Manejo clínico e tratamento da síndrome da apneia obstrutiva
do sono na obesidade infantil: Uma revisão de literatura
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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Devido a diferenças na incidência, etiologia,
manifestações clínicas e possíveis abordagens
terapêuticas, a apneia obstrutiva do sono (AOS) levou
muito mais tempo para ser relatada e explorada no
âmbito pediátrico, e as abordagens mais comuns
ainda não aparentam ter a eficácia desejada.

O tratamento para AOS engloba a prevenção da
obesidade, além disso, existem manejos para
tratamento como: adenotonsilectomia, pressão
positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). Para
pacientes com AOS moderada, pode-se indicar
corticoides intranasais para evitar procedimentos
invasivos.

OBJETIVO

REFERÊNCIAS

Esclarecer os principais métodos diagnósticos e
tratamentos utilizados para a AOS, bem como as
dificuldades enfrentadas no manejo da síndrome em
pacientes pediátricos.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão da literatura nas bases
Pubmed (Medline), Scopus e Web of Science,
utilizando os seguintes termos de pesquisa:
“management”, “treatment”, “obstructive sleep
apnea syndrome”, “childhood obesity”, “children”.
Foram gerados 322, 139 e 82 resultados,
respectivamente, e após remoção de 120 duplicatas,
totalizou-se 423 artigos. Foram selecionados 12
estudos de aspecto retrospectivo que observassem os
métodos e tratamentos da AOS em pacientes
pediátricos.

RESULTADOS
A
conduta
para
tratamento
engloba
sequencialmente:
rastreio
de
sintomas,
encaminhamento para um especialista, obtenção de
uma polissonografia e medidas direcionadas para
tratamento como a perda de peso e
adenotonsilectomia. A cada incremento no IMC existe
um risco aumentado em 10% para a apneia do sono,
esse fato deve-se a presença de gordura torácica e
abdominal que reduz a capacidade respiratória e a
presença de gordura ao nível do tecido mole da
faringe responsável por reduzir lúmen e gerar colapso
nas estruturas. A terapia de primeira linha é a cirurgia
de adenotonsilectomia; no entanto, algumas crianças
permanecem com a síndrome após o procedimento
invasivo, de modo que o mais recomendado continua
sendo a perda de peso, podendo o médico realizar
uma reavaliação e recomendar corticoides intranasais
e um tratamento de pressão positiva contínua nas
vias aéreas.
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