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O objetivo dessa revisão de literatura é apontar a
relação entre a apneia obstrutiva do sono (AOS) e as
arritmias cardíacas e descrever o tratamento e a
prevenção de possíveis complicações patogênicas
causadas durante o sono.

Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de
dados Google Acadêmico, PubMed, Scielo e Lilacs, com
os descritores “apneia obstrutiva do sono”, “arritmia”,
“apneia” e “eletrocardiograma”, combinados no idioma
português e inglês. Utilizou-se como critério de exclusão
artigos com data de publicação anterior ao ano de 2014
e aqueles fora do assunto proposto. Por fim, selecionou-
se um total de 13 artigos para análise de seus resultados.

Assim, é necessário o correto diagnóstico para prevenir
complicações maiores. O tratamento envolve medidas
comportamentais, uso de fármacos, cirurgias e uso
noturno do CPAP (pressão positiva nas vias aéreas) para
melhorar o padrão respiratório e a qualidade do sono,
além de diminuir o risco de doenças cardiovasculares,
como a arritmia.

A AOS é uma doença marcada pela obstrução
frequente das vias aéreas superiores durante o repouso,
provocada por seu colapso recorrente, gerando hipóxia e
fragmentação do sono. Estudos mostram que cerca de
80% das bradicardias acontecem durante o sono REM,
demonstrando assim a influência que o sistema
autonômico exerce na vulnerabilidade do coração
durante esse período. Um estudo observacional
realizado por Cintra, em 2014, em São Paulo, apontou
que os pacientes com AOS grave apresentaram índices
de arritmia cardíaca bem elevada, enquanto que
indivíduos que não apresentavam distúrbios
respiratórios do sono tiveram porcentagem menor de
alteração do ritmo cardíaco (92,3% vs. 53,3%,
respectivamente; P<0,001). O padrão respiratório
anormal causado pela AOS traz consigo importantes
fatores patogênicos para as arritmias, dentre eles
destacam-se: a hipóxia aguda responsável por aumentar
a frequência de ectopias;

pressão intratorácica negativa responsável por ativar os
receptores que causam desequilíbrio no sistema
autônomo e, por fim, hipertrofia do ventrículo esquerdo
com consequente sobrecarga atrial esquerda, substrato
para a fibrilação atrial. O exame diagnóstico da AOS é a
polissonografia.
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