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Educação do doente com SAOS 

 

Entrevista D1 

 

E - Em primeiro lugar quero agradecer a sua disponibilidade para responder a estas 
questões.  

Quando notou que alguma coisa não estava bem? Quais eram os sintomas? 

D1 - Talvez há uns... para aí há uns 10, 15 anos, quando eu comecei a adormecer em 
qualquer lado. Mas como eu pensei que fosse cansaço... 

E - Mas houve alguém que o alertou para isso? 

D1 - Não, nem por isso. Eu é que comecei a acordar muitas vezes. O ressonar acordava-
me...adormecia em qualquer lugar, ressonava muito e adormecia em qualquer lugar. E 
acordava de facto muito cansado. E ouvi falar nesta questão das consultas do sono. 

E - Conhecia algum familiar ou vizinho que também tenha esta doença? 

D1 - Não. 

E - Não tem ninguém na família com esta doença? 

D1 - Agora estão a fazer o teste à minha mãe, a ver se de facto ela tem, mas ela tem 
sarcoidose, ela costuma vir cá. Ela disse-me que vinha buscar uma máquina, acho que 
era para isso. 

E - E desde que colocou o CPAP, acha que o seu estilo de vida mudou? 

D1 - Sim, pelo menos em termos de acordar, digamos que em termos de perspectiva e 
potencial alterou. 

E – A sua rotina do dia-a-dia como era antes? 

D1 – Mesmo acordando cedo de qualquer forma sentia sono, se me deitasse outra vez 
adormecia, agora acordo cedo bem, depois de ter feito as 6/7 horas de sono. 

E - Em termos de horários são iguais, não alterou os seus horários? 

D1 – Não. 

E – Aqui no hospital quando fez estudo do sono. E confirmou que tinha SAOS, isso 
surpreendeu-o? O que é que pensou? 

D1 - …Não…não é uma questão de surpresa, eu importava-me era saber qual era a 
causa. 
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E – Acha que no seu caso a gravidade da doença era ligeira, moderada ou grave? 

D1 – Disseram-me que era entre ligeira e moderada. 

E – E depois de saber que tinha esta doença procurou informar-se sobre ela? 

D1 – Eu era suposto dar uma volta na internet, mas não fui. 

E – Mas se tivesse de procurar informação escolheria a internet? 

D1 – Sim, é o mais acessível. 

E – E porque é que decidiu usar o CPAP? 

D1 – Foi o que me aconselharam. 

E – Não discutiu tratamentos alternativos com o seu médico? 

D1 – Não, apenas ouvi falar em acupunctura. 

E - Quando veio à consulta, veio sozinho ou acompanhado? 

D1 – Sozinho. 

E – Quando experimentou o Cpap pela primeira vez aqui, qual foi o seu pensamento? 

D1 – Foi mais uma questão de estética da máquina.  

E – Achou que era feia? 

D1 – Parecia aquele do filme, o Hannibal. 

E – Pensou que era inestético. Só isso, não o assustou o facto de ter de usar o CPAP? 

D1 – Fazia-me diferença a máscara.  

E – E agora, mantém a mesma opinião? 

D1 – A máscara é mesma, digamos de tenho de me habituar, quer queira quer não. 

E - Que mudanças positivas ocorreram desde que começou o tratamento? 

D1 – De facto foi uma………………………… 

E – E coisas negativas? 

D1 – Não vejo assim nada além da questão da própria máscara. 

E - Acha que a questão das bebidas alcoólicas, a obesidade e o fumar influenciam a 
doença? 
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D1 – Penso que sim, sei que tenho peso em excesso. 

E – No seu caso, acha que emagrecer e fazer exercício físico pode ajudar? 

D1 – Sim, sem dúvida. 

E – Está a pensar em fazer alguma coisa dessa no futuro? 

D1 – Normalmente eu faço sempre um bocadinho de exercício, agora é que estou 
descondicionado. 

E – Pretende alterar o seu estilo de vida? 

D1 – Sim, sim. 

E - Que problemas ou dificuldades encontrou quando começou a fazer o tratamento? 

D1 – Nada de especial, a manutenção também não é nada por aí além. 

E – E se tiver algum problema como tenta resolver? 

D1 – Ligar para cá ou para a assistente da empresa. 

E – O facto de ter esta doença da SAOS, quando não estava tratado, acha que teve 
algum impacto na sua vida familiar? 

D1 – Sim, de qualquer forma, não deixa de afectar, o ressonar. A minha filha por 
exemplo tem pouca tolerância ao ressonar. Tenho de fechar a porta e tal… 

E – Que idade tem a sua filha? 

D1 – Tem 12 anos. Ela aqui há tempos… 

E – E a sua esposa não se queixa? 

D1 – Não, desde que ela adormeça primeiro que eu. 

E – E no seu trabalho? 

D1 – Visível não, mas o facto de vez em quando adormecer na cadeira… 

E – E nas suas relações com os seus colegas de trabalho? 

D1 – Eventualmente sim, afecta posteriormente, afecta a nossa maneira de estar. 

E – Nesta fase quem tem sido de mais apoio para si? 

D1 – Não sinto essa necessidade de apoio. 

E – Quantas horas dorme com a máscara? 
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D1 – Normalmente, meia noite às seis, seis e meia para aí é quando paro. 

E – E acha que são suficientes? 

D1 – Sim. 

E – Mantém o seu próprio registo de utilização do CPAP? 

D1 – Não, como me disseram que a máquina tem um cartão de memória não achei 
necessidade. 

E – E acha que é importante o usar o CPAP todas as noites? 

D1 – Sim, penso que sim, noto que, para de facto ter uma forma continuada. 

E – Neste intervalo de tempo contactou a empresa por causa de algum problema? 

D1 – Sim, foi para experimentar outra máscara do nariz, e por causa das pressões 
estarem altas. 

E – Se não iniciasse o tratamento agora, acha que a sua corria riscos para a sua saúde? 

D1 – É um bocado difícil, mas as coisas não seriam…como na altura me falaram que 
não devia interromper por questões cardiovasculares, AVC’s, enfartes. 

E – E da primeira vez que veio cá colocar o CPAP, qual foi opinião sobre essa sessão? 

D1 – Muito boa. 

E – Achou que ficou alguma coisa por esclarecer? 

D1 – Não, a informação que era necessária na altura foi bastante. 

E – Acha que a duração desta sessão foi suficiente? 

D1 – Sim, acho que sim. 

E – E a sua relação com os profissionais de saúde deste serviço? 

D1 – É boa. Os esclarecimentos têm sido sempre dados. 

E – Na altura demos-lhe um folheto semelhante a este. Não sei se  teve oportunidade de 
ver. 

D1 – Dei uma vista de olhos. 

E – E o que é que achou do folheto. Alguma vez precisou de o consultar? 

D1 – Não. 
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E - Acha que não é útil? 

D1 – Não, não é questão de ser útil, a informação que já tinha era suficiente. 

E – Tem alguma sugestão que nós possamos fazer para melhorar a nossa transmissão de 
informação? 

D1 – Não vejo, pronto é a tal questão, com a informação que me deram não tive de 
consultar mais nada, portanto pelo menos passam bem a informação e penso que é 
suficiente. 

E – Gostaria que naquela sessão educativa houvesse mais gente para partilharem 
experiencias. Acha que isso seria importante? 

D1 – Não, não me parece que seja uma questão de associação. 

E – Acha que é importante manter-se informado sobre a SAOS? 

D1 – Sim, eventualmente pela net. 

E – Depois da experiencia que passou, que conselho daria a alguém com SAOS? 

D1 – Eventualmente, que experimentasse a mesma terapia. 

E – Tem alguma dúvida sobre a SAOS e o seu tratamento? 

D1 – Nada de substancial. Porque é que não usam um “óculo” normal, como já vi aqui 
algumas pessoas, só um fio pequeno no nariz? 

E – Esses servem para o oxigénio. 

D1 – E não dá para ser igual? 

E – A administração de oxigénio é diferente, porque é um gás, neste caso trata-se da 
aplicação de uma pressão. Mas existem umas máscaras mais pequenas. 

D1 – Sim, eu já experimentei, mas tem muitas falhas, anda ali de um lado para o outro e 
tem muitas fugas. 

E – De facto é complicado encontrar uma interface que seja ideal. 

E – Quais são os seus objectivos a curto prazo para melhorar a sua saúde? 

D1 – Melhorar a prática do exercício físico, tem que ser. 

E – Existe mais alguma que gostaria de me perguntar? 

D1 – Não. 
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Entrevista D2 

 

E – Quando ocorreu a primeira vez em que se apercebeu que alguma coisa não estava 
bem? 

D2 – Pronto…é assim doutora, eu sou viúva e ando com um senhor já há 16 anos, só 
que não dá para a gente viver juntos, derivado a eu ressonar muito. Ele é uma pessoa 
que gosta muito da calma e ele dizia-me assim: “Ó Luz, tu ressonas muito, não pode 
ser!” E a gente quando estávamos a dormir…às vezes eu estava a dormir muito bem e 
ele batia-me com o braço “vira-te”… e eu assim:”Ó Pedro, não me acordes quando eu 
estou a dormir, então como é que é?” E ele: “Ah Luz, não pode ser, tu tens de falar isso 
ao médico.” Mas eu nunca liguei, porque eu não sabia, eu não…pronto, não dei 
atenção…até que eu fui a casa da minha irmã ficar e ela disse-me realmente que eu 
estava com um problema muito grave, que eu tinha ressonado e eu ficava-me, que ela 
tinha medo e de vez enquanto  vinha ao pé de mim para ver se eu estava bem e ela disse: 
“vai já falar nisso ao teu médico”. E eu por acaso falei nisso ao meu médico, e o meu 
médico disse-me logo, então eu vou mandá-la para um médico e mandou-me aqui para 
quase todos os hospitais de Lisboa. E sempre me diziam que esse exame não se fazia, 
até que calhou a mandar para aqui e mandaram-me rapidamente. Por acaso até vim 
numa consulta enganada, e o doutor que me atendeu lá é que me disse “olhe, é assim a 
senhora está numa consulta enganada, mas como sou eu que dou essa consulta, eu vou 
dar essa consulta à senhora”, porque eu vim às 10 horas e o doutor só dava consulta do 
sono às 14 “eu vou dar-lhe essa consulta e a senhora vai já responder-me a estas 
perguntas” Depois eu respondi e depois disseram-me “agora a senhora aguarda até lhe 
dizerem alguma coisa” e…e eu na passagem de ano, na véspera, tive um enfarte. Tive 
um enfarte e estava bastante mal e...no dia, parece que logo a seguir à passagem de ano 
telefonaram-me a dizer que eu tinha de usar o aparelho. Eu não sabia o que era o 
aparelho e pensei “mais uma operação que eu tenho de fazer”, e eu já fiz tantas, “deve 
ser alguma operação que eu vou fazer para meter algum aparelho cá dentro” pensei eu e 
então senti-me pior e depois tive de telefonar a dizer que não me sentia com força para 
vir, porque eu vivo em Setúbal, mas depois vim e a não ser este problema da mascara eu 
sinto-me mesmo muito melhor. O Pedro e o meu filho diz-me “mãe olha tu estás melhor 
porque já não fazes tanto barulho.” 

E – E sem ser de noite o ressonar, tinha mais algum sintoma durante o dia? 

D2 – Tinha, tinha durante o dia quando me deixava dormir no sofá e ouvia o meu 
ressonar e ouvia aquela paragem que eu fazia pff…e eu às vezes assustava-me comigo 
própria. 

E – E durante o dia como andava? 
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D2 – Ah muito cansada doutora, ainda para mais eu pensava que o cansaço era só por 
causa da minha gordura, é que eu estou muito gorda e tenho bronquite asmática e eu 
pensava que era só isso. 

E – Conhece algum familiar ou amigo que também tenha esta doença? 

D2 – Eu penso que a minha mãe também tinha, mas a minha mãe já faleceu há 2 anos e 
penso que o meu pai também tem, mas já lhe falei disso e ele diz “não, porque eu já 
tenho oitenta e tal anos eu já não tenho paciência para essas coisas, estou já à morte e 
não sei quê” Agora não sei se há mais alguma irmã minha que tenha. 

E – Conhece mais alguém que esteja a fazer este tratamento? 

D2 – Não. 

E – Como descreveria o seu estilo de vida e a sua qualidade de vida antes de começar a 
fazer o tratamento? 

D2 – Eu acho que estava muito pior do que estou agora. Eu agora estou muito melhor, 
eu levantava-me tão cansada, eu dizia assim “eu sou alentejana, portanto tenho de me 
levantar da cama e deitar logo no sofá” Na realidade sou ribatejana, mas também ainda 
pertenço alguma coisa aos alentejanos. E agora já vou fazendo as minhas coisas, 
devagar, mas já vou fazendo. 

E – Aqui no hospital fez um estudo do sono que confirmou que tinha apneia do sono. 

D2 – Fiz, puseram-me um aparelhozinho, fui para casa e depois dormir e depois tive 
que voltar cá a entregar o aparelho. 

E – E disseram-lhe na consulta que tinha síndrome de apneia do sono. 

D2 – Não, telefonaram-me a dizer. 

E – O que pensou nessa altura, o que sentiu? 

D2 – Pensei que estava pior do que pensava. Fiquei muito aflita. 

E – No seu caso, acha que a gravidade da doença é ligeira, moderada ou grave? 

D2 – Eu grave acho que não é, mas que tem aqui qualquer coisa de mal tem. 

E – Disseram-lhe quantas paragens respiratórias fazia? 

D2 – Não, não me disseram. 

E – São 35,3 que já é síndrome de apneia do sono grave. 
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D2 – Pois, disseram-me que eu tinha um problema grave, mas pronto, eu pensei que não 
fosse assim. 

E – Há 3 graus de gravidade da apneia do sono, ligeiro, moderado e grave e a senhora já 
está no grave. 

D2 – E dormi eu muito mal nessa noite (do exame) porque fazia-me impressão estar 
com aquela coisa que tinha aqui, nem me podia virar e tudo eu custou-me muito a 
adormecer nessa altura, mas pronto, tanto que quando eu aqui cheguei eu disse logo, 
“olhe eu dormi muito mal porque me senti…,” não era mal de dizer assim, não 
conseguia dormir por ter aquilo ali, era porque era uma coisa diferente do que eu dormia 
todos os dias, é a mesma coisa do aparelho (CPAP). Eu até me aconteceu com o 
aparelho, eu já 2 vezes que me deixo dormir e acordo com o aparelho (máscara) tirado, 
não sei se sou eu mesmo que tiro o aparelho, oiço o barulho, ou sou eu com a mão que 
faço e tiro, pronto tem de ser porque se eu durmo sozinha, os meus filhos dormem no 
quarto, é porque sou eu não é? 

E – Provavelmente tira a máscara e depois como adormece esquece-se. 

D2 – Sim, até porque eu tomo medicação para dormir. 

E – Depois que soube que tinha esta doença, procurou informar-se? 

D2 – Não. 

E - E agora, se quisesse procurar alguma informação sobre a doença, onde é que ia 
recorrer? 

D2 – Olhe, se calhar ia à internet. 

E – Costuma usar a internet? 

D2 – Há…o meu filho pequenino, quando às vezes lhe peço, “olha filho, a mãe queria 
saber isto ou aquilo pela internet”, ele vai por e diz “mãe anda cá ler” e eu então vou. 

E – Porque decidiu fazer o tratamento com o CPAP? 

D2 – Pronto, para mais disseram-me que era bom fazer esse tratamento, e como eu já fiz 
tantos, e como eu tenho bronquite asmática, eu até acho desde que estou com este 
medicamento não tenho tantas crises de falta de ar. 

E – Discutiu algum tratamento alternativo com o seu médico? 

D2 – Não, alterou-me a medicação, estou a tomar para a hipertensão, coração e 
bronquite asmática, e tenho uns calmantes por causa de ser muito nervosa e pensar 
muito. Ele alguns comprimidos trocou-me disse que ia passar diferentes. 



10 

Educação do doente com SAOS 

 

E – Então o médico recomendou-lhe este tratamento e a senhora achou por bem fazer. 

D2 – Sim, ele disse que me ia mandar fazer isso. 

E – Quando veio à consulta veio sozinha ou acompanhada? 

D2 – Venho sozinha, por acaso era para vir o senhor que está comigo, mas eu disse que 
não era preciso porque eu não me atrapalho em Lisboa, porque eu trabalhei cá muitos 
anos quando era miúda, quando era solteira, trabalhei em Lisboa e estou habituada a 
andar sozinha, meto-me no autocarro até à praça de Espanha, meto-me no metro e 
venho aqui parar. 

E – E quando experimentou o CPAP pela primeira vez aqui o que é que sentiu? 

D2 – Eu já não me lembro que me atendeu, não sei se foi a doutora, mas disse que 
achava que aquilo estava com muito ar e que me atrapalhava um bocado. A senhora 
disse-me que eu tinha de fechar a boca, porque eu pensava que tinha de estar com a 
boca à mesma aberta. E a minha aflição era porque eu durmo de boca aberta, então 
pensei: “vou fechar a boca e vou morrer”. A minha ideia era em casa, nos primeiros 
dias, eu disse aos meus filhos “vocês levantem-se e vão ver se a mãe está morta na 
cama” porque é verdade…eu tenho uma filha com 23 anos e um filho que faz 20 e 
adoptei aquele menino com 9 meses que tem agora 7 anos…e eu disse ao meu filho “de 
noite vocês levantem-se e vão lá ver se a mãe está bem ou se a mãe está morta porque a 
mãe tem de ter a boca fechada para ter este aparelho” e eu pronto tinha medo. De 
princípio eu punha, mas estava pronto aí uma hora ou duas e pensava que não 
conseguia, assim que acordava tinha logo de tirar o aparelho que eu tinha medo de 
morrer.  

E – E agora que já passou mais de um mês. 

D2 – Agora  já passou, ainda de ontem para hoje, eu só o tirei sobre a manhã, quando 
começou a claridade, porque tinha de começar a arranjar as coisas…ainda limpei as 
máscaras, só não limpei o tubozinho, fui limpar tudo e arrumar porque já me senti muito 
bem. 

E – Que mudanças positivas é que sentiu, na sua vida, no dia-a-dia? 

D2 – A única coisa é que já não me sinto tão cansada, que…já estou a dormir melhor, 
porque eu de princípio acordava bastantes vezes durante a noite, agora já nestas 
últimas…nestes últimos dias eu deito-me…ahh..eu sou uma pessoa que me deito um 
bocadinho tarde e depois ainda fico a ler e então eu fico a ler e não ponho logo isto 
quando me deito. Fico a ler e como tenho de por os óculos, só quando estou mesmo 
quase a dormir é que eu vou tirar os óculos, e ponho o aparelho. 

E – Fale-me agora dos incómodos que teve com o CPAP? 
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D2 – Os incómodos foi porque…primeiro apareceu-me isto tudo vermelho (face), eu vi 
logo que era da máscara, e a minha filha disse-me logo “olha mãe, vais por um 
bocadinho mais largo”, mas eu disse-lhe que não podia sair ar nenhum, e a minha filha 
ajustou-me à minha maneira. Depois comecei a ganhar aqui parecia umas borbulhinhas, 
e feriu mesmo, tanto que tive de estar 2 ou 3 dias sem usar isto e andei aqui a meter uma 
pomada que fui logo ao meu médico de família. Ele tranquilizou-me e disse-me para 
falar sobre isso quando viesse cá. Depois também comuniquei para os senhores (da 
empresa de cuidados domiciliares) e eles disseram-me a mesma coisa. Depois acordar 
aqui com isto vermelho, de manhã nunca saio à rua, porque tenho vergonha, as pessoas 
podem pensar que eu que estou bêbeda. Eu tenho este complexo. E como sou hipertensa 
custa-me a equilibrar e depois deste enfarte que tive fico assim com medo, mas depois 
do almoço foi à rua, que isto já passou e não tem problema nenhum. 

E – Acha que a obesidade, a ingestão de bebidas alcoólicas… 

D2 – Não bebo. 

E – E fumar? 

D2 – Também não, já fumei, mas agora já não. 

E – Acha que estes factores influencia a doença? 

D2 – Portanto…qual foi a primeira coisa que falou? 

E – A obesidade. 

D2 – Sim, a única coisa que eu noto…adorava ser magra, porque eu era muito magrinha 
e a médica dizia para mim “olha Maria da Luz tens de te cuidar até aos 40 anos, porque 
a partir dos 35, 40 anos, tu vais engordar como a tua mãe” porque a minha mãe também 
era assim, tal e qual como eu estou agora. E eu respondi “mas eu sou tão magrinha, 
como é que eu vou engordar? Não vou engordar nada” que é hoje o que eu digo à minha 
filha “não te deixes engordar, porque a mãe também era assim, vês as fotografias da 
mãe e a mãe engordou muito”…porque eu tenho 4 filhos, mas só do último é que eu 
notei, porque eu fiz laqueação, o último foi de cesariana e comecei a engordar, a partir 
daí. 

E – Acha que emagrecer e fazer exercício físico poderiam ajudar? 

D2 – Eu acho que sim 

E – E pretende alterar o seu estilo de vida? 

D2 – Era a coisa que eu mais adorava era emagrecer. 

E – E tem planos para fazer isso? 
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D2 – Ah…é assim, eu posso fazer, porque eu sou uma pessoa que estou em casa, o 
médico diz “Maria da Luz tens de andar um quarto de hora, meia hora todos os dias” e 
eu ponho-me em casa e esqueço-me que tenho de andar, o meu problema é esse. Porque 
desde que tive o enfarte, disse para a minha filha que a comida ia ser diferente, eu como 
sopa, ou como muita hortaliça cozida com peixe cozido, ou com lata de conserva, ou 
com carne…também como uma massa ou arroz, mas a batata frita foi o que mais me 
custou, eu dantes não podia ver uma batata frita, para mim era a melhor que eu no 
princípio não conseguia comer encomendei à senhora, todos os dias 3 pães pequeninos, 
porque não posso comer mais. A única coisa que eu noto é o andar, custa-me muito 
andar, canso-me muito. 

E – Está a trabalhar? 

D2 – Não trabalho, quando fiquei grávida do meu filho mais velho deixei de trabalhar, 
depois começaram a vir os filhos e fiquei. Depois quando fiquei viúva do pai dos meus 
4 filhos voltei a trabalhar, mas depois tive muitos problemas de saúde, fiz 4 operações 
de barriga aberta, veio o problema do coração, depois conheci este senhor que me disse 
para eu ficar em casa e tomar conta dos meninos. Depois fui novamente operada e foi 
quando conheci o meu filho mais novo, com 9 meses numa miséria muito grande e eu 
disse, vou buscá-lo e vai ser quem me vai ajudar a levar a minha vida. 

E – Foi esse o menino que adoptou? 

D2 – Sim, foi ele. 

E – Quem tem sido de mais apoio para si nesta fase? 

D2 – É ele, ele e o homem que eu tenho que me tem ajudado muito. 

E – Quantas horas dorme com a máquina? 

D2 - A minha hora de me deixar dormir é por volta da 1h 1.30 da manhã porque eu vou 
para a cama todos os dias a esta hora, a não ser que esteja muito cansada da cabeça que 
me deite mais cedo, mas a minha hora habitual é sempre depois da meia noite…porque 
eu fico a ler e às vezes eu esqueço-me que estou a ler, quando estou a ler não me dá 
sono e então sou obrigada a tomar os comprimidos e depois quando começo a notar que 
me começam a arder os olhos, é quando eu ponho a máscara, apago a luz e deixo-me 
dormir. Quando são aí 6.30, tiro. 

E – Acha que é suficiente esse tempo que dorme com a máscara? 

D2 – O senhor até me tinha falado quando eu durmo algum bocadinho de dia, porque às 
vezes eu vou levar o meu filho à escola, mais de verão…deito-me sempre um bocadinho 
à tarde…que eu também podia pôr. 
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E – Qual foi o senhor que lhe disse isso? 

D2 – O senhor do aparelho. 

E – Ah da empresa, está bem. Está a pensar em aumentar o número de horas de 
utilização? 

D2 – Sim, e estou. 

E – Regista o número de horas que faz? 

D2 – Não, mas posso fazer isso. 

E – Muito bem, e se a máquina avariar ou precisar substituir alguma das peças como 
faz? 

D2 – Portanto…eu tenho este número, que por acaso já conhecia, porque este bebe que 
eu tenho, quer dizer...um bebe com 7 anos, ah…de princípio ele tem bronquite também 
e por acaso eram estes mesmos senhores que iam lá levar um aparelhozinho, que eu 
também tinha de entregar as credenciais, só que era todos os meses…eram estes 
senhores…e eles por acaso até me conheceram logo…”quer dizer vínhamos para o filho 
e agora vimos para a mãe”…mas agora já estou a pensar doutora em fazer este 
tratamento mesmo como deve ser. 

E – Ainda bem. Acha que se não começasse a fazer o tratamento a sua saúde estaria 
sujeita a riscos? 

D2 – Acho que sim…acho que se calhar já tinha morrido…porque a minha irmã 
assustou-me bastante, o meu companheiro também e o meu filho precisamente, e eu 
quero criá-lo…como eu disse tenho 2 rapazes e 2 raparigas e este bebe e o que eu mais 
peço a Deus é que me dê força para o conseguir criar. 

E – Naquela vez que veio cá, na sessão de adaptação ao CPAP, houve alguma coisa que 
achou difícil de compreender? 

D2 – Não…não…compreendi, até que até sobre a lavagem e tudo eu percebi, só houve 
uma coisa que eu não tinha percebido, que até depois o senhor me ensinou, que a 
máquina tem uma esponjinha pequenina lá dentro que nós também temos de lavar. Eu 
estava só a lavar a máscara e passar no chuveiro o tubo…não sabia que tinha de abrir 
aquilo…depois o senhor disse que eu também tinha de lavar esta esponja. 

E – Do que foi dito, o que acha que foi mais útil para o seu dia-a-dia? 

D2 – Acho que o que foi mais útil é eu usar o aparelho e conseguir ter o aparelho posto 
o máximo tempo possível. 
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E – Tem alguma ideia sobre o que podia melhor a transmissão de informação sobre a 
apneia do sono às pessoas? 

D2 – Eu por mim…acho que entendi tudo…às vezes sou um bocadinho de compreensão 
lenta, até digo que preciso que as pessoas me digam novamente…e eu percebi tudo. 

E – Depois disso precisou de mais algum esclarecimento? 

D2 – Não. 

E – As horas a que veio cá e a duração da sessão foram apropriadas? 

D2 – Sim. 

E – Como é a sua relação com os profissionais de saúde deste serviço? 

D2 – Óptimos..adorei…não tenho razão de queixa nenhuma…por acaso fiquei 
espantada quando vinha a chegar porque a carrinha já ia abalar e a senhora como me viu 
com isto na mão parou…parou…porque eu vinha a andar normal…e fez-me sinal para 
eu ir mais devagar e deu-me boleia, senão tinha de ficar mais um bocadinho ali à espera. 

E – Também lhe demos um folheto quando veio cá, não sei se deu uma vista de olhos… 

D2 – Eu lei tudo, até este livro que está aqui eu leio (manual do CPAP)…o folheto que 
me deram eu li de certeza, agora dizer o que está lá escrito já não me lembro. 

E – O que acha de se encontrar com um grupo de pessoas que também tenha esta 
doença para partilhar experiencias, acha que isso seria importante? 

D2 – Sim, acho. 

E – E acha importante manter-se informada sobre a doença? 

D2 – Naturalmente. 

E – E onde iria buscar essa informação? 

D2 – Em principio eu estava a dizer na internet, mas se houvesse assim um…por 
exemplo um almoço ou um jantar, ou uma casa onde nós pudéssemos ouvir certas 
pessoas…eu era capaz de ir…com há os alcoólicos anónimos…eu por acaso gostava 
também. 

E – Depois desta experiencia que passou que conselho daria a alguém que tem os 
mesmos sintomas? 

D2 – Que vá ao médico e que tente pedir exames, porque é uma coisa muito boa. 

E – Quais são os seus objectivos a curto prazo para melhorar a sua saúde? 
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D2 – Não sei responder…sei que tenho de tentar usar a máscara o máximo possível para 
ver se melhoro, quero mesmo melhorar…a gente convém fazer os tratamentos como 
deve ser. 

E – Há mais alguma coisa que me queira perguntar? 

D2 – Não. 

E – Muito obrigada, as suas respostas foram muito úteis para o meu estudo. 
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Entrevista D3 

 
E – Então vou começar a fazer as perguntas. Em primeiro lugar gostaria que me dissesse 
porque veio à consulta de patologia do sono? 
 
D3 – Em primeiro lugar foi pela…portanto falta de ar e por me engasgar muito…é que 
eu tive 2 paragens respiratórias graves mesmo…cheguei mesmo a ficar quase roxa…eu 
tinha por norma varias por noite e o meu marido estava constantemente a acordar-me, 
mas houve 2 graves e eu a partir daí é que comecei a tomar medo mesmo…foi mesmo 
horrível…e depois o cansaço…o sono…o marido acaba por também não dormir…a 
irritabilidade, depois acabei por ficar pior do foro psiquiátrico…como não descanso, 
isto já vem há anos a arrastar-se…e agora fui ao psiquiatra, porque a cabeça também 
não fica bem…são muitos anos nisto. 
 
E – Na altura o que pensou que era? 
 
D3 – Não fazia ideia. 
 
E – E houve alguém que a alertou para esses sintomas? 
 
D3 – Não…depois fui à médica de família, tinha uns quistos aqui (tiróide) foi a partir 
daí que se começou a estudar? 
 
E – Foi a sua médica de família que a encaminhou para esta consulta? 
 
D3 – Não foi bem a médica de família, foi uma moça amiga da minha irmã que trabalha 
aqui. 
 
E – Conhece alguém, um familiar ou vizinho que também tenha esta doença? 
 
D3 – Não. 
 
E – Como descreveria o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida antes de fazer o 
tratamento? 
 
D3 – Péssima. Isto foi uma grande mudança, para mim e não só…para o meu marido 
também, acabava por não descansar…está toda a noite “acorda, vira para lá”…porque 
ele fica com medo…como ele assistiu àquelas 2 vezes ele ficou aflito e também não 
dorme. 
 
E – Aqui no hospital fez o estudo do sono. 
 
D3 – Dormi cá duas vezes e também levei uma máquina para cá. 
 
E – Descobrimos que tinha apneia do sono, o que sentiu nessa altura? O que pensou? 
 
D3 – Pensei que tinha de arranjar alguma coisa para resolver, para dormir. 
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E – E acha que o seu caso é ligeiro, moderado ou grave? 
 
D3 – Dizem que é ligeiro, mas eu acho que é grave, porque eu é que sei os sustos que 
tenho apanhado…porque quando se faz o exame quer aqui, quer em casa a pessoa está 
consciente de que tem o aparelho, portanto nunca é igual como a gente dormir à vontade 
e eu pelos engasgos que tenho tido, eu é que sei o que tenho passado….acho que o 
aparelho não reflecte a realidade. 
 
E – Sabe quantas paragens respiratórias fazia? 
 
D3 – De noite, ui…graves graves, tive aquelas 2, mas por noite devo fazer umas 6 ou 7 
ou mais. 
 
E – Tem 6,3 por hora. 
D3 – Pois o homem não dorme nada…está sempre pin pin pin 
 
E – E depois que soube que tinha esta doença, procurou informações sobre ela? 
 
D3 – Não, não procurei. 
 
E – Mas se tivesse de procurar informações onde recorria? 
 
D3 – Junto dos médicos, que é a pessoa mais preparada para me informar. 
 
E – E sem ser o médico? 
 
D3 – Na internet, talvez. 
 
E – Ok. E porque decidiu fazer este tratamento? 
 
D3 – Então porque a doutora disse que era um novo sistema, para se experimentar e ver 
se era bom e realmente é. 
 
E – Discutiu tratamentos alternativos com o médico? 
 
D3 – Não. 
 
E – E quando veio à consulta veio sozinha ou acompanhada? 
 
D3 – Sozinha. 
 
E – Ok. Quando experimentou o CPAP pela primeira vez aqui, o que pensou? 
 
D3 – Fiquei assim um bocado, será que eu vou conseguir dormir com isto? Faz um 
bocado de confusão, mas depois a gente adapta-se bem. 
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E – Que mudanças positivas tem ocorrido desde então? 
 
D3 – Olhe não me lembrava de sonhar….eu dizia assim, eu não sonho, porque eu 
acordava de manhã, pensava eu que tinha dormido, mas era um sono ligeiro e não 
sonhava e agora todos os dias eu sonho…todos os dias eu tenho um sonho para contar. 
 
E –Isso é uma coisa positiva. 
 
D3 – É óptimo, porque agora tenho alguma coisa para dizer e dantes não tinha e não me 
recordo de acordar de noite…pronto acordo de vez enquanto de noite….continuo a 
acordar…às vezes dou por mim a tirar o aparelho, mas isso se calhar é do próprio 
sonho, não sei, mas pronto é óptimo, acordo mais bem disposta, não estou cansada, o 
marido também dorme melhor…parte de paciência não tenho tanto, porque isto também 
já me alterou o foro psicológico…é outra parte…mas pronto é outra coisa, não tem nada 
a ver….até estava a pensar “se me tiram o aparelho eu morro, eu não consigo dormir 
sem isto”. 
 
E – E mudanças negativas, houve alguma? Algum incómodo? 
 
D3 – Não, não. 
 
E – Acha que a obesidade, a ingestão de bebidas alcoólicas e o tabaco afectam a 
doença? 
 
D3 – A obesidade é possível que sim, o tabaco é possível que sim, bebidas alcoólicas 
não sei porque eu não bebo. 
 
E – Também afectam sim. E no seu caso acha que emagrecer, fazer exercício físico, 
deixar de fumar, poderia ajudar? 
 
D3 – Emagrecer principalmente, deixar de fumar nem pensar nisso, não vale a pena. 
 
E – E o seu estilo de vida é saudável? 
 
D3 – Não é. 
 
E – E pretende alterar? 
 
D3 – Eu às vezes tento…é assim devido….o meu problema de cabeça dá-me aquelas 
ânsias de fome e eu não consigo controlar-me é impossível…não consigo. E a minha 
vida é sedentária, estou ali sentada no escritório e depois pouco movimento há. 
 
E – Que problemas e dificuldades encontrou? 
 
D3 – Nenhuma, para mim este tratamento foi óptimo. 
 
E – Ok, e se tiver de resolver algum problema ou uma dúvida, a quem recorre? 
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D3 – Portanto se for da parte do aparelho possivelmente a quem fornece, se for da parte 
de doença aos médicos. 
 
E – Muito bem. E o facto de ter esta doença, antes de estar tratada isso causou algum 
impacto na sua vida familiar? 
 
D3 – Bastante, irritabilidade, sem paciência, agora continuo sem paciência, mas muito 
melhor…o marido também tem mais paciência. As minhas filhas já são crescidas, mas 
também não tinha paciência para elas. 
 
E – E no seu trabalho, a doença atrapalhou-a? 
 
D3 – Claro que sim. Sem vontade de fazer nada, com muito sono. 
 
E – E afectou as suas relações com os colegas? 
 
D3 – Eu tentava por isso de lado, mas depois há aqueles repentes que uma pessoa não 
consegue controlar. 
 
E – O que não consegue controlar é a sonolência? 
 
D2 – Sim, e a irritabilidade, a gente depois fica como os miúdos. 
 
E – Quem tem sido de mais apoio para si nesta fase? 
 
D2 – Ninguém, só os médicos…em casa ninguém compreende, só quem passa é que 
sabe. 
 
E – Em relação ao tratamento, a sua família incentiva-a a fazer o tratamento? 
 
D2 – É assim, o meu marido é assim um bocado complicado, porque é assim, o meu 
marido e a parte espiritual, diz que isto não é nada disto…não vale a pena é uma pessoa 
com a cabeça um bocado atrasada, isto para ele não é nada…portanto...as minhas filhas 
pouco ligam…têm a vida delas…é normal, portanto sou eu mesmo. 
 
E – Pois…quantas horas é que dorme com a máscara? 
D3 – Depende, se eu me deitar 11 da noite, adormeço para ai meia noite e qualquer 
coisa…8 horas. 
 
E – Acha que é o suficiente? 
 
D3 – Acho que sim. 
 
E – Costuma registar os dias que usa? 
 



20 

Educação do doente com SAOS 

 

D3 - Eu uso todos os dias…uma vez decidi não por para experimentar, mas não há 
hipótese. 
 
E – Acha que é importante fazer todos os dias? 
 
D3 – Sem dúvida. 
 
E – Pensa em aumentar a adesão…fazer mais horas? 
 
D3 – Isso era o ideal….não me tirem o CPAP. 
 
E – E se a máquina avariar ou precisar substituir algumas das peças o que faz? 
 
D3 – Tenho de ligar para lá para a empresa. 
 
E – Durante este tempo que passou contactou a empresa? 
 
D3 – Sim, só para pedir a máscara (facial), agora tenho de pedir à médica as requisições 
para enviar. 
 
E – Se não iniciasse este tratamento acha que a sua saúde corria algum risco? 
 
D3 – Sim, a parte do coração…psicologia então nem se fala. 
 
E – E sobre aquela vez que veio cá experimentar o CPAP pela primeira vez, o que 
achou? 
 
D3 – Sim, foi bom. 
 
E – E achou alguma coisa difícil de compreender? 
 
D3 – Não…achei isto tão simples…não tenho nada contra, acho que foi óptimo. 
 
E – Acha que havia alguma coisa que podíamos fazer para melhorar a transmissão de 
informação? 
 
D3 – Por mim, não é necessário mais nada. 
 
E – Acha que as horas e a duração daquela sessão foram apropriadas? 
 
D3 – Acho que sim. 
 
E – E como tem sido a sua relação com os profissionais de saúde deste serviço? 
 
D3 – Óptima, só tenho bem a dizer. 
 
E – No dia em que veio adaptar CPAP, demos-lhe um folheto, chegou a ler? 
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D3 – Não, fiquei bem elucidada que foi fácil. 
 
E – O que acha, gostaria de se encontrar com um grupo de pessoas que também tivesse 
esta doença, a fim de partilharem experiencias? 
D3 – É bom, ajuda, seria uma boa ideia. 
 
E – E acha importante manter-se informada sobre a doença? 
 
D3 – Sem dúvida. 
 
E – E onde iria buscar a informação? 
 
D3 – Quer dizer…aí é a parte difícil, ou mesmo a internet ou da parte dos médicos se 
for possível elucidarem-me mais. 
 
E – Acha que não há informação suficiente disponível? 
 
D3 – Sobre a doença...não. 
 
E – E depois dessas experiencias que passou, que conselho daria a alguém que também 
tem apneia do sono? 
 
D3 – Sem dúvida o CPAP. 
 
E – Tem alguma dúvida sobre a apneia do sono e o seu tratamento? 
 
D3 – A minha dúvida é o porquê da apneia, em que é que consiste, o que é que provoca. 
Ainda não entendi. 
 
E – Existem várias razões, várias etiologias para a apneia do sono, uma delas e a mais 
importante é a obesidade, especialmente a nível do pescoço, da faringe. Quando 
adormecemos os músculos do corpo relaxam e do pescoço também, quando a gordura 
se acumula no pescoço obstrui as vias aéreas. 
 
D3 – Mas aí é que é o meu problema é que eu engasgo-me mesmo acordada. 
 
E – Pode ser também por razões anatómicas, haver um estreitamento da via aérea. 
 
D3 – Eu aqui há muitos anos fiz um TAC e tinha um desvio na traqueia. 
 
E – Pode ser uma causa…Quais são os seus objectivos a curto prazo para melhorar a sua 
saúde? 
 
D3 – Olhe estou a tentar fazer uma dieta, muito sinceramente, mas com comprimidos, 
estou a tomar o redutil, mas infelizmente foi retirado do mercado, não sei onde vou 
apelar a seguir…não sei o que vou fazer, porque eu não consigo. Eu vim aqui a uma 
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consulta de um doutor e ele estava muito chateado e com razão…não sabia do meu 
processo…ah…ele mal me atendeu, de mau humor, só me disse “coza a boca e não 
coma”…foi a única pessoa de quem eu tenho razão de queixa. “coza a boca, não coma e 
ande” e eu respondi que se fosse assim escusava de estar aqui na consulta…eu não 
consigo… 
 
E – É difícil, de facto…e há mais alguma coisa? 
 
D3 – Ginástica, não me falem que eu não gosto nada… 
 
E – Já somos duas!  
 
D3 – E deixar de fumar sinceramente não deixo, porque eu penso assim, vou morrer o 
que é que eu levo, não levo nada. Sabe-me tão bem o cigarrinho…eu já não bebo, não 
sou uma pessoa de andar aqui para ali…por isso não deixo. 
 
E – Mas tem consciência que o tabaco provoca inflamação da via aérea e agrava a 
apneia. 
 
D3 – Tá bem querida…a gente depois conversa. 
 
E _ Olhe há mais alguma coisa que me queira perguntar? 
 
D3 – Não. 
 
E – Muito obrigada, em relação às perguntas já está, posso agora filmar como monta a 
máscara? 
 
D3 – Pode. 
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Entrevista D4 

 

E – Então relativamente às perguntas que tenho para fazer. Em primeiro lugar gostaria 
que me dissesse porque recorreu à consulta da patologia do sono. 

D4 – Eu se calhar sou um caso um bocadinho diferente, porque eu quando recorri foi 
porque estava na sala e assisti a uma aula da Dra. Paula Pinto e uma das alunas disse 
que o marido tomava vitaminas e mesmo assim tinha aqueles sintomas do cansaço e não 
sei o que…como eu sou uma pessoa obesa, achava que todo o cansaço era apenas 
derivado de ter peso a mais…e então daí eu ter falado com as técnicas do sono, falei 
com a Dra. Amélia  e programar-se o exame do sono, pronto para ver…fazer um 
despiste para ver se havia ou não uma apneia e acabou por se verificar as apneias. 

E – E quando se apercebeu que havia alguma coisa que não estava bem? 

D4 – Eu nunca valorizei os sintomas, porque eu já há muito tempo que ressono, tenho 
rinite alérgica e isso também faz obstrução nasal e ressonar…inclusive aparece a minha 
filha depois de eu fazer o estudo do sono e falar é que disse “ó mãe eu aqui há tempos 
tinha-te chamado a atenção porque parece que fazia um barulho esquisito”, mas a 
pessoa não valoriza essas coisas…apenas me chamou a atenção quando ouvi de outra 
pessoa que realmente tinha uns sintomas idênticos…portanto o resultado da apneia…o 
cansaço…sempre num estado de cansaço…eu acho que é essencialmente o cansaço 
permanente. 

E – Conhece alguém, um familiar ou um vizinho que também tenha esta doença? 

D4 –Ahh…não, só conheço agora que já tenho o CPAP é que vim a saber de outras 
pessoas que…eu acho é que há muita gente que tem a doença e faz o CPAP e que não se 
sabe…como não é uma coisa que anda connosco na rua, portanto, se usa apenas para 
dormir, só quando se dorme com alguém que tem é que a pessoa pode aperceber-se 
disso. 

E – Tem conversado com essas pessoas para trocar ideias? 

D4 – Não…não. 

E – Como descreveria o seu estilo de vida e qualidade de vida antes de começar a fazer 
o tratamento? 

D4 – Pronto…aquilo que eu me baseio sempre é no sintoma do cansaço. Principalmente 
a pessoa que é obesa, como é o meu caso, a pessoa pensa sempre..ah porque tenho uns 
quilos a mais estou sempre cansada, também já a idade…é essencialmente o sentimento 
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de cansaço, que não é físico da gente ter um dia de trabalho…e ter pegado em coisas ou 
assim… é um cansaço que é difícil de explicar…parece que a gente se tomasse umas 
vitaminas…há falta de qualquer coisa. 

E – Quando fez o estudo do sono e se descobriu que tinha apneia do sono, o que é que 
penso, o que sentiu nessa altura? 

D4- Quer dizer…pensei sempre que não tinha…achamos sempre que as coisas 
acontecem aos outros não a nós…portanto…mas não foi um sentimento negativo, antes 
pelo contrário, foi um sentimento positivo por saber que aquele cansaço tinha uma 
explicação e que eventualmente poderia ter uma solução. 

E – Acha que no seu caso, a gravidade da doença é ligeira, moderada ou grave? 

D4 – Eu pensava que seria ligeira…para já nem pensei que fizesse paragens, seria uma 
coisa ligeira, mas acho que é menos ligeira daquilo que eu pensava. 

E – Disseram-lhe quantas paragens respiratórias fazia? 

D4 – Disseram, mas eu não fixei…sou terrível. 

E – E depois que soube que tinha essa doença, procurou informação sobre ela? 

D4 – Não porque eu sou muito desmazelada nessas coisas. 

E – E se tivesse que ir procurar onde recorria? 

D4 – Como eu estou aqui e tenho acesso às técnicas do sono, iria falar com elas, mas 
pronto se calhar até era capaz de ir ao Google ou assim ver alguma coisa…ia à internet. 

E – Porque decidiu fazer o tratamento com o CPAP? 

D4 – Foi aquilo que me aconselharam e da informação que obtive junto das pessoas da 
área, soube que era um óptimo instrumento para melhorar a qualidade de vida. 

E – Discutiu tratamentos alternativos com o seu médico? 

D4 – Não, eu nem sequer pus em questão fazer outra coisa senão aquela que me estava a 
ser aconselhada.  

E – Claro…estou a perceber…quando experimentou o  CPAP pela primeira vez qual foi 
o seu pensamento? O que achou daquilo? 

D4 – Eu não me preocupou, não tive qualquer renitência em usar, porque…para já não 
partilho a minha cama com ninguém…não tenho essa preocupação, como vai ser o meu 
relacionamento com outra pessoa, não…e depois com o tempo…pronto…eu pensei 
sempre que não vou deixar de fazer a minha vida normal, as minhas saídas ou assim…e 



25 

Educação do doente com SAOS 

 

há pouco tempo fui passar o fim de semana à serra da estrela com uma amiga minha..na 
mesma…pronto, levei o meu aparelhinho…e lá o pus. 

E – Pois eu também ia perguntar isso, se o seu estilo de vida tinha mudado por causa do 
tratamento. 

D4 – Não…não vai mudar…poderá haver algum cuidado. Por exemplo, eu tenho um 
neto e agora vou estar uma semana com eles de férias, portanto, o que é que eu vou 
tentar…só por o aparelho quando ele estiver a dormir…de maneira a não o 
impressionar…e como  o saco é parecido com um saco de computador, ele quando vir o 
saco pode nem sequer questionar. 

E – Que idade tem o seu neto? 

D4 – Ah…2 anos e meio..já vai fazer 3 anos para Abril. 

E – Que engraçado o meu sobrinho também faz 3 anos em Abril…e ia perguntar agora 
que mudanças positivas ocorreram desde que começou a fazer o tratamento? 

D4 – Para já…logo no princípio foi o sentir que dormia como já não dormia há montes 
de tempo…o respirar…senti que descansava mesmo, descanso absoluto que era uma 
coisa que eu já não me lembro para aí desde os meus vinte anos…que não tinha assim 
um dormir tão profundo…sem agitações, aquelas horas eram mesmo de descanso. E 
durante o dia fui-me sentindo com mais energia. 

E – Isso é muito bom…e houve algumas mudanças negativas? 

D4 – O único incomodo será quando preciso de me ausentar levar o aparelho, mas é um 
incómodo relativo…não é muito pesado… 

E – Acha que a obesidade, a ingestão de bebidas alcoólicas e o fumar agravam a 
doença? 

D4 – A obesidade de certeza que sim, isso não há dúvida e penso que o resto também 
deva influenciar porque o álcool normalmente também traz problemas orgânicos e o 
tabaco a nível respiratório…mas eu não tenho esses hábitos. 

E – Sendo assim, acha que no seu caso emagrecer e fazer exercício físico seria 
benéfico? 

D4 – Sim, eu acredito que não me iria resolver totalmente a situação a cem porcento, 
mas se calhar iria melhorar… 

E – Tem planos para melhorar o seu estilo de vida? 
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D4 – Para já…aproveitei a nutricionista que estava cá a estagiar para lhe pedir um 
plano....para fazer uma dieta. Não vou estar com aquela coisa do perder peso, mas vou 
tentar, porque também tenho uma vida muito ocupada. O ideal seria frequentar ginásio, 
mas neste momento não tenho horário para isso, porque eu estou a trabalhar e estou a 
estudar e muitas vezes ao fim de semana estou de avó. 

E – Compreendo…o exercício é mais difícil de conciliar… 

D4 – E de nos capacitarmos de que temos que ir para um ginásio. 

E – Eu própria tenho o mesmo problema, já me inscrevi num monte de ginásios e acabo 
sempre por desistir. 

D4 – Aquilo que eu acho é que para irmos para um ginásio, faz falta termos uma 
companhia, alguém com quem ir…até para ir caminhar, faz falta…nós aqui em Lisboa 
temos ali aquela zona do Vasco da Gama, onde se pode ir passear quando o tempo está 
bom…mas eu às vezes penso em ir, mas ir sozinha? Acabo por dar umas voltas ali no 
centro e depois sento-me a ler um livro ou uma revista. Se tivesse uma companhia para 
ir conversando e andando, isso já era capaz. E eu vejo que se estiver com o meu neto e a 
minha filha, já andamos um bocado, porque ele precisa de andar…de desgastar as 
energias e nós temos de andar a correr atrás dele.  

E – Na utilização do CPAP que problemas e dificuldade encontrou? 

D4 – No meu caso já levei isto montado e foi chegar e encaixar…neste momento não 
sei se ele estará bem porque sinto fugas…é uma das razões que eu tinha falado porque 
estou a usar há mais ao menos um mês , está na altura da revisão, para ver se ele está a 
funcionar bem, ou se há algum problema a nível da colocação. 

E – Sente as fugas de ar onde? 

D4 – Principalmente deste lado, do lado direito e depois como eu já tive no meu olho 
direito várias crises de herpes ocular…portanto há uma hipersensibilidade…e também é 
do lado direito que eu tenho mais obstrução nasal. Onde eu percebo que há fuga tento 
ajeitar e deitar-me deste lado para tentar resolver. 

E - E se tiver mais algum problema com a máquina a quem recorre? 

D4 – Ah venho logo aqui às técnicas. 

E – E o facto de ter apneia do sono teve algum impacto na sua vida familiar? 

D4 – Não…por acaso aqui há tempos a minha filha ficou em minha casa. Eu tenho uma 
casa pequena e quando é assim ela fica na minha cama com o meu neto e eu durmo num 
sofá cama que tenho na sala…e foi a tal coisa, esperei que eles se deitassem e depois é 
que preparei o Cpap para dormir. 
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E – E antes quando não estava tratada? 

D4 – A minha filha agora também ressona, porque está a ficar mais gordinha e devido 
ao cansaço também tem um sono mais profundo, mas ela incomodava-se muito com  o 
meu ressonar. 

E – E aqui no trabalho acha que isso trazia algumas consequências, na relação com os 
colegas, no desempenho? 

D4 – Eu era mais molinha, tinha um andar mais pachorrento…o feedback que eu tenho 
é que a Dra. Amélia diz que eu estou mais espevitada. 

E – E em termos de capacidade de raciocínio…visto que também é estudante.. 

D4 – Eu noto isso nas aulas…apesar de eu ter parado de estudar muito tempo, o meu 
primeiro semestre eu considero que foi de adaptação, mas aquilo que eu noto, mesmo 
nas aulas…ah…parece que a maneira de captar é diferente. 

E – Quem tem sido de mais apoio para si nesta fase? 

D4 – risos…para já não tenho ninguém…sou independente, estou habituada a fazer as 
coisas sozinhas. 

E – Quantas horas dorme com a máscara? 

D4 – Logo no princípio fiz 6 horas, agora não estou a par das horas que faço, tenho que 
ver agora quando virmos a máquina. Não sei se é por causa das fugas ou por ter o nariz 
mais tapado…não sei a que horas a tiro e depois já não a volto a por até de manhã. 

E – Acha que essas horas são suficientes? 

D4 – As cinco seis horas são, neste momento acho que se calhar preciso…estou a fazer 
menos e estou a notar uma diminuição de vantagens, não muito grande, mas sinto 
necessidade do ajuste. 

E – Pensa em aumentar a adesão? 

D4 – Sim, diminuir nunca, antes pelo contrário. 

E – E acha que é importante usar o CPAP todas as noites? 

D4 – Sem dúvida, porque eu faço há pouco tempo, mas a informação que eu tenho é que 
é necessária continuidade, ao fim de uma semana é uma coisa, ao fim de 15 dias era 
outra, portanto as melhorias foram-se notando. 

E – E se a máquina avariar ou precisar substituir algumas das peças o que faz? 
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D4 – Hoje vou ter um encontro com a senhora da Praxair, e ela disponibilizou-se a 
trazer o material que eu precisar. 

E – Exacto…acha que a sua saúde correria algum risco se não fosse tratada? 

D4 – Quer dizer…haveria riscos, mas eu não tinha consciência deles…eu se não tivesse 
ouvido aquela conversa, continuava longe de saber. 

E – Se calhar há pouca informação ou divulgação da doença junto da comunidade. 

D4 – Eu acho que sim…e noutro dia até fiquei surpreendida porque no jornal Destak, 
acho que é a Ana Isabel é que faz…tem uma nota…ela fala sobre isso…afinal as 
pessoas muitas vezes tem uma apneia do sono e não sabem. 

E – Pois é…infelizmente. 

D4 – Se calhar poderia fazer-se uma campanha. 

E – Daquela vez que veio cá adaptar o CPAP o que achou mais difícil de compreender 
ou de aplicar no dia-a-dia? 

D4 – Eu penso que será…se calhar com o tempo a pessoa vai-se habituando, que é o 
desmontar o Cpap e monta-lo de novo…aquela parte do nariz…mas penso que vocês 
estão sempre disponíveis para explicar…da vossa parte há grande disponibilidade, estão 
muito empenhadas e a viver este trabalho de uma forma muito intensa…estão mesmo 
direccionadas. 

E – A maneira como nós transmitimos informação, poderia ser melhorada? OU 
poderíamos usar outros métodos ou recursos para transmitir informação? 

D4 – é assim…a informação eu acho que…é bem dada…agora…para ser melhor, aí 
teria de ser com outros meios, como meios audiovisuais. Poderiam até passar um 
pequeno filme da aplicação…só que isso era necessário condições que não existem 
aqui…vocês fazem milagres com os meios que tem…acho que já fazem muito. 

E – Então acha que um vídeo poderia ajudar? 

D4 – Um pequeno filme de alguém a pôr…e também aparecerem as dúvidas mais 
frequentes…como “e se me acontecer isso?”…perguntas mais frequentes. Porque na 
altura achamos que percebemos tudo…e depois vamos tendo dúvidas. Talvez fazerem 
um apanhado das dúvidas mais frequentes e nesse filme para além de fazerem a 
demonstração da aplicação, do doente a por a ele própria, aparecer também as dúvidas 
mais frequentes. 

E – Relativamente à duração dessa sessão, acha que foi apropriada? 
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D4 – Eu achei apropriada, porque não tive mais dúvidas. 

E – E a sua relação com os profissionais de saúde aqui do serviço? 

D4 – Eu por mim tem sido a melhor…se a escala for de 0 a 20 é 20. 

E – Ah…muito obrigada…também lhe demos um folheto, o que acha dele? 

D4 – Não o vi…porque é assim…estou sempre naquela “se precisar de alguma coisa 
vou lá ter com elas”…é um certo comodismo. 

E – Pois… 

D4 – A ideia que eu tenho é que estamos tão habituados a tanto papel…mas de qualquer 
das formas o folheto é sempre importante, se houver dúvidas pode servir como uma 
cábula. 

E – Achava importante encontrar-se com um grupo de pessoas que também tenham 
apneia do sono a fim de partilharem informação e experiencias. 

D4 – Eu sou uma pessoa muito aberta, gosto de partilhar experiencias e conhecer novas 
pessoas…pronto…desta parte acho bem. Agora não sei…depende…eu pessoalmente 
acho que poderia aderir…outros não querem que se saiba e não desejam partilhar com 
outros…há certas doenças que são crónicas e as pessoas tomam os seus medicamentos e 
pronto…mas não sei se isto não será um handicap para algumas pessoas por causa da 
máscara….eu até já tenho um feedback de como isso é…as pessoas dizem-me “então, 
como é que é o teu namorado…” mas eu não tenho problemas, porque se vai melhorar a 
minha qualidade de vida é positivo…dentro da própria área da saúde há pessoas que não 
vêem isto como um comprimido para a tensão ou diabetes…o qualquer outro…só que é 
uma máscara. 

E – Acha que é importante manter-se informada sobre a doença? 

D4 – Eu acho que sim, porque se houver melhorias..se houver outras novidades. 

E – Depois de tudo isto que conselho daria a alguém que tem os mesmos sintomas. 

D4 – Fazer um despiste…alguém que se mostre cansado com frequência é fazer um 
estudo…porque não se passa pela cabeça ter apneia do sono. 

E – E quais são os seus objectivos a curto prazo para melhorar a sua saúde? 

D4 – Aproveitei a nutricionista…fazer a dieta e tentar melhorar…dentro das 
possibilidades. 

E – Há mais alguma pergunta que queira fazer? 
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D4 – Não…nada. 

E – Muito obrigada, foi muito útil esta conversa. 
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Entrevista D5 

23/3/2010 

E – Gostava que me dissesse porque recorreu à nossa consulta do sono? 

D5 – Porque não dormia bem de noite, acordava com dores de cabeça, às vezes ainda 
acordo. Isto quando é 5.30, vinte para as 6, é uma complicação…tou habituado a 
levantar-me às 6 e um quarto todos os dias, acordo muito antes por causa do coiso… 

E – Por causa do CPAP? 

D5 – Isso, depois começa a ter aquele fluxo de ar mais intenso, a essa hora já não tou a 
dormir descansado, já tou com aquela preocupação de não me levantar…já não consigo 
adormecer. 

E – Compreendo, e quando se apercebeu que alguma coisa não estava bem, quais eram 
os sintomas que tinha… 

D5 – Os sintomas era que me doía muito a cabeça de manhã e sentia que não dormia 
bem, pronto…e ressonava muito…era a minha filha, era a minha mulher, toda a gente 
dizia a mesma coisa. 

E – E o que pensou que era? 

D5 – O que é que eu pensei…não eu sempre me apercebi que tinha algum problema, ou 
mesmo da minha estrutura, de eu ser uma pessoa muito pesada, porque isso pode ter 
influencia, mas já há muito tempo que eu ressono. 

E – Houve alguém que o alertou que isso poderia ser apneia do sono? 

D5 – Sim, fui alertado muita vez. 

E – Quem eram essas pessoas? 

D5 – A minha irmã, tenho uma irmã que é enfermeira ali no Hospital de Santa Cruz há 
muitos anos, naquela parte que fazem os cateterismos, ela é que foi a primeira, há vinte 
e tal anos que eles começaram lá. 

E – Tenho muitos colegas meus que trabalham lá…e conhece algum familiar ou vizinho 
que também tenha apneia do sono? E que esteja a fazer este tratamento. 

D5 – Conheço. Até tenho uma senhora que é casada com um irmão da minha mãe, a 
minha tia, que também fez um bocado de pressão para eu vir aqui à consulta do Pulido 
Valente. 

E – Ela também tem apneia do sono? 
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D5 – Tem tem. 

E – E costuma conversar sobre isso com eles? 

D5 – Pois ela pergunta-me, ainda foi na semana passada que estive com ela e 
perguntou-me se eu me tava a adaptar bem a isto. Disse que sim, independentemente de 
pequenos pormenores que… 

E – Como descreveria o seu estilo de vida antes e depois de fazer tratamento? 

D5 – Isto ainda é uma coisa muito prematura para responder a essa pergunta, mas acho 
que isto dá um bem estar completamente diferente, do que não ter este aparelho. 

E – Portanto sente alguma diferença…. 

D5 – Sinto, sim senhora, porque durmo melhor, pronto, eu dormia muito mal, acordava 
muita vez durante a noite e com a boca muito seca e às vezes aquela coisinha aqui ao 
fundo da garganta, como é que se chama? 

E – A úvula. 

D5 – Inflamada e tudo…e foi uma coisa que agora já não acontece. 

E – O estudo do sono fez aqui no hospital. 

D5 – Eu já tinha feito antes um estudo do sono, na clínica do sono com a Dra. Isabel 
Pimentel, em 2003, mas depois começaram pôr-me muitas complicações por causa 
disso, que o aparelho secava a boca…afinal ao fim ao cabo devia-se verificar que aquilo 
é tudo aldrabice…isto tem algumas contra indicações, mas eu acho que não prejudica a 
saúde… 

E – O quê..? 

D5 – O uso do CNAB. 

E – CPAP. 

D5 – Chama-se o CPAP, isso mesmo. 

E – Nesse estudo disseram-lhe que tinha apneia do sono. O que pensou nessa altura, 
estranhou o resultado? 

D5 – Não estranhei o resultado, já ia preparado para aquela situação. 

E – No seu caso, acha que a gravidade da doença é ligeira moderada ou grave? 

D5 – Eu acho que é grave. 
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E – E disseram-lhe quantas paragens fazia? 

D5 – Sim, 37.8…37.5…acho que isso é um número exagerado não? 

E – Sim, é grave. Há 3 níveis de gravidade da apneia do sono, ligeiro , moderado e 
grave, e o senhor já está no grave que é a partir de 30 eventos por hora. 

D5 – Precisamente. Eu já andei a ler sobre isso e vi logo que isso era uma situação que 
não era normal. 

E – A propósito de ler, onde procurou informações sobre a doença?  

D5 – Há sempre a tendência, da gente ir à net e consultar outro tipo de leitura sobre 
essas coisas. 

E – Que outras fontes consultou? 

D5 – Foi na internet e artigos na internet…livros…estive com um na mão, estive para 
comprar, mas como agora já tou tratado, já não preciso comprar o livro…(risos) 

E – A maioria das pessoas prefere ir à internet. 

D5 – Sabe que a internet é um campo mais vasto e a gente consegue apanhar ali uma 
quantidade de artigo, um tem uma opinião, outro já tem outra. 

E – Já agora a pergunta porque decidiu tratar-se com o CPAP? 

D5 – As pessoas procuram o bem estar. Eu sou uma pessoa que ainda me considero 
jovem, não sou nenhum velho e ao fim ao cabo tava mas era a caminhar para outra 
situação mais grave. 

E – Discutiu algum tratamento alternativo com o médico? 

D5 – Não, nunca…falei com a doutora a questão da operação, mas ela disse logo que 
numa situação dessas que não iria resultar, de maneira nenhuma, só com uma pessoa 
mais magra, mas as pessoas se calhar mais magras também não têm tanta tendência para 
terem apneias não sei…não sei se tou a dizer uma asneira. 

E – É verdade, mas existem pessoas que têm apneia ligeira, nesses casos a cirurgia 
resolve. 

D5 – Que  engraçado há muita gente, eu conheço um senhor e falo com ele todos os 
dias. Ainda ontem à noite falei com ele…que de certeza absoluta que ele tem apneia do 
sono, e como é que se nota?...ele às vezes quando a gente tá a conversar com ele, assim 
mais à noite, ele começa a fechar os olhos…e eu disse-lhe “você devia tratar-se, você 
ainda é um homem novo”, ainda é mais novo que eu…e ele diz que não tem apneia 
nenhuma que não precisa nada dessas coisas. Já reparou bem? 
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E – Isso é que é pena, não querer tratar-se. 

D5 – Mas eu falo desse assunto muita vez com ele e com outras pessoas que vão 
lá…pronto a gente há sempre aquele grupinho que vamos ao café, conversamos e essas 
coisas todas, que falamos mais com umas pessoas que com outras não é? E falo muitas 
vezes com essas pessoas e este fulano aqui tem a ideia que é só que diz: não senhor, e 
pronto. Acho que às vezes as pessoas também têm culpa das doenças que têm. 
Mentalizam-se que não têm nada e afinal acabam por ter. 

E – Pois…isso acontece. Quando veio à consulta veio sozinho ou acompanhado? 

D5 – Vim sozinho. 

E – E quando experimentou o CPAP pela primeira vez o que pensou? 

D5 – A gente fica assim, mas eu agora vou ter de viver toda a vida com isto? Mas 
depois as pessoas começam a mentalizar-se e pronto, ao fim ao cabo não me causa 
transtorno nenhum. 

E – Ainda bem. 

D5 – Isto até é uma coisa prática. A gente roda e aquilo vai atrás…pronto…a gente nem 
dá conta. A minha mulher ao principio queixava-se que isto tem um zum zum, é o ar a 
entrar, ao principio ela notava, mas agora diz que já se habituou, também já não nota. 

E – Pois, exacto. 

D5 – A gente começa a ouvir aquele ruído todos os dias e portanto já nem ligamos 
aquilo. 

E – E aogra que está a fazer este tratamento o que acha mais positivo? 

D5 – Mais positivo para mim é dormir melhor…ah outra coisa…é a história do 
esquecimento, e eu esquecia-me de muita coisa. Ás vezes as pessoas estavam a falar 
comigo e diziam uma palavra e eu esquecia-me logo a seguir…depois lembrava-me 
outra vez. Eu já estava a começar a adoptar um sistema de que todas as coisas eu 
escrevia, para não me esquecer e agora sinto que já tou a começar a escrever menos 
coisas que eu me esquecia. 

E – E ainda só tem um mês de utilização, ainda vai melhorar. 

D5 – Sinto que agora a memória já é diferente, até mesmo na maneira de falar. A gente 
às vezes tá a falar com uma pessoa ao telefone e quer-se lembrar de um tema, ou de uma 
coisa que passou e quer falar de uma coisa que depois não disse e eu nessa altura 
escrevia. Agora noto que parece que já me lembro melhor as coisas, é das tais coisas 
que a gente lê, que não fazia oxigenação do cérebro. 
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E – Exactamente. E mudanças negativas? 

D5 – Mudanças negativas disto aqui não tive nenhuma. 

E – A sua rotina do dia a dia. 

D5 – É igual. O que é que agora tenho de andar com uma pastinha. Muitas vezes vou à 
província tenho de andar com isto atrás. 

E – É isso, mais uma mala na bagagem. 

D5 – Exactamente. 

E – Acha que a obesidade, a ingestão de bebidas alcoólicas e o fumar influenciam a 
doença? 

D5 – Ah isso não tenho dúvidas. 

E – E no seu caso o que poderia fazer para melhorar a sua saúde? 

D5 – Isso o deixar de fumar já deixei há 7 anos. Agora tou a ver se consigo emagracer, 
já emagraci, mas isto é que é complicado…sabe porquê?…a gente põe-se em cima da 
balança no principio do mês e depois no fim do mês…tá bem que eu almoço todos os 
dias fora às vezes até janto e essas coisas todas e depois notamos uma melhoria 
pequena…1 quilo, meio quilo, 200 gramas…tá na mesma etc…e não há…as pessoas 
sentem que devia haver uma melhoria mais repentina, mas não pode ser. 

E – Então acha que o seu estilo de vida é saudável? 

D5 – Não, de maneira nenhuma.  

E – E porque? Tem planos para melhorar? 

D5 – Eu tou a tentar emagrecer. Deixei de comer fritos, deixei de comer pão…só o 
como uma vez por dia.  

E – Consultou algum especialista que o orientasse nesse assunto? 

D5 – Não, mas vou consultar….mas eu faço como qualquer coisa por volta das 11 
horas, coisa que eu não fazia e uma coisa que eu tenho de começar a fazer é beber mais 
água. 

E – Tem razão, isso ajuda. 

D5 – Devia de beber um litro e meio de água por dia. 

E – Então e exercício físico? 
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D5 – AH isso não…isso é sentar-me a ler o jornal, uma revista ou qualquer coisa e 
pronto. 

E – Não tem planos para fazer exercício. 

D5- Pode ser que agora quando melhorar o tempo eu comece a fazer umas caminhadas. 

E – É isso. Ainda há pouco estava-me a falar dos problemas que encontrou na utilização 
do CPAP, quais foram eles? 

D5 – O mecanismo para mim é a história da compensação, quando há uma diferença de 
temperatura no quarto. A temperatura em relação à rua e dentro da habitação, é 
complicado, num tempo mais frio. Mesmo que a gente tenha aquecimento central e 
ligue, faz sempre condensação. É uma coisa impressionante, que eu já fiz a experiencia, 
com o aquecimento desligado e ligado, agora nos dias que fez mais frio, é precisamente 
igual…há uma diferença de temperatura grande. 

E – E o que acha em relação à própria máscara? 

D5 – É igual…agora com o tempo a melhorar é que parece que já não faz tanta 
condensação, mas fazia muito, atenção, a máscara ficava cheia de água aqui por dentro. 

E – É aborrecido…e como resolve esses problemas? 

D5 – Desenfio o tubo e depois aquilo reinicia outra vez e pronto a pessoa deixa-se 
dormir nesse período. 

E – Não necessita tirar a máscara ou o tubo, basta carregar neste botão que ele reinicia. 

D5 – Ai é…o fluxo pára. 

E – Ele volta à pressão mínima, a mais baixa. 

D5 – Eu nem tiro a mascara, ao principio ainda tirava, mas depois nós próprios é que 
procuramos uma maneira de resolver os problemas com menos trabalho. 

E – Pois, tenta resolver sozinho, mas se houver algum problema com a máquina que não 
consiga resolver, a quem recorre? 

D5 – Com a máquina…vou recorrer à Airliquide. 

E – Exactamente. Agora vou fazer outra pergunta relacionada com a apneia do sono. 
Qual o impacto que teve na sua vida familiar? 

D5 – Tem sempre impacto, agora já não faço tanto barulho, os outros dormem mais 
descansados. 
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E – Agora que tem o CPAP, e antes? 

D5 – Isto ao fim ao cabo, vamos lá ver uma coisa…temos uma casa no Algarve, vou 
para lá eu e a minha mulher, minha filha agora não que já trabalha também, mas o meu 
sobrinho, o meu cunhado e a minha cunhada, é o mês inteiro de Agosto e às vezes 
principio de Setembro. Era complicado com aquela gente toda lá em casa, já viu como 
é? E eu tinha de dormir numa divisão sozinho…e essa situação já não se vai colocar, se 
não as pessoas não descansam. 

E – De facto o ressonar tem impacto. 

D5 – Então não tem! A minha mulher por exemplo, quando não está lá a minha filha em 
casa, foge logo para o quarto dela, uma coisa que ela agora já não faz. 

E – E no seu trabalho, acha que o afectou? 

D5 – Afectava se eu não me tratasse. É aquela questão de que as pessoas querem fazer 
as coisas e não se lembram…a memória. 

E – Nesta fase quem tem sido de mais apoio para si? 

D5 – É a pessoa que está mais perto de mim, a minha mulher. 

E – Ela apoia. 

D5 – Ela também ficou admirada, mas é assim… 

E – Quantas horas dorme com a máscara? 

D5 – Deito-me normalmente por volta da meia noite, quando é às 5 estou acordado. Ao 
sábado consigo dormir mais um bocadinho. 

E – Acha que essas horas são suficientes? 

D5 – Não…isto eu devia dormir mais um bocadinho, mas às vezes deixo-me dormir lá 
no sofá…isso era uma coisa que eu não tinha…mas isso se calhar tem a ver com a 
idade. Durante o dia nunca tenho sono, posso ir para Espanha ou Barcelona ou qualquer 
lado a conduzir e não me deixo dormir. 

E – Mantem o seu registo sobre o tempo de utilização do CPAP? 

D5 – Não, mas a média são 6 horas por dia. 

E – Ok. Acha importante usar todos os dias? 

D5 – Sim, isto é como um medicamento, se não tomarmos o medicamento a situação 
não é eficaz, se é para usar é para usar todos os dias. 
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E – Pensa em fazer mais horas? 

D5 - Se eu quiser dormir e tiver em casa, pode ter certeza que durmo com isso. 

E – Neste intervalo de tempo contactou a empresa porque razão. 

D5 – A razão foi para me entregarem o desumidificador. 

E – É o humidificador. 

D5 – Humidificador, pronto…e eles entregaram-me foram até ao meu trabalho. 

E – Isso é muito bom. 

D5 – Acha que se não inciasse o tratamento teria riscos para a saúde? 

E – Tinha sim. Eu não sei se poderia relacionar uma coisa com a outra, mas eu…como 
sou uma pessoa forte, qualquer dia tenho alguma embolia cerebral por causa dessas 
porcarias…não tou a oxigenar bem o cérebro, tanta coisa que é um dos maiores riscos 
de morte no nosso país é esse, pelo menos é um dos mais elevados…eu conhecia 
pessoas que morreram assim, mas muitas pessoas atenção, e magros e gordos e altos e 
baixos, pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que morreram com embolias cerebrais. Pensei 
que a melhor coisa era eu ir tratar-me, também posso ter. O risco é igual para todas as 
pessoas, até para você. 

D5 – De facto, o risco é maior para quem tem apneia do sono. 

E – Estando tratado está mais protegido. Agora queria falar-lhe sobre a sessão de 
adaptação do CPAP, o que achou difícil de compreender ou aplicar no dia a dia. 

D5 – Nada, para mim foi tudo normal. 

E – O que achou mais importante ou útil? 

D5 – O que me foi dito é que eu tinha de usar todos os dias e é isso que eu tenho feito. 

E – Acha que podemos melhorar a maneira de transmitir o conhecimento às pessoas? 

D5 – Eu por mim não tenho razão de queixa, até fui muito bem recebido. 

E – Depois dessa sessão, ficou com dúvidas, preciso de mais algum esclarecimento? 

D5 – Não, se todas as consultas fossem assim, as pessoas gostavam mais de vir ao 
médico. Os médicos às vezes usam termos que as pessoas não entendem…a maneira de 
abordar, às vezes falam e as pessoas não entendem o que estão a dizer e depois tem 
implicações no tratamento que eles fazem e na maneira de olhar como vão ser tratados. 
As pessoas às vezes não são chatas, querem é saber como é que é…independente de 
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feitios e maneiras de ser. Acho que é muito importante como as pessoas falam com os 
técnicos de saúde. 

E – Achou que as horas e a duração daquela sessão foram apropriadas? 

D5 – Acho que sim…por acaso até é uma coisa engraçada, até comentei na rua que não 
me importava de andar todos os dias no hospital para ser tratado assim. 

E – Ainda bem. E demos-lhe um folheto informativo. 

D5 – Li e também li aqueles livros todos de instruções que traz ali. 

E – Leu tudo! Achou que o folheto é útil? 

D5 – É útil, é uma maneira abreviada de ensinar a trabalhar. 

E – Gostaria de se encontrar com um grupo de pessoas que também tivesse apneia do 
sono para partilhar experiencias? 

D5 – Eu até gostava de fazer isso, sem problema nenhum. 

E – Ok, e acha importante manter-se informado? 

D5 – Acho. 

E – Onde poderia encontrar essa informação? 

D5 – A livros, revistas, técnicos de saúde, conversando com outros. 

E – Há alguma coisa que me queira perguntar? 

D5 – Não. 

E – Então, relativamente às perguntas, já está, muito obrigada, agora vamos ver como 
coloca a máscara. 
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Entrevista D6 

 

E – Em primeiro lugar gostaria de lhe agradecer pela sua disposição de responder às 
minhas perguntas. Porque é que recorreu à nossa consulta de sono? 

D6 – A primeira foi a médica que me encaminhou, mas senti…quer dizer, para já 
ressono muito, e a minha mulher apercebeu-se que eu tinha paragens de respiração. 
Queixei-me à minha médica de família, ela agora está muito doente, não pode atender-
me, mas…ela encaminhou-me. 

E – E quando se apercebeu que alguma coisa não estava bem, quais eram os sintomas? 

D6 – Já há algum tempo, mas…só agora é que fui à médica...àquelas consultas que a 
gente vai lá quase sem ter nada, fazer umas análises, já há um ano e tal que não faço. E 
a minha mulher queixou-se do ressonar. O meu compadre também tem o aparelho, o 
meu cunhado também tem o aparelho…quer dizer, nós começamos a familiarizar-nos 
com a doença. O conhecimento das pessoas que nos rodeiam é importante, podem 
alertar-nos, se eles têm vamos lá a ver se eu também tenho. Aliás, a minha mulher 
também ressona muito, ela também tem de vir ao hospital ver se tem a apneia do sono. 

E – E tinha sintomas durante o dia? 

D6 – Não tinha. Se adormeço com facilidade, sim, mas na cama ou a ver televisão, de 
resto não sinto. Há pessoas que às vezes estão assim sentados e começam a dormir, eu 
não.  

E – E como acha que é o seu estilo de vida, qualidade de vida? 

D6 – Não sinto muitas diferenças, talvez um bocadinho mais enérgico, mas talvez não 
tenha sido o melhor doente. O meu compadre já está há três anos com o aparelho, já 
sente falta quando não o tem. Eu quando abro a boca sinto-me mal porque sinto o ar a 
sair da boca, mas a gente aprende depois a dominar a máquina. Eu já tento fazer isso, 
controlar a respiração. O fluxo da máquina…então quando a gente tira a mascara aquilo 
assusta….shhhhhhh, eh! A pressão que a gente tinha aqui no nariz! 

E – Mas não é essa pressão que estava no nariz, ela dá mais fluxo de ar porque está fora 
da cara, como há fuga ela tenta compensar. 

D6 – A máquina leva uma máscara pequenina e optei pela máscara maior. 

E – Qual é a máscara que está a usar? 

D6 – Isto traz duas máscaras (bolhas) e adaptei-me à maior. A partir daí, eu quando 
deito ponho, e quando estou com sono adormeço. Consigo estar quase até às quatro da 
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manhã com o aparelho. A partir dessa hora o sono já não é tanto e a máquina começa a 
fazer barulho, tem um fluxo um bocado grande, começo a sentir-me assim quase género 
de asfixiado. Já não consigo ficar com a máscara e tenho de a tirar. É capaz de ser uma 
questão de habituação, agora com o nariz entupido é muito difícil. Ausentei-me para a 
Beira Alta, levei a máquina, usei e tudo bem. 

E – Tem lá um medicamento para o nariz? 

D6 – Sim, tenho lá um spray. 

E – Fez aqui o estudo do sono? 

D6 – Sim, fiz com aquele aparelho que levei para casa. 

E – Quando lhe disseram o resultado que era positivo para apneia do sono, o que achou 
disso, o que pensou? 

D6 – Pronto, sou mais um que estou condenado. Nós quando estamos longe, longe da 
vista, longe do coração. Quando estava na sala de espera, arrepia ver aquelas pessoas 
com bilhas de gás…será que um dia chegarei a isto. Nós ao ver os outros vemo-nos ao 
espelho, mas eu ainda não estou tão mau. 

E – Se bem que são doenças diferentes. 

D6 – Já tive uma broncopneumonia e estive quase a bater a bota. Fui à CATUS e tome 
lá uns comprimidos…não conseguia respirar. Fui ao meu médico e mandou-me ir 
trabalhar. Fui trabalhar, tive lá uma conversa com o engenheiro que me aconselhou a ir 
ao hospital. Nessa altura já não tinha acção de conduzir, teve de o meu filho me ir levar. 
Fui ao hospital, fizeram-me uma análise e mandaram-me esperar. Disseram-me que 
tinha uma broncopneumonia. Sou daquele género, fiquei contente. Pelo menos agora já 
detectaram, pelo menos agora já podemos partir para a cura…para mim o hospital é 
mau, porque a gente só vê pessoas doenças e aquilo deixa-nos pessimistas. Para mim o 
hospital havia de ser mais alegre. Olhe o que fazem agora aos miúdos, há palhaços, e 
acho que mesmo para os adultos, o riso, é meia cura. Se virmos uma pessoa com 
aspecto de caveira, estamos mais perto da doença, da morte, do fim. Se virmos coisas 
alegres, ficamos mais optimistas. 

E – Falando no hospital, daquela vez em que veio cá experimentar o CPAP, o que achou 
dessa sessão? 

D6 – Foi boa, aí não houve problemas. Disse para o meu cunhado que quando estive 
aqui e experimentei, não me incomodou, mas de noite fez-me diferença. 

E – Acha que é necessário acrescentar alguma informação? 

D6 – Não notei nada que faltasse. 
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E – O que achou mais útil daquilo que lhe disseram? 

D6 – Tudo o que me disseram foi útil. Disseram que se tivesse algum problema com a 
máquina podia dirigir-me aos senhores da máquina. Se fosse alguma coisa da minha 
saúde, a doutora disponibilizou-se dando o número de telefone para falar. Estava 
acompanhado. A máquina também tem folhetos. 

E – O que achou desse folheto que lhe entregámos? 

D6- É útil para caso tenhamos alguma dúvida, faz-se uma consulta. 

E – Como podemos melhor a forma de transmitir o conhecimento? 

D6 – Sobre a doença, no folheto diz o que é a doença. Saber o que sei é o suficiente. Se 
este tratamento é para sempre ou se é temporário…ainda não percebi se isto é cura ou 
auxiliar. Isso é que eu ainda não percebi. A doutora lá em baixo disse que era um 
tratamento, ora um tratamento deduz-se que seja uma coisa temporária até ficar 
curado…um auxiliar, isto passa a ser um auxiliar de respiração, um auxiliar de dormir, 
passa a ser o meu irmão. 

E – Eu posso esclarecer. A apneia do sono é uma doença crónica, não passa. O CPAP é 
como uma prótese, trata a doença, mas não a cura. Há mais coisas que se pode fazer 
para melhorar. No seu caso, acha que a sua doença é ligeira moderada ou grave? 

D6 – Disseram-me que era moderada. 

E – Sim é isso. Disseram-lhe quantas paragens fazia? 

D6 – Vinte e tal. 

E – Sim é vinte. 

D6 – O meu cunhado é que era trinta e tal ou quarenta e tal. 

E – No caso dos doentes moderados ou graves o CPAP é o melhor tratamento. Discutiu 
algum tratamento alternativo com o seu médico? 

D6 – Não, não discuti. Quais são os tratamentos alternativos? 

E -  Recomendo que fale isso com o seu médico do sono. Existe a cirurgia, mas não tem 
muito sucesso nos casos moderados. Outra coisa que pode fazer é emagrecer. 

D6 – A doutora disse-me que eu estava a entrar na obesidade. Eu comia muito pão. 
Comia uma torrada e quase meio litro de leite, depois às 10 como um iogurte, ia 
almoçar fora e comia os aperitivos e muito pão…agora como a torrada, a meio da 
manhã como um iogurte ou fruta, ao almoço não como pão. Eu tinha 64 quilos, ontem 
pesei-me e já perdi 5 quilos. 
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E – E a ingestão de bebidas alcoólicas e o fumar? 

D6 – Já há 20 e tal anos que não fumo, por isso é que eu engordei. A questão das 
bebidas tenho evitado. Ao almoço bebo um copo ou dois de vinho, ao jantar a mesma 
coisa. Depois disso só se for beber um copo com um amigo. 

E – Que problemas encontrou com o CPAP? 

D6 – Foi a parte da modificação da máscara, mas trocou-se,  ficou logo 
resolvido…tenho de me ir habituando. 

E – Para além de falar com os seus familiares, procurou informação noutros locais. 

D6 – Não, mas o meu cunhado foi ver e a informação é parecida com a vossa. 

E – Acha que o facto de ter apneia do sono causou impacto na sua vida familiar? 

D6- O maior impacto será com a minha mulher, quando ela não tem sono, tem mais 
dificuldade em dormir, mas ela aguenta bem. 

E – E no trabalho tem consequências? 

D6 – Quase ninguém sabe que tenho apneia do sono, não tenho consequências. Se não 
tiver nada que fazer, olhe, encosto-me, mas é porque quero. Problemas de memória 
tenho muitos, mas isto deve ser da idade, comecei a esquecer-me de várias coisas, tenho 
dificuldades em lembrar-me dos nomes…o meu pai também se esquecia muito, então 
apontava tudo, um dia destes tenho de fazer o mesmo. Na altura queixei-me ao médico, 
mas ele disse para não ligar a isso. 

E – Esse sintoma também é uma das consequências da apneia do sono. 

D6 – Ah, e nós pensamos que é normal, mas afinal não é. 

E – Quantas horas dorme com a máscara? 

D6 - O máximo que consegui foram 6 horas seguidas. 

E – Acha que são suficientes, essas horas? 

D6 – Não são suficientes, acho que devia ser total. Havia lá um indivíduo que usava 
umas 12 horas, quando estava a ver televisão. 

E – Se calhar deixava-se dormir. 

D6 – Mas isso é normal, deve-se usar mesmo acordado? 

E – Se a pessoa quiser usar não há problema, mas não é necessário, pois a doença 
manifesta-se apenas durante o sono. 
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D6 – Não é necessário ter muitas horas, apenas aquelas em que a pessoa está a dormir. 

E – É isso. Pensa em fazer mais horas? 

D6 – Não estou a pensar, estou a lutar para fazer mais horas. 

E – Neste intervalo de tempo contactou a empresa fornecedora? 

D6 – Não, nem sei se o telefone deles funciona. 

E – Acha que é importante manter-se informado? 

D6 – Sim, convém saber os avanços, todos os dias inventam coisas novas. 

E – Muito obrigada. 

 

 


