas de foram discriminado apartir da concordância dos 

termos OR e AND, de acordo com caracteres de casa base de dado PUBMed, 

MEDLINE e PEDro, a busca foi realizada no campo de pesquisa “avançada” (do inglês 

advanced  search) As pesquisas foram realizadas no período de agosto à outubro de 

2022.  

Foram inclusos artigos que trazem conceitos, pontos históricos e intervenções 

fisioterapêuticas para a reabilitação e adaptação do CPAP em pacientes com 

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS); artigos publicados nos últimos 5 
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anos; e que tenham score não inferior a 6, artigos das bases de dados: PEDro, 

PubMed, Cochrane e MEDLINE. 

Os critérios de exclusão foram: estudos que abordem patologias não 

correlacionadas a SAOS e não conclusivos; estudos que apresentavam riscos de viés, 

utilização de literaturas educacionais; artigos duplicados; artigos em outros idiomas 

diferente do português e inglês; artigo não disponível na integra; artigo com média 

inferior a 7 e com mais de 5 anos de publicação. 

 

 

2.3. Sumarização dos Dados 

 

A sumarização dos dados apreciou a coleta dos dados a seguir: autores e ano 

de publicação das evidências, características da amostra, intervenção sob efeitos do 

uso do CPAP para apneia do sono na função de desobstrução das vias aéreas, e por 

fim, os resultados relacionados a intervenção fisioterapêutica para adesão ao 

dispositivo com mais efetividade. 

Quadro 1 – Quadro dos Estudos Selecionados. 

AUTOR/ANO AMOSTRA INTERVENÇÃO RESULTADO 

Hwang et al / 
(2018)[6] 

1.455 
pacientes  

com suspeita 
de SAOS 

Efeito da Educação por 
Telemedicina e Tele-
monitoramento em 
Aderência à Pressão 
Positiva das Vias Aéreas 

O desfecho primário foi o uso de CPAP por 
90 dias. Os desfechos secundários incluíram 
comparecimento à avaliação da AOS e 
alteração na pontuação da Escala de 
Sonolência de Epworth. O uso diário médio 
de CPAP em 90 dias foi de 3,8 ± 2,5, 4,0 ± 
2,4, 4,4 ± 2,2 e 4,8 ± 2,3 horas em cuidados 
habituais, Tel-Ed, Tel-TM e Tel-ambos os 
grupos. O uso foi significativamente maior 
nos grupos Tel-TM e Tel-ambos versus 
cuidados habituais (P = 0,0002 para ambos), 
mas não para Tel-Ed (P = 0,10). As taxas de 
adesão ao Medicare foram 53,5, 61,0, 65,6 e 
73,2% nos grupos de cuidados habituais, 
Tel-Ed, Tel-TM e Tel-ambos (Tel-ambos vs. 
cuidados habituais, P = 0,001; Tel-TM vs. 
cuidados habituais , P = 0,003; Tel-Ed vs. 
cuidados habituais, P = 0,07), 
respectivamente. A educação em 
telemedicina melhorou o atendimento clínico 
em comparação com nenhuma educação 
em telemedicina (taxa de apresentação, 68,5 
vs. 62,7%; P = 0,02). 
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Turino  et al / 
(2018) [7] 

100 paciente 
recém 
diagnosticado 
com Apneia do 
Sono  grave 

Gerenciamento da 
adesão ao tratamento 
com pressão positiva 
contínuas nas vias 
aéreas usando tele-
monitoramento na 
apneia obstrutiva do 
sono. 

Não houve diferenças significativas 
entre os grupos padrão e telemedicina 
em termos de adesão ao CPAP 
(4,9±2,2 versus 5,1±2,1 h·noite −1 ), 
sintomas, variáveis clínicas, qualidade 
de vida e efeitos indesejados. A 
telemedicina era menos dispendiosa do 
que a gestão padrão (123,65 
euros versus 170,97 euros; p = 0,022) e 
era custo-efetiva (rácio custo-
efetividade incremental de 17 358,65 
euros por ano de vida ajustado à 
qualidade ganho). A satisfação geral do 
paciente foi alta, mas significativamente 
mais pacientes classificaram a 
satisfação como alta/muito alta no grupo 
de tratamento 
padrão versus telemedicina 
(96% versus 74%; p = 0,034). 
O telemonitoramento não melhorou a 
adesão ao tratamento com CPAP e foi 
associado à menor satisfação do 
paciente. No entanto, foi mais rentável 
do que o acompanhamento tradicional.  

Nogueira et al / 
(2018) [8] 

153  pacientes 
com Apneia 

do Sono 
moderada a 

grave 

Acesso ao tratamento 
com CPAP em paciente 
com apnéia do sono 
moderada a grave em 
uma instituição latina 
cidade Americana 

Responderam à pesquisa 213 pacientes 
(171 homens, idade média 53,4±13,5 e 
IMC 34,02±8,8 kg/m 2 ). Quase um 
terço dos pacientes (28,2%) não iniciou 
o tratamento com CPAP. Dos 213, 153 
pacientes (71,8%) iniciaram o 
tratamento com CPAP e 120 (56,3%) 
relataram ainda estar em tratamento um 
ano após a indicação, além disso, 
85,8% relataram estar em uso = 
4hs/noite. Aqueles que acessaram o 
CPAP eram, em média, mais velhos, 
tinham cobertura total do tratamento 
pelo seu convênio médico, 
necessitavam de pressão efetiva menor 
e apresentavam sonolência mais 
intensa em comparação aos indivíduos 
que não acessaram o CPAP. 
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Wiley  et al / 
(2019) [9] 

1774 paciente 
com Apneia 

do Sono 
moderada e 

grave 

Modificação da pressão 
ou umidificação para 
melhorar o uso de 
máquinas de CPAP em 
adultos com SAOS. 

Em um intervalo de 12 a 16 semanas, 
ficou evidente através do 
acompanhamento, que as mudanças 
dos parâmetros de ajustes 
personalizado a cada paciente 
aumentou efetivamente a adesão, 
entretanto o uso médio/noite registrado 
foi de 5 horas. 

Patil et al / 
(2019) [10] 

38 ensaios 
clínico 

randomizados 

Tratamento da Apneia 
Obstrutiva do Sono em 
Adultos com Pressão 

Positiva nas Vias 
Aéreas: Uma Diretriz de 

Prática Clínica da 
Academia Americana de 

Medicina do Sono 

Meta-análises evidenciaram uma 
diminuição clinicamente significante em 
diversos efeitos adversos associados ao 
uso do CPAP, dentre eles, boca seca, 
garganta seca, corrimento nasal, 
congestão nasal, sangramento nasal, 
nariz seco, cefaleia, rouquidão, redução 
olfativa. Entretanto, o estudo concluiu 
que os benefícios das interferências de 
adesão conduzidas por tele-
monitoramento possivelmente superam 
os prováveis danos e encargos na 
maioria dos pacientes. Os especialistas 
do sono devem considerar intervenções 
que potencializam o conforto e adesão 
do paciente individualmente.  

Weaver et al 
(2019) [11] 

Estudo 
controlado 

randomizado 
no grupo de 

10 
participantes 

Novos aspectos do 
tratamento e 

intervenções com CPAP 
para melhorar a adesão 

ao CPAP 

A educação do paciente quanto a 
gravidade da doença, bem como os 
benefícios do tratamento conforme 
recomendações da academia 
americana de medicina do sono têm 
sido uma das principais intervenções de 
melhora na autoeficácia do CPAP. 
As condições criadas para viabilizar 
questões educacional aos pacientes 
incluíram, visitas clínicas individuais, 
acompanhamento via telefonemas, 
panfletos e fitas de vídeo educacional 
disponíveis no site Academia 
Americana de Medicina do Sono 
Percebe-se, entretanto, que foi 
constatado que a educação por si só 
tem uma eficácia apenas modesta na 
aplicação do CPAP, ou seja, elevando o 
uso em 35 minutos. 
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Chen et al / 
(2019)[12] 

2464 paciente 
com Apneia do 
Sono 

O atendimento por tele-
monitoramento ajuda na 

adesão ao CPAP em 
pacientes com Apneia 
Obstrutiva do Sono: 

Uma revisão sistêmica e 
meta-análise de ensaio 
clínico randomizados. 

Os estudos evidenciaram que o 
resultado de adesão do grupo 
intervenções de TM foi 
consideravelmente superior ao grupo 
de intervenções convencionais. ( MD 
0,68h, IC 95% 0,48-0,89h). O teste de 
heterogeneidade evidenciou 12=49%, 
apontando reduzida heterogeneidade. 
Logo após, foi analisado a adesão ao 
CPAP  agregada por tempo de 
acompanhamento ( > 3 meses ou 
menos).  As evidências revelaram que 
a adesão do grupo de intervenções de 
MT foi consideravelmente superior ao 
do grupo de intervenções 
convencionais (MD 0,79h, IC 95% 0,56-
1,01h, 12=48 %) para  avaliações a 
curto prazo; entretanto, as evidências a 
longo prazo não tiveram diferenças 
significativas ( MD 0,26h, IC 95% y 
0,20-0,71h 12= 0%.  

Abel  et al 
(2021) [13] 

1.501 paciente 
com SAOS 

Determinantes da  
adesão à terapia com 
pressão positiva 
contínua nas vias em 
adultos com SAOS 

A adesão à terapia com CPAP foi de 
58% e o controle dos sisntomas de 
41,7%. Os fatores que determinaram o 
uso do CPAP foram o conhecimento de 
funcionamento do aparelho e os 
distúrbios durante o sono devido a 
máscara ou almofada nasal. A 
satisfação com a rapagem foi de 
predominantemente muito boa. 
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Pascua et al 
(2021)14] 

156 paciente 
com 
diagnóstico de 
Apneia do 
Sono 

Adesão à terapia de 
pressão positiva 
contínua nas vias aérea 
sem paciente com 
apneia obstrutiva do 
sono: avaliação a longo 
prazo. 

A educação do paciente quanto a 
gravidade da doença, bem como os 
benefícios do tratamento conforme 
recomendações da academia 
americana de medicina do sono têm 
sido uma das principais intervenções de 
melhora na autoeficácia do CPAP. 
As condições criadas para viabilizar 
questões educacional aos pacientes 
incluíram, visitas clínicas individuais, 
acompanhamento via telefonemas, 
panfletos e fitas de vídeo educacional 
disponíveis no site Academia 
Americana de Medicina do Sono 
Percebe-se, entretanto, que foi 
constatado que a educação por si só 
tem uma eficácia apenas modesta na 
aplicação do CPAP, ou seja, elevando o 
uso em 35 minutos. 

Contal et al 
(2021) [15] 

120 paciente 
com Apneia do 
sono 
randomizados 
para cuidados 
usuais ou tele-
monitoramento 

Adesão de um ano à 
pressão positiva 
contínua nas vias aéreas 
com tele monitoramento 
na síndrome da  apneia e 
hipopneia do sono: 
Estudo controlado 
randomizado. 

Dos 79 pacientes que restaram e 
continuaram sua terapia CPAP até o 
intervalo final do estudo, 50%  (19/38) e 
51% (22/43) dos pacientes nos grupos 
CU e MT, respectivamente foram 
considerados aderentes. ( ou seja, o 
tempo médio de uso de CPAP por pelo 
menos 4 h por noite em mais de 70% 
das noites) no período de 1 ano.  

Dusart et al / 
(2022) [16] 

Interpretação 
do relatório e 
comparação 
dos dados 
estatísticos 
emitidos pelo 
dispositivo 
CPAP 

Tele-monitoramento 
para acompanhamento 
da Apneia Obstrutiva do 
Sono em Paciente 
tratados com CPAP: 
Pressão e Impacto na 
terapia 

O estudo apresntou resultados na 
melhora da adesão ao tratamento com 
CPAP de 1 a 3 meses, onde através do 
sistema de telemonitotamento, pois é 
uma ferramento útil para apoiar, ajustar, 
adaptar e controlar a eficácia e a adesão 
aos paciente recém diagnostivado com 
SAOS. 
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Fonte : Autor, 2022. 

 
2.4. Avaliação da qualidade metodológica 

 

A sumarização dos dados e avaliação metodológica também seguiram critérios 

de avaliação independente, sendo realizadas por dois graduandos, com a 

disponibilização de um professor orientador no caso de eventuais divergência.  

 

4 RESULTADO  

 

A trajetória pertinente à busca, seleção, elegibilidade e inclusão das evidências 

científicas relacionadas aos efeitos e parâmetros do uso do CPAP no processo de 

adesão ao tratamento pode ser visualizada no fluxograma da figura 2. Conforme os 

critérios propostos foram encontrados um total de 52 arquivos sendo que 60% da 

íntegra dos estudos foram encontrados na plataforma PubMed, e os outros 15% na 

plataforma MedLine, 15% na plataforma Cochrane e 10% na plataforma PEDro. 

 Posteriormente, foi investigada a existência de duplicidade entre os achados, 

sendo encontradas 32 duplicidades entre as bases. A razão para essa exclusão foi a 

duplicidade, estudos que abordem patologias não correlacionadas a SAOS e não 

conclusivos; estudos que apresentavam riscos de viés, utilização de literaturas 

Trongs et al / 
(2022) [17] 

Estudo 
randomizado 
2.433 com 
apneia do 
sono.  

Aplicação da tecnologia 
de tele saúde no 
aprimoramento da 
adesão à pressão 
positiva contínua nas 
vias aéreas em 
pacientes com apneia 
obstrutiva do sono: uma 
revisão das evidências 
atuais 

O Telemonitoramento melhora a adesão 
ao CPAP no seguimento de 6 meses. A 
TM melhora significativamente a adesão 
ao CPAP [grupo de telemonitor (TG) = 
57,3 ± 34,5% vs. grupo padrão (SG) = 
27,5 ± 32,5%, p = 0,00025] e tempo de 
uso diário de CPAP (TG = 4,4 ± 2,5 
h/noite vs. SG = 2,1 ± 2,2 h/noite, p = 
0,000063). Um ECR observou um efeito 
positivo da MT multimodal na adesão ao 
CPAP em comparação com o grupo de 
cuidados habituais (GT = 5,28 ± 2,23 h 
vs. SG = 4,75 ± 2,50 h, p = 0,05). A TM 
aumenta a porcentagem de dias com 
boa adesão de 76,6 ± 24,2% para 79,5 
± 22,0% ( p < 0,01) após 6 meses em 
comparação com a linha de base. Por 
outro lado, um RCT relatou que a MT 
não melhorou a adesão geral após 6 
meses, o que pode ser devido ao “efeito 
teto” 
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educacionais; artigos em outros idiomas diferente do português e inglês; artigo não 

disponível na integra; artigo com média inferior a 6 no score da plataforma PEDRo e 

artigos com mais de 5 anos de publicação. 

 
 

Figura 1: Fluxograma. 

 
Fonte: Autor,2022. 

 
 Diante das 20 amostras incluídas para avaliação plena, 8 foram excluídos em 

razão da incompatibilidade com os critérios de elegibilidade citados no fluxograma da 

figura 1. Foram também excluídos estudos de artigos pagos, não disponíveis na 

integra e com média inferior a 6. Concluído o processo de elegibilidade, 12 artigos 

foram incluídos para sumarização dos dados e avaliação da qualidade metodológica. 

Nesse sentido, as evidências extraídas contêm artigos no idioma inglês, publicados 

entre os anos de 2018 e 2022 com estudos randomizados. Estes artigos apresentam 

casos clínicos de paciente que foram diagnosticados precocemente com SAOS e com 

prescrição de uso do dispositivo CPAP, dos quais foram submetidos ao processo de 

adaptação de pressão positiva contínua nas vias aéreas e submetidos a análise de 

sistemas de tele-monitoramento e efetividade da terapia, quanto a eficácia da adesão 

ao tratamento.  
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5 DISCURSSÃO  

Os indicadores encontrados nesta revisão mostraram que o processo de 

acompanhamento fisioterapêutico com especialidade no trato respiratório, aumentam 

significativamente a adesão ao CPAP em um período de 3 à 12 meses de uso contínuo 

do dispositivo por mais de 4hs diária ou mais, promovendo a manutenção do sono 

REM e prevenindo outras comorbidades correlacionada, como eventos 

cardiovasculares. (NOGUEIRA JF, et al, 2018). 

O processo de adaptação compreende a detecção dos eventos obstrutivos 

através do exame de polissonografia para estabelecer a indicação ao CPAP, onde é 

avaliado a gravidade da doença que segundo a OMS, varia de 15 eventos/hora grau 

leve, 20 eventos/hora grau moderado e <30 evento por hora grau grave; diante dessas 

informações foi possível estabelecer as adaptações no dispositivo CPAP, as 

interfaces nasais foram preferidas e mais confortáveis quando comparadas com de 

modelos oronasais devido ao fato de alguns paciente possuírem o transtorno 

claustrofobia, tais intervenções possibilitaram a redução dos eventos obstrutivos e 

bem como a definição da interface a ser adaptada ao paciente com a SAOS. 

Posteriormente ao diagnóstico o fisioterapeuta adota intervenções adaptativas com o 

CPAP. (WEAVER TE, et al . 2019; PASCUA J, et al. 2021) 

No que diz respeito a adaptação do dispositivo, as intervenções adotadas 

compreenderam orientações educacionais sobre a gravidade da doença, bem como 

a necessidade do uso do equipamento, os benefícios do tratamento, as 

consequências da interrupção da terapia com o CPAP e como tal suspensão repercute 

no agravamento da doença possibilitando o surgimento de outras comorbidades, 

configurações personalizadas a cada paciente, as interfaces de adaptações, modo de 

ventilação alívio expiratório, umidificador aquecido são fundamentais para o processo 

de adesão e eficácia a terapia da apneia do sono.  A adaptação do CPAP com o 

umidificador integrado demonstrou o aumento da adesão ao tratamento, no qual 

reduziu positivamente os sintomas mais comuns como ressecamento orofaríngeo, 

congestão nasal, sangramento nasal, cefaleia, rouquidão e redução olfativa. 

(PASCUA J, et al. 2021; DUSART C, et al. 2022). 
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As evidências afirmam que o diagnóstico precoce associado as intervenções e 

acompanhamento terapêutico para desenvolvimento da terapia tem proporcionado 

resultados mais positivos, tais medidas são viabilizadas através das intervenções de 

modo presencial e principalmente pela assistência por tele monitoramento, este 

recurso é disponível nos CPAPS mais modernos como  os modelos S10 da marca 

Resmed e o Dream Station da Philips Respironics. Esses processos são possibilitados 

por intermédio da otimização do atendimento que pode ser realizado por telefonemas, 

visitas presenciais, tele-mensagens, e-mails e vídeo conferências de caráter 

educacional. Além deste contato inicial, é permitido configurações remotas, emissão 

de relatórios de uso e desempenho da terapia. O tele-monitoramento possibilita o 

rastreamento do uso e adesão do CPAP a curto e longo prazo.  Com os avanços 

tecnológicos, as análises dos dados, mostram a importância do uso dos dispositivos 

CPAPs, contribuindo com o processo de adesão ao tratamento da AOS. Entretanto, 

os estudos atentaram para a necessidade de abordagens que viabilizem a resolução 

de problemáticas relacionadas a privacidade, condições socioeconômicas e 

socioeducativa dos pacientes portadores da SAOS em tratamento com uso das 

terapias CPAP. (WEAVER TE, et al., 2019; PASCUA J, et al., 2021; DUSART C, et 

al., 2022). 

Intervenções terapêuticas foram realizadas para solucionar problemas com 

vazamentos de máscara, desconfortos ventilatórios, ressecamento orofaríngeo, 

excessos de umidades e aumento dos índices de apneia e hipopnéia residual. Esses 

parâmetros são observados de acordo com os relatos dos pacientes associando-os 

aos resultados dos relatórios emitido pelo aparelho CPAP e depois são interpretados 

pelo fisioterapeuta. Com base nestas medidas, obtém-se dados quantitativos e 

qualitativos de eventos relacionados aos problemas acima citado. Essas abordagens 

minimizam os índices de abandono da terapia que são muito comuns em paciente que 

tem indicação do uso contínuo do CPAP. O esperado é que paciente faça uso contínuo 

do aparelho CPAP por período <4hs diárias ou mais para que assim se tenha o 

objetivo terapêutico esperado, repercutindo na melhora do sono fisiológico. (WEAVER 

TE, et al., 2019; DUSART C, et al., 2022). 

Espera-se que, diante dos avanços tecnológicos, estudos científicos em 

conjunto com a abordagem de pontos relevantes como os citados acima, haja uma 
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ampla abordagem sobre o assunto promovendo dessa forma o aperfeiçoamento do 

tratamento da SAOS, sendo o CPAP o padrão ouro para tratamento da apneia do 

sono, síndrome  que por sua vez se tornou um problema de saúde pública, é de 

fundamental importância a ampliação de tratamento especializado com este aparelho 

para melhora da qualidade do sono de milhões de pessoas que sofrem com essa 

síndrome. (WEAVER TE, et al., 2019). 

Por se tratar de um assunto de grande relevância, a ciência em saúde do sono 

amplia os esforços de compartilhamento de informações sobre a doença bem como 

as alternativas de tratamento, a fisioterapia tem se destacado atuando em caráter 

independente e/ou multidisciplinar com a medicina do sono o que tem possibilitado 

intervenções segura e cientificamente comprovada para promoção da qualidade de 

vida de paciente com SAOS. (NOGUEIRA JF, et al., 2018; WEAVER TE, et al., 2019; 

PASCUA J, et al., 2021; DUSART C, et al., 2022). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eficiência em adesão ao CPAP no tratamento da SAOS depende de outros 

fatores além da cobertura direta. Faz-se necessário, uma aliança programada entre 

pacientes, familiares, fisioterapia especializada do sono, fornecedores de aparelhos 

CPAP e o envolvimento da sociedade como um todo no processo educacional. 

Entretanto, esta revisão sistemática concluiu que os benefícios das interferências de 

adesão conduzidas por tele-monitoramento possivelmente superam os prováveis 

danos e encargos na maioria dos pacientes. A atuação da Fisioterapia na área do 

sono deve considerar intervenções que potencializam o conforto e adesão do paciente 

individualmente.  

Contudo, mesmo diante dos resultados de adesão ao CPAP, o controle 

sintomático da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono exige maior conscientização, 

quanto a gravidade da evolução dos sintomas e complicações de comorbidades 

associadas. No que tange o aumento da adesão está se deu através de intervenções 

onde foram condicionadas adaptações de máscaras, alterações dos parâmetros 

ventilatórios, umidificação de ar aquecido, ajuste automáticos do dispositivo e 
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treinamento educacionais. Contudo, ainda se faz necessário aprofundar e explorar 

pesquisas mais robusta sobre questões adaptativas ao CPAP. 
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7  RELATÓRIO COPYSPIDER 
 

Figura 2: Relatório do Copy Spider. 

 
 Fonte: Autor, 2022. 


