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RESUMO 

Vidigal, TA. Avaliação craniofacial e de via aérea superior utilizando 

fotografias padronizadas em indivíduos com apneia obstrutiva do sono em 

amostra clínica e populacional.  2021. 108 p. Tese (Doutorado) – Departamento 

de Psicobiologia. Universidade Federal de São Paulo, Brasil. 

Introdução: Alterações anatômicas estruturais da via aérea superior e 

craniofaciais estão associadas à presença e gravidade da apneia obstrutiva do 

sono (AOS), porém os achados anatômicos de análise fotográfica facial 

quantitativa em amostra populacional ainda não foram testados. Objetivos: O 

objetivo deste estudo foi avaliar e comparar medidas de fotografias padronizadas 

craniofaciais e intraorais entre amostras clínica e populacional e a interação com 

grupos de indivíduos com índice de apneia e hipopneia (IAH) ≥15 e IAH<15, bem 

como a relação com a presença e gravidade da AOS moderada a grave na 

amostra total e nas amostras separadamente. Métodos: A amostra total foi 

composta por um total de 929 participantes, sendo a amostra clínica com 309 

pacientes e a populacional composta por 620 voluntários. Todos os indivíduos 

foram submetidos a fotografia padronizada craniofacial e intraoral e 

polissonografia. Resultados: AOS moderada a grave (IAH≥15) foi observada em 

30,3% da amostra total, sendo 37,2% na amostra clínica e 26,9% na amostra 

populacional geral. Houve interações entre as medidas faciais, grupos de IAH e 

amostras clínica e populacional, em que as medidas do ângulo da posição natural 

da cabeça (p<0,01), volume mandibular (p<0,01), volume maxilo-mandibular 

(p<0,01), distância esternomental (p=0,04) e altura da face lateral (p=0,04) foram 

maiores no grupo IAH≥15 da amostra clínica, em comparação com o grupo 

IAH≥15 da amostra populacional e em relação ao grupo IAH<15 da amostra 

clínica. O comprimento mandibular (p=0,04), a área maxilo-mandibular (p=0,01) e 

a área do triângulo mandibular (p=0,01) foram maiores no grupo IAH≥15 na 

amostra clínica apenas em comparação com o grupo IAH≥15 na amostra 

populacional. O grupo IAH≥15 na amostra clínica apresentou menor curvatura da 

língua (p<0,01) e maior frequência do índice de Mallampati modificado classes III 

e IV (p<0,01) em relação ao grupo IAH<15 na amostra clínica. A regressão 

multivariada sugere que variáveis baseadas em fotografias capturaram 
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associações independentes com a AOS em ambas as amostras. Após o ajuste de 

sexo e idade, a maior largura da mandíbula (p<0,01) associou ao maior IAH e 

presença de AOS moderada/grave, tanto na amostra clínica quanto na amostra 

populacional; a medida de menor curvatura da língua (p<0,01) refletiu a gravidade 

e a probabilidade de AOS na amostra clínica; e a maior altura posterior 

mandibular (p=0,04) mostrou relação com maior IAH e maior risco de AOS 

moderada a grave na amostra populacional. Após o ajuste de sexo, idade e IMC, 

apenas a medida de menor curvatura da língua (p<0,01) mostrou relação com 

risco de AOS moderada a grave na amostra clínica. Conclusão: Os achados das 

medidas fotográficas craniofaciais e intraorais quantitativas distinguiram as 

amostras estudadas, mostrando que medidas da língua e da mandíbula foram 

associadas ao aumento do risco da AOS na amostra clínica e uma medida de 

altura facial na amostra populacional.  

Palavras-chave: Apneia obstrutiva do sono; Morfometria digital; Via aérea 

superior; Morfologia craniofacial; Fotografias digitais. 
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     ABSTRACT 

Vidigal, TA. Craniofacial and upper airway evaluation using standardized 

photographs of patients with obstructive sleep apnea in clinical and general 

population samples. 2021. 108 p. PhD Thesis – Department of Psychobiology. 

Universidade Federal de São Paulo, Brazil. 

Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with upper airway soft 

tissue and craniofacial skeletal alterations in clinical sample, but differences using 

quantitative facial and intraoral photographic analysis in the general population 

sample were not tested yet. Objectives: The aim of this study was to evaluate and 

compare measurements of standardized craniofacial and intraoral photographs 

between clinical and general population samples, between groups of individuals 

with apnea-hypopnea index (AHI) ≥15 and AHI<15 and the interaction between 

them, as well as the relationship with the presence and severity of moderate to 

severe OSA in the total sample and in the samples separately. Methods: The 

sample comprised a total of 929 participants, with 309 patients from a clinical 

setting and 620 volunteers from a general population sample. They were 

submitted to digital photography using a craniofacial and intraoral laser ruler, and 

polysomnography. Results: Moderate and severe OSA (AHI≥15) were observed 

in 30.3% of the total sample, being 37.2% in the clinical sample, and 26.9% in the 

general population sample. There were some interactions between facial/intraoral 

measures with OSA and both samples. Natural head position angle (p<0.01), 

mandibular volume (p<0.01), max-mandibular volume (p<0.01), sternomental 

distance (p=0.04) and lateral face height (p=0.04) were higher in the AHI≥15 group 

in the clinical sample compared to the AHI≥15 group in the general population and 

in relation to AHI<15 group in the clinical sample. Mandibular length (p=0.04), 

max-mandibular box area (p=0.01) and mandibular triangle area (p=0.01) were 

higher in the AHI≥15 group in the clinical sample only compared to the AHI≥15 

group in the general population. The AHI≥15 group in the clinical sample had 

lower tongue curvature (p<0.01) and a higher frequency of modified Mallampati 

class III and IV (p<0.01) than the AHI<15 group in the clinical sample. Multivariate 

regression suggests photography-based variables capture independent 
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associations with OSA in both samples. When adjusted for sex and age, greater 

mandible width (p<0.01) differed both in the clinical and in the general population 

samples, reflecting AHI severity and the likelihood of OSA; the measure of smaller 

tongue curvature (p<0.01) reflected the severity and probability of OSA in the 

clinical sample; and the higher posterior mandibular height (p=0.04) showed a 

relationship with higher AHI and higher risk of moderate to severe OSA in the 

general population sample. However, when adjusted for sex, age and BMI, only 

smaller tongue curvature (p<0.01) was associated with moderate/severe OSA. 

Conclusion: The findings of quantitative standardized facial photographs 

indicated that the measures of tongue and mandible were associated with 

increased OSA risk in the clinical sample and facial height measurement was 

associated in the general population sample. 

Keywords: Obstructive sleep apnea; digital photogrammetry; Upper Airway; 

craniofacial photography; facial phenotype. 
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1.1 Definição e Diagnóstico da Apneia Obstrutiva do Sono 

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um distúrbio crônico do sono que 

é caracterizado por recorrentes obstruções parciais (hipopneias) ou totais 

(apneias) da via aérea superior (VAS) durante o sono, com manutenção e ou 

aumento do esforço respiratório, causando episódios intermitentes de hipoxemia, 

hipercapnia e despertares. O ronco pode estar associado à AOS e indica a 

diminuição ou o estreitamento da via aérea superior durante a respiração (Haddad, 

Bittencourt, 2013).  

De acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono da 

Academia Americana de Medicina do Sono, os critérios diagnósticos recomendam 

a presença de pelo menos um sintoma (episódios de sono não intencionais 

durante a vigília, sonolência diurna excessiva, sono não reparador, fadiga ou 

insônia; acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixia; companheiro(a) 

relata ronco alto e/ou pausas respiratórias durante o sono) ou uma comorbidade 

(hipertensão arterial sistêmica, transtorno do humor, disfunção cognitiva, doença 

arterial coronariana, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca 

congestiva, fibrilação atrial ou diabetes mellitus tipo 2; associado à presença de 

pelo menos cinco eventos respiratórios obstrutivos (apneias, hipopneias e 

despertares associados ao esforço respiratório) por hora de sono (no registro da 

polissonografia ou dos aparelhos cardiopulmonares ambulatoriais). A presença de 

15 ou mais eventos respiratórios obstrutivos por hora, na ausência de sintomas ou 

de comorbidades, também é suficiente para o diagnóstico da AOS (AASM, 2014). 

A AOS pode ser classificada como leve, moderada ou grave, de acordo 

com a frequência de eventos respiratórios observados na polissonografia, 

contabilizados através do índice de apneia e hipopneia (IAH) ou do índice de 

distúrbios respiratórios (IDR). A AOS leve é associada à sonolência excessiva 

diurna (SED) leve, ou seja, durante as atividades que exigem pouca atenção 

como assistir televisão, ler ou andar de veículo como passageiro e a um baixo 

IAH, entre 5 e 15 eventos/hora. Nesse grau de doença os sintomas produzem 

discreta alteração da função social ou ocupacional. A AOS moderada está 

associada com a SED durante as atividades que exigem alguma atenção como 
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em reuniões, apresentações ou concertos musicais e com um IAH moderado, 

entre 15 e 30 eventos/hora. Os sintomas produzem moderado impacto na função 

social ou ocupacional. Já a AOS acentuada associa-se com a SED durante as 

atividades que exigem maior atenção como comer, caminhar, conversar e dirigir e 

com um IAH superior a 30 eventos/hora. Os sintomas provocam marcada 

alteração na função social ou ocupacional (Epstein et al., 2009). 

 

1.2 Consequências da AOS 

A AOS está associada a várias consequências prejudiciais à saúde, 

como maior risco de desenvolver morbidades cardíacas, metabólicas e 

neurológicas (Gottlieb et al., 2020).  

Evidências demonstram a relação causal da AOS com incidência de 

hipertensão arterial sistêmica e pulmonar, doença coronariana, arritmias 

cardíacas e acidente vascular cerebral. Nos casos graves de AOS existe um risco 

aumentado de morte por eventos cardiovasculares. (Bradley et al., 2009, Marin et 

al., 2012, Redline et al., 2010, Medeiros et al., 2017) 

A AOS está independentemente associada à síndrome metabólica e 

resistência à insulina. A resistência à insulina se correlaciona positivamente com a 

gravidade da AOS, através dos parâmetros polissonográficos como IAH, índice de 

dessaturação da oxi-hemoglobina e índice de despertar (Benjafield et al., 2019). 

A SED é uma das consequências mais prevalentes e reconhecidas da 

AOS e pode reduzir a produtividade em ambiente domiciliar e no trabalho, 

aumentar o risco de acidentes de trabalho e risco de acidentes automobilísticos 

(Lévy et al., 2015). Estudo demonstrou o dobro de acidentes ocupacionais e 

aumento da incidência de acidentes automobilísticos relacionados à SED 

(Garbarino et al., 2016). A AOS está associada ao comprometimento cognitivo, 

em que as principais determinantes para esse declínio são a hipóxia intermitente 

e a fragmentação do sono. Os domínios cognitivos que estão comprometidos 
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devido a AOS são a atenção e vigilância, déficit na memória visual e verbal a 

longo prazo e função executiva (Stranks et al., 2016).  

 

1.3 Epidemiologia da AOS 

A AOS é um distúrbio de sono com alta prevalência na população em 

geral. No Brasil, em amostra epidemiológica representativa da cidade de São 

Paulo foi apontada uma proporção de um a cada três indivíduos (32,9%) 

enquadrando-se nos critérios diagnósticos de AOS associada a sintomas (Tufik et 

al.,2010). O levantamento do Estudo Epidemiológico do Sono (EPISONO) foi 

realizado em 1042 participantes entre 20-80 anos, sendo todos avaliados por 

polissonografia laboratorial (Santos-Silva et al., 2009).  O Episono mostrou ainda 

frequência de 28% em homens e 10% nas mulheres de AOS moderada a grave 

na população. No posterior estudo epidemiológico HyponoLaus, foram obtidas 

frequências de aproximadamente 50% de homens e 23% de mulheres com AOS 

moderada a grave (Heinzer et al., 2015). Em uma recente avaliação global, 

estimou-se que quase 1 bilhão de pessoas apresentam algum grau da AOS, 

sendo que cerca da metade desta população apresentam as formas moderadas a 

graves da doença (Benjafield et al., 2019). 

 

1.4 Fisiopatologia da AOS 

A AOS é uma doença complexa que possui diversos fatores 

fisiopatológicos atuantes e com apresentação clínica sujeita a grande 

variabilidade fenotípica. Em um mesmo grupo de pacientes com AOS moderada 

a grave, encontra-se subgrupos específicos que diferem na sintomatologia 

clínica da doença, apresentando indivíduos mais sonolentos, outros com 

manifestação de sintomas de insônia e outros oligossintomáticos (Ye et al., 

2014; Keenan et al., 2018). A obesidade, a idade avançada, o sexo masculino e 

fatores anatômicos como estrutura esquelética craniofacial reduzida e aumento 

dos tecidos moles da VAS, têm se mostrado como fatores de risco para o 
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desenvolvimento da AOS, sendo determinantes fundamentais na predisposição 

ao colapso da VAS (Neelapu et al., 2017), bem como a presença de maiores 

valores de pressão crítica de fechamento da faringe (menos negativa e às vezes 

positiva) em relação a indivíduos saudáveis (Gold et al,1996; Gleadhill et al, 

1991). 

Porém, existem outros fatores não anatômicos envolvidos na 

fisiopatologia da AOS que favorecem o colapso da VAS. Entre eles, podemos 

destacar a resposta aumentada da ventilação a estímulos como hipoxemia, 

hipercapnia e resistência aumentada de VAS causando instabilidade respiratória 

(Loop Gain aumentado) (Wellman et al.,2004); perda do mecanismo de defesa do 

estiramento caudal do mediastino (Jordan et al., 2009); deslocamento de fluido 

dos membros inferiores acumulando ao redor da faringe quando o paciente 

assume o decúbito supino (Yumino et al., 2010); baixo limiar de despertabilidade 

e baixa resposta muscular dos músculos dilatadores da faringe (Eckert et al., 

2013). Esses últimos autores concluem que a maioria dos pacientes possuem 

múltiplos fatores anatômicos e não-anatômicos associados que contribuem para a 

AOS, porém, por se tratar de uma doença heterogênea, diferentes traços ou 

tendências fisiopatológicos são evidenciados entre seus portadores. Nesse 

sentido, a investigação de outros fatores que potencialmente contribuem para a 

variabilidade fenotípica da AOS, como etnia e fatores genéticos, são 

fundamentais para melhor entendimento da fisiopatologia desta síndrome.  

 

1.5 Fenótipo Anatômico da AOS 

Características craniofaciais e intraorais da AOS 

A avaliação da VAS e do esqueleto facial é fundamental para identificar 

fenótipos anatômicos faciais associados à AOS. Embora a obesidade seja o 

principal fator de risco, (Young T. et al., 2004; Kim et al., 2014) estudos mostram 

que tanto o aumento de tecido mole faríngeo como uma língua volumosa e 

hipertrofia das tonsilas palatinas, bem como alterações na redução do tamanho da 

maxila/mandíbula ou retroposição maxilo-mandibular, associam-se à presença e 
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gravidade da AOS (Schellenberg et al., 2000; Cuccia et al., 2007). Portanto, a 

interação entre fatores craniofaciais, tecido mole da VAS e obesidade parecem ser 

determinantes no colapso da faringe nos pacientes com AOS.  

A morfologia craniofacial e da cavidade oral pode ser avaliada através 

de diferentes métodos diagnósticos como: exame físico sistematizado (Zonato et 

al., 2003), nasofibrolaringoscopia (Rabelo et al.,2013), videoendoscopia durante o  

sono natural (Marques et al.,2018), ou sob sedação (Hong et al.,2013), fotografias 

faciais (Lee et al.,2009) ou através de exames de imagem como a Cefalometria 

(Hui et al., 2003, Olszewska et al.,2008), Tomografia Computadorizada (Fogel et 

al., 2003; Vos et al.,2007) ou Ressonância Nuclear Magnética  (Schwab, et al., 

2003; Chi et al.,2011).  

Estudos utilizando exame físico sistematizado mostraram que a 

presença de alterações anatômicas na VAS e no perfil esquelético facial são mais 

prevalentes em pacientes com AOS comparados ao grupo controle, tanto em 

amostra clínica (Zonato et al., 2005) quanto em amostra populacional (Oliveira et 

al., 2015). Outros estudos mostraram que o índice de Mallampati modificado 

classes III e IV, a hipertrofia de tonsilas palatinas e o palato duro ogival estão 

associados à presença e gravidade da AOS (Zonato et al., 2003, Nuckton et al., 

2006), bem como a relação com o desenvolvimento inadequado das estruturas 

ósseas faciais (Cuccia et al., 2007) e alterações nasais (Oliveira, 2015). Entretanto, 

apesar do exame físico sistematizado identificar fatores de risco anatômicos que 

possam predizer AOS, ser de simples realização, não invasivo e com baixo custo, 

trata-se de um exame subjetivo e pouco reproduzível.  

Estudos realizados com exames de imagem fornecem informações 

detalhadas das estruturas da VAS e tecidos adjacentes em relação ao risco de 

AOS, possibiltando avaliação em diversos planos, como mensuração de áreas, 

volumes, gordura e dimensão do espaço aéreo retrofaríngeo. Porém geralmente 

são exames caros, demorados, que expõem os indivíduos a diferentes níveis de 

radiação e muitas vezes inviáveis em estudos com grandes populações (Schwab 

et al, 2003). Exames de imagem permitem o entendimento da interação entre as 

alterações do esqueleto facial (restrição maxilo-mandibular) e a quantidade de 
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tecido mole (língua volumosa) sendo um fator que, em pacientes com AOS, leva a 

um comprometimento das dimensões da VAS, resultando em uma via aérea de 

menor calibre e propiciando seu colabamento durante o sono (Tsuiki et al., 2008, 

Neelapu et al., 2017).  

 

Considerações sobre análise facial por meio de fotografias 

padronizadas 

Tornou-se necessário um método de avaliação acessível e 

reproduzível das dimensões craniofaciais e da VAS, e em 2009, Lee e 

colaboradores desenvolveram uma técnica fotográfica padronizada, não invasiva 

e acessível para caracterização de um fenótipo craniofacial relacionado a AOS 

(Lee et al., 2009). Posteriormente Schwab e colaboradores, em 2017, 

complementaram a técnica fotográfica com abordagem para quantificar 

objetivamente as estruturas da cavidade oral e identificar detalhadamente a 

anatomia faríngea. Estudos mostram que as alterações craniofaciais em 

pacientes com AOS podem ser bem avaliadas através das análises fotográficas 

quantitativas (Lee et al., 2009b, Sutherland et al.,2016), apresentando forte 

correlação com a Ressonância Magnética Nuclear (Sutherland et al., 2014). 

As fotografias faciais e intraorais padronizadas fornecem um método 

quantitativo simples de ser realizado, rápido e de baixo custo, para ser utilizado 

como uma ferramenta capaz de identificar de maneira confiável perfis de 

indivíduos que indiquem risco de AOS em diferentes grupos populacionais. 

Podem ser utilizadas para fornecer informações fenotípicas da anatomia 

esquelética e da cavidade oral, bem como capturar aspectos únicos relacionados 

às larguras e alturas faciais, medidas cervicais, da língua, do palato mole e 

obesidade (Lee et al., 2009; Schwab et al., 2017). 

Estudo comparativo das medidas esqueléticas entre indivíduos 

caucasianos e chineses (Lee et al., 2009b) utilizando a técnica fotográfica 

quantitativa, mostrou que os chineses apresentam maior restrição óssea maxilo-

mandibular, enquanto os caucasianos maiores alterações relacionadas à 
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obesidade como maior largura facial e maior volume da língua. Os chineses, por 

apresentarem estruturas ósseas diminuídas, são mais suscetíveis aos efeitos da 

obesidade, indicando que o arcabouço ósseo reduzido é um importante fator de 

risco para AOS na população oriental (Sutherland, et al., 2016).  

A análise fotográfica padronizada pode identificar diferentes padrões 

anatômicos craniofaciais e intraorais associados a AOS e a maioria dos estudos 

morfológicos foram realizadas em populações clínicas com alta probabilidade da 

presença da AOS (Lee et al., 2009b, Sutherland et al.,2016). Por sua vez, não 

existem estudos utilizando fotografias padronizadas em amostra populacional 

comparando com amostra clínica. O Brasil possui uma população heterogênea, 

com alta prevalência de AOS, e análises faciais padronizadas são necessárias 

para compreender o impacto das alterações anatômicas estruturais na 

caracterização fenotípica facial. Esse campo de investigação possui uma grande 

relevância, sendo os dados importantes tanto para os pacientes pertencentes 

aos centros clínicos de medicina do sono para o desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas da AOS, enfocando em abordagens individualizadas e 

personalizadas, quanto em indivíduos da população geral que não procuram 

atendimento médico, como método de screening que indique risco de AOS.  

Hipotetizamos que, utilizando fotografias padronizadas, as alterações 

anatômicas da VAS e craniofaciais diferem entre as amostras clínica e 

populacional para predizer risco e gravidade relacionadas à AOS. 
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2.1 Objetivo Geral 

Investigar e caracterizar as estruturas anatômicas craniofaciais e 

intraorais associadas à AOS por meio de medidas fotográficas padronizadas e 

relacionar com dados clínicos e polissonográficos, avaliando indivíduos de 

amostra clínica e populacional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Avaliar e comparar medidas de fotografias padronizadas 

craniofaciais e intraorais entre amostras clínica e populacional, entre 

grupos de indivíduos com IAH ≥ 15 e IAH < 15, bem como a 

interação entre eles; 

2. Identificar associação entre as medidas fotográficas padronizadas 

craniofaciais e intraorais em relação ao maior valor do IAH e à 

presença da gravidade da AOS moderada/grave na amostra total, 

bem como nas duas amostras separadamente.  
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3.1 Estudo SAGIC: delineamento geral 

O presente estudo constitui uma subanálise do Estudo SAGIC: “Sleep 

Apnea Global International Consortium” (http://www.med.upenn.edu/sleepctr/ 

sagic.html), que vem sendo conduzido em parceria e em paralelo à outras 

instituições internacionais, as quais concordaram em adotar procedimentos 

uniformes para caracterizar pacientes portadores de AOS. Essa colaboração irá 

possibilitar a execução de estudos de associação genética em larga escala, 

utilizando uma grande amostragem de pacientes, com adequação aos requisitos 

de poder estatístico necessário para tais estudos. Além disso, com uma 

representação geográfica ampla, será possível caracterizar a influência de 

diferentes backgrounds genéticos e fatores étnico-culturais sobre a manifestação 

da AOS e fenótipos relacionados. Os centros participantes do SAGIC estão 

representados a seguir: 

• Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa / Instituto do Sono, São 

Paulo, Brasil. 

• Ohio State University Sleep Disorders Center, Columbus, OH, USA. 

• Penn Sleep Centers (University of Pennsylvania), Philadelphia, PA, 

USA 

• University of Sydney, Sydney, Australia. 

• Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan. 

• University Hospital Berlin, Berlin, Germany. 

• Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland. 

• Laboratoire HP2, Inserm Unité 1042 CHU Grenoble et Université 

Joseph Fourier, France. 

• Sir Charles Gairdner Hospital, QEII Medical Centre Department of 

Pulmonary Physiology, 5th Floor G Block, Hospital Avenue Nedlands 

WA 6009, Australia. 
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Os principais acordos do Consórcio SAGIC incluem: 1) trabalho 

colaborativo e multidisciplinar; 2) cada centro será responsável pelas 

informações coletadas em seus respectivos locais; 3) cada centro do sono pode 

aceitar realizar como um todo ou em parte, porém uniformemente; 4) a 

informação compartilhada entre os centros terá a confidencialidade dos dados 

dos indivíduos participantes preservada em estudos colaborativos futuros; e 5) a 

possibilidade de sub-projetos.  

O estudo SAGIC foi delineado para permitir estudos de associação 

genética em larga escala e estabelecer caracterização fenotípica padronizada, 

colocando-o como pioneiro a realizar investigação prospectiva, multicêntrica, 

internacional e com padronização na pesquisa dos fatores de risco associados à 

AOS. 

Os objetivos do Estudo SAGIC são:  

• Construir um grupo bem caracterizado de pacientes com AOS que 

possibilite identificar as variantes genéticas associadas à AOS bem 

como as de suas comorbidades; 

• Estabelecer um fenótipo craniofacial confiável dessa população que 

esteja propenso à AOS, utilizando cefalometria, fotografias 

padronizadas craniofaciais e intraorais e Tomografia 

Computadorizada Cone Bean; 

• Caracterizar a etnia por meio da genotipagem de marcadores 

genéticos de ancestralidade, a fim de identificar perfis específicos de 

uma população miscigenada como a brasileira; 

• Realizar estudo de associação genética em larga escala por meio da 

genotipagem de polimorfismos (SNPs) espalhados pelo genoma 

inteiro, com a finalidade de identificar novos genes e regiões 

genômicas associados à AOS. 
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3.2 Amostra do estudo 

O presente estudo constitui um subprojeto do estudo SAGIC e a 

amostra total incluiu 929 participantes distribuídos em duas amostras: uma clínica 

de 309 pacientes e uma populacional composta por 620 voluntários.  

 

Amostra Clínica 

Os 309 participantes que constituíram a amostra clínica foram 

selecionados do Ambulatório de Distúrbios do Sono do Instituto do Sono/AFIP e 

apresentavam queixas clínicas compatíveis com os sintomas da AOS.  

 

Amostra Populacional 

A amostra populacional foi composta por 620 voluntários provenientes 

do Follow-up do Estudo Epidemiógico do Sono (EPISONO). O estudo EPISONO 

foi delineado para estabelecer o perfil epidemiológico dos distúrbios do sono e 

seus fatores associados em indivíduos adultos da cidade de São Paulo/SP, 

Brasil. Foi um estudo de base populacional realizado em 2007, com 1.042 

participantes entre 20-80 anos, sendo todos avaliados por polissonografia 

laboratorial (Santos-Silva et al., 2009).  

O estudo Follow-up do EPISONO foi realizado após 8 anos de 

seguimento. Os voluntários foram convidados a participar do seguimento do 

estudo, realizando o agendamento do exame de polissonografia e os protocolos 

que envolvem o estudo. Dos 1.042 participantes do EPISONO 2007 estudados, 

712 (68,4%) aceitaram participar do estudo de seguimento Follow-up do 

EPISONO, 130 (12,5%) recusaram-se a fazer parte, 157 (15,0%) não foram 

localizados e 43 (4,1%) tiveram falecimento confirmado. Desses 712 voluntários 

do estudo Follow-up do EPISONO, 620 aceitaram participar do presente estudo e 

completaram o protocolo necessário para a análise dos dados.  

Todos os indivíduos recrutados foram orientados quanto ao protocolo 

do estudo e receberam informações detalhadas por escrito sobre a natureza e 
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objetivos do estudo, bem como assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO 1). 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP, CEP: 0459/2017 (CAAE: 67898417.2.0000.5505) (ANEXO 2); e 

recebeu financiamento da Associação de Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) e 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

3.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo: 

1. Participantes de ambos os sexos; 

2. Faixa etária maior que 18 anos completos;  

3. Disposição e capacidade de fornecer consentimento acerca de sua 

participação na pesquisa. 

 

3.4 Critérios de exclusão  

Foram respeitados os seguintes critérios de exclusão: 

1. Participantes que apresentarem predomínio de apneias centrais na 

polissonografia; 

2. Uso abusivo de álcool e/ou medicamentos psicoativos;  

3. Participantes com doença clínica, neurológica ou psiquiátrica 

descompensada; 

4. Gestantes. 
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3.5 Protocolo do estudo 

Para se traçar o perfil das apresentações clínicas da AOS, foram 

analisados questionários, variáveis demográficas (sexo e idade), medidas 

antropométricas e o exame de polissonografia laboratorial. Essa etapa também 

visou a definição de covariantes potenciais para necessárias análises ajustadas. 

 

3.5.1. Questionários 

Para a avaliação subjetiva sobre a saúde e hábitos de sono dos 

participantes, foram retiradas algumas questões do Questionário de Sono SAGIC 

que foi aplicado em toda a amostra. Esse questionário é um instrumento 

padronizado para todos os centros participantes do Estudo SAGIC e foi elaborado 

a partir de uma revisão crítica da literatura a fim de que pudesse ser estabelecido 

um instrumento único e completo para avaliação dos aspectos relacionados ao 

sono. Devido à colaboração internacional, versões dos questionários foram 

traduzidas para a língua de todos os centros participantes, tendo sua tradução 

para o português validada (dois tradutores oficiais verteram para o português, a 

seguir outros dois tradutores oficiais e independentes dos primeiros fizeram a 

tradução de volta para o inglês e uma equipe de especialistas fez a adequação 

final). Nesse questionário estão contempladas questões sobre dados gerais, 

antropométricos, demográficos e principais escalas para diagnósticos dos 

transtornos do sono. 

No presente estudo, as questões utilizadas para avaliação dos sintomas 

clínicos, que foram retiradas do Questionário de Sono SAGIC estão apresentadas 

no anexo 3 e contemplaram questões referentes a presença e frequência de ronco, 

fadiga, insônia e presença das comorbidades hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes melitus. No intuito de avaliar a presença de SED, foi aplicada a ESE 

através da versão em língua portuguesa (Johns, 1991; Bertolazi et al., 2009). A 

escala é composta por 8 questões que compreendem situações do dia a dia, sendo 

verificada a probabilidade do indivíduo cochilar em cada uma delas. Os escores 

variam entre 0 e 24, sendo considerados casos de SED aqueles que apresentavam 
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ponto de corte ≥ 10 no escore da ESE. A presença e frequência de ronco noturno, 

fadiga e sintomas de insônia como dificuldade em adormecer, dificuldade em 

manter o sono e acordar muito cedo pela manhã foram consideradas alteradas 

quando a frequência ocorre 3 a 4 x por semana ou todos os dias. A presença de 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes melitus foram consideradas através do 

auto-relato da doença por parte do participante.  

 

3.5.2. Medidas antropométricas 

Os dados de peso corporal (em quilogramas, kg) e altura (em metros, 

m) foram utilizados para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), conforme a 

fórmula IMC = (peso)/(altura)2. Os participantes também tiveram a circunfêrencia 

cervical medida com fita métrica ao nível da membrana cricotireóidea com o 

paciente sentado (Davies,Stradling, 1992). A coleta foi realizada de forma 

padronizada, com uso dos mesmos instrumentos para evitar discrepâncias, 

garantindo assim a confiabilidade dos dados. 

 

3.5.3. Polissonografia 

Todos os participantes do estudo foram submetidos a polissonografia 

de noite inteira no Instituto do Sono/AFIP, utilizando-se um polissonígrafo digital 

(Embla N7000, Embla Systems, Inc., Broomfield, CO, EUA). Foram utilizados 

eletrodos de superfície para registro de eletroencefalografia (EEG) (C3-A2, C4-A1, 

O2-A1, O1-A2); eletromiografia (EMG) submentoniana e tibial; eletrooculograma 

bilateral (EOG-Esquerdo-A2, EOG-Direito-A1) e eletrocardiografia (derivação 

modificada V1). A detecção do fluxo respiratório durante o sono foi feita por meio 

de termístor e transdutor de pressão (cânula nasal). Para avaliação do esforço 

respiratório foram utilizadas cintas de pletismografia de indutância no tórax e no 

abdome. A posição corpórea para registro de decúbito foi feita por meio de um 

sensor colocado sobre a região do osso esterno. Um microfone traqueal permitiu 

registrar o ronco. A avaliação da saturação de oxigênio periférica (SpO2) foi 

realizada por oxímetro de pulso EMBLA. 
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 O estagiamento do sono foi manualmente realizado conforme os 

critérios de Rechtschaffen e Kales (1968). A marcação de despertares no EEG, 

movimentos de membros inferiores e eventos respiratórios foram realizados de 

acordo com os critérios recomendados do manual da Academia Americana de 

Medicina do Sono de 2007. Os técnicos de polissonografia que fizeram o 

estagiamento do sono e seus eventos foram previamente avaliados segundo o 

grau de concordância entre seis dos centros participantes e o resultado, já 

publicado, foi satisfatório (Magalang et al., 2013). A gravidade da AOS foi 

mensurada pelo IAH, representando o número de eventos respiratórios por hora 

de sono. O IAH foi calculado a partir da razão entre o número total de apneias e 

hipopneias sobre o tempo total de sono.  

De maneira a se adequar os parâmetros respiratórios do sono entre os 

participantes das duas amostras e para tornar comparáveis os dados 

polissonográficos entre eles, os exames provenientes do Estudo EPISONO follow-

up foram reanalisados de acordo com o estadiamento proposto pelo Estudo 

SAGIC. Todas as releituras foram feitas pelo mesmo técnico de polissonografia, 

seguindo os critérios recomendados do Manual da Academia Americana de 

Medicina do sono do ano de 2007 (Iber et al., 2007). 

Foram consideradas apneias obstrutivas todas as reduções no fluxo 

respiratório ≥ 90% detectadas no termistor com duração mínima de 10 

segundos, associadas à presença de esforço respiratório durante todo o evento. 

Por outro lado, as hipopneias foram marcadas sempre que houvesse uma 

redução no fluxo respiratório de ≥ 30% detectada na cânula nasal com duração 

mínima de 10 segundos, estando associada à dessaturação da oxihemoglobina 

≥ 4% (Iber et al., 2007). 
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3.6 Definição de AOS 

Para avaliação do efeito das alterações estruturais da VAS e esqueleto 

facial em relação à probabilidade e à gravidade da AOS, os participantes foram 

classificados conforme os valores de IAH entre IAH <15 e IAH ≥ 15. Foram 

considerados indivíduos com AOS aqueles que apresentavam IAH ≥ 15, valor que, 

de acordo com a Classificação AASM, 2014, é suficiente para o diagnóstico da 

AOS na ausência de sintomas ou de comorbidades. A escolha do ponto de corte 

permitiu comparar se os achados das análises das variáveis fotográficas, 

indicariam se os participantes com quadros menos graves (IAH < 15 eventos por 

hora) diferem significativamente dos indivíduos com AOS moderada a grave (IAH 

≥ 15 eventos por hora). Essa distribuição em grupos de acordo com valores de 

IAH permitiu análises dentro de cada amostra separadamente, análises entre os 

grupos de IAH independente da amostra proveniente e interações entre as duas 

amostras e os dois grupos de IAH concomitantemente.  

 

3.7 Fotografias padronizadas para imagens craniofaciais e intraorais 

A coleta das fotografias foi conduzida por meio de um protocolo 

padronizado que permitiu a aquisição das imagens craniofaciais e intraorais. Na 

amostra clínica, a tomada fotográfica foi realizada durante o atendimento no 

ambulatório especializado e na amostra populacional antes do exame de 

polissonografia do estudo epidemiológico. As fotografias craniofaciais foram 

analisadas em um único centro pelo grupo do Professor Peter Cistulli (University 

of Sydney) e as fotografias intraorais pelo grupo do Professor Richard Schwab 

(University of Pennsylvania). As imagens foram transferidas via FTP (File Transfer 

Protocol) e o armazenamento dos dados na plataforma REDcap, um software 

específico para aplicação de questionários e gestão de banco de dados. 

• Uso da plataforma REDCap (Research Electronic Data Capture; 

http://www.project-redcap.org/), um sistema de coleta e 

armazenamento de dados para pesquisa clínica desenvolvido pela 
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Universidade de Vanderbilt, onde todos os centros participantes do 

Consórcio inseriram os dados coletados durante a condução do 

estudo. Essa plataforma permitiu a padronização da aquisição de 

dados e não só facilitou a coleta e acesso, mas também a 

integridade dos dados. Esse sistema apresenta módulos de 

segurança e auditoria, garantindo que cada centro tenha acesso 

apenas aos dados de seus respectivos participantes. 

 

3.7.1. Material para aquisição das fotografias padronizadas 

Câmera digital para captura das imagens 

Uma câmera digital (Powershot SX120 IS, Canon Inc., Japan) foi 

utilizada para a aquisição de imagens de várias regiões craniofaciais, incluindo a 

face, mandíbula, maxila, olhos, nariz, cabeça e pescoço, bem como fotografias 

intraorais que abragem as dimensões da boca, língua, estreitamento da faringe e 

dos tecidos que a circundam, como tamanho das tonsilas palatinas, pilares 

amigdalianos e úvula. 

 

Apontador a Laser 

O apontador a laser é um dispositivo que emite dois feixes de luz 

paralelos que projetam uma distância conhecida fixa de 1,5 cm, permitindo a 

quantificação objetiva tanto do tamanho das estruturas intraorais quanto das 

medidas craniofaciais, e que foi acoplado à câmera digital no intuito de 

possibilitar uma mensuração padronizada e calibrada. O sistema câmera-laser 

foi fixado em um tripé para fornecer estabilidade, e um foco de luz de LED 

branca foi usado para iluminar a cavidade oral (Figura 1). 
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Fonte: Projeto SAGIC 

Figura 1. Câmera digital, apontador a laser com distância fixa, tripé e foco de luz de LED. 

 

Dipositivos auxiliares para a padronização das unidades de medida:  

• Espelho plano medindo 0,5 m x 0,3 m com linhas horizontais 

dispostas em intervalos de 5 cm cada: esse recurso teve a 

finalidade de auxiliar os indivíduos no posicionamento da cabeça 

para obtenção da posição natural; 

• Equipamento computadorizado para armazenamento das 

fotografias nomeadas de forma padronizada e organizadas em 

pastas a serem enviadas aos centros internacionais de sono do 

Estudo SAGIC via File Transfer Protocol (FTP) e posterior 

armazenamento dos dados na plataforma REDcap; 
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• Suporte de acrílico padronizado para inserção de espátula de 

madeira: dispositivo que permite abaixar a língua dos participantes 

para melhor visualização e avaliação das estruturas da orofaringe 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto SAGIC 

Figura 2. Suporte de acrílico padronizado para espátula de madeira. 

 

3.7.2. Técnica fotográfica padronizada 

a) Identificação e marcação dos pontos de referência na face dos 

indivíduos (Figura 3): Inicialmente foi realizada a palpação e 

identificação das características da superfície dos ossos da face 

dos indivíduos e demarcação de pontos pré-estabecidos na pele 

dos mesmos.  Com um delineador de maquiagem líquida de fácil 

remoção, foram realizadas pequenas marcações puntiformes nos 

seguintes pontos de referência (Figura 4): 

‒ Côndilo (Co): palpar a área anterior ao canal auditivo 

externo e identificar o pólo mais superior e posterior do 

côndilo mandibular para marcação desse ponto de 
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referência; solicitar ao indivíduo para abrir e fechar a boca e 

deslocar a mandíbula de um lado para o outro para uma 

identificação precisa; na marcação da pele é identificado 

como T de Tragus. 

‒ Gônio (Go): identificar e marcar o ponto mais posterior e 

lateral do ângulo da mandíbula em hemiface direita (em 

perfil); identificar e marcar mais 2 pontos inferiores e 

posteriores nos ângulos mandibulares bilateralmente (à 

direita e à esquerda) quando estiver com o pescoço 

estendido; 

‒ Gnátio (Gn): palpar a região do queixo e identificar o ponto 

mais proeminente e anterior da curvatura do queixo; uma 

segunda marca nessa região deve ser feita para 

visualização também a partir da imagem de perfil; 

‒ Orbital (Or): palpar a região abaixo dos olhos e identificar o 

ponto mais inferior no contorno inferior da órbita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem autorizada 

Figura 3. Identificação e marcação dos pontos de referência na face dos indivíduos e 
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aquisição de imagens fotográficas. 

 

           

                 

 

 

 

 

Fonte: Projeto SAGIC 

Figura 4. Pontos de referência marcados na hemiface direita e com o pescoço estendido: 

Côndilo (Co), Gônio (Go), Gnátio (Gn) e Orbital (Or). 

 

b) Tomada fotográfica: a iluminação foi proporcionada pelo flash 

embutido na câmera, porém, para as fotografias intraorais, foi 

acoplado um foco de luz extra no dispositivo a laser com o intuito 

de facilitar a visualização das estruturas da faringe (Figura 1). A 

câmera fixada ao tripé foi posicionada a uma distância de 40 cm do 

indivíduo sentado com as costas encostadas em cadeira ou banco 

(Figura 3). 

c) Calibração do laser: a distância calibrada entre os feixes de laser 

fixada em 1,5 cm pode então ser usada para calcular medidas 

diretamente da fotografia padronizada, garantindo a 

comparabilidade dos dados e permitindo medição dos valores 

lineares entre dois pontos (Figura 5), angulares, de áreas e de 

volumes. 

d) Software de análise das imagens: realizada no software - Image 

J 1.48v, National Institutes of Health, USA, 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/) que permite a importação da imagem 

Go Go 
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fotográfica digitalizada para sua posterior manipulação e protocolos 

de medidas lineares, angulares, de áreas e volumes, por um único 

examinador treinado para as medidas craniofaciais e outro para as 

medidas intraorais; 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Feixes de laser com distância fixa de 1,5 cm apontado para interseção do 

palato duro e palato mole, permitindo medidas lineares quantitativas da orofaringe. 

 

Fotografias craniofaciais e intraorais (Figuras 6 e 7) 

Os participantes foram submetidos a sessão de fotos para captura de 

imagens craniofaciais e intraorais. Foram realizadas a aquisição de 11 incidências 

fotográficas de cada indíviduo, sendo três fotografias para obtenção de análise 

craniofacial mostradas na Figura 6 (a,b,c), e oito fotografias para análise intraoral 

mostradas nas Figura 7 (d,e,f,g,h,i,j,k). As fotografias craniofaciais incluem: (a) 

foto frontal, (b) foto em perfil e (c) foto com pescoço estendido. As fotografias 

intraorais incluem: (d) foto frontal, com a boca aberta ao máximo e língua dentro 

da boca sem fonação, (e) foto frontal, com a boca aberta ao máximo, língua 

dentro da boca com fonação, (f) foto frontal, com a boca aberta e língua com 

extensão máxima para fora da boca, (g) foto em perfil, com a boca aberta e língua 
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com extensão máxima para fora da boca, (h) foto frontal, boca aberta, língua 

relaxada para fora da boca, (i) foto em perfil, boca aberta, língua relaxada para 

fora da boca, (j) foto frontal, com a boca aberta ao máximo, com abaixador de 

língua e sem fonação, (l) foto frontal, com a boca aberta ao máximo, com 

abaixador de língua e com fonação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem autorizada 

Figura 6. Fotografias craniofaciais padronizadas e quantitativas com pontos de referência.  

Incidências fotográficas craniofaciais – a) Frontal, b) Perfil e c) Pescoço estendido  

As medidas craniofaciais utilizadas estão ilustradas graficamente e são realizadas através de pontos 

de referência marcados na superfície da face com caneta de maquiagem. 

Pontos de referência pré-identificados nos indivíduos e marcados com caneta de maquiagem: T: 

tragus; Ex: exocanthion; En: endocanthion; Al: alar; Go: gônio; Or: infraorbital; N: násio; np: pescoço; 

Sn: subnasal; Sto: estômio; Sl: sublabial; Gn: Gnátio; Me: mento; Cer: cervical; Cr: cricóide; ste: 

esterno. 

 

a b 

c 
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Figura 7. Fotografias Intraorais padronizadas e quantitativas.  

 

                                                                      

7.d- Foto frontal, boca aberta ao  
máximo, sem fonação 

7.e - Foto frontal, boca aberta ao  
máximo, com fonação 

7.f- Foto frontal, boca aberta,  
língua estendida ao máximo para 

fora da boca 

7.g- Foto em perfil, boca aberta,  
língua estendida ao máximo para 

fora da boca 

d 

f 

e 

g 
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Figura 7. Fotografias Intraorais padronizadas e quantitativas.  

  

7.h- Foto frontal, boca aberta, 
língua relaxada para fora da boca 

7.i- Foto em perfil, boca aberta, 
língua relaxada para fora da boca 

h 

j 

7.j - Foto frontal, boca aberta,  
com abaixador de língua e  

sem fonação  

7.k- Foto frontal, boca aberta,  
com abaixador de língua e  

com fonação 

i 

k 
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3.7.3. Fotografias craniofaciais (Figura 6) 

As fotografias craniofaciais incluem:  

a) Foto frontal: orientar o indivíduo a olhar para frente com a posição 

neutra da cabeça (com ajuda do espelho) e solicitar que mantenha 

uma expressão facial neutra e descansada; manter a boca fechada 

com os lábios se tocando, respirando calmamente e certificar-se de 

que ambas as orelhas são igualmente vistas na visão frontal; 

apontar o dispositivo a laser aproximadamente 2 cm abaixo do lábio 

inferior em uma região plana do queixo; 

b) Foto do perfil: certificar-se de que todo o perfil da hemiface direita 

esteja visível solicitando que o indivíduo vire de lado para o 

examinador; apontar o dispositivo a laser para uma região plana da 

bochecha, sem obstruir quaisquer pontos de referência; 

c) Foto com pescoço estendido: instruir o indivíduo a inclinar o 

pescoço completamente para trás, orientando-o a "olhar para o 

teto"; certificar-se de que ambas as orelhas sejam igualmente vistas 

e direcionar o laser para o pescoço entre as marcas do gônio 

(ângulo da mandíbula) direita e esquerda. 

Após a marcação dos pontos de referência na face dos 

participantes e captura das fotografias, as medidas craniofaciais 

foram definidas conforme as tabelas 1 e 2 e figura 8. 
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Tabela 1. Medidas craniofaciais e pontos de referência. 

Descrição Pontos de referência Medidas (unidade) 

Alturas e profundidades faciais (foto de perfil)   

Profundidade terço superior face T-N Comprimento (cm) 

Altura facial superior (nasal) N-Sn Comprimento (cm) 

Altura facial superior N-Sto Comprimento (cm) 

Altura terço inferior da face Sn-Gn Comprimento (cm) 

Dimensões mandibulares   

Comprimento mandibular Go-Gn Comprimento (cm) 

Comprimento mandibular diagonal Me-Go Comprimento (cm) 

Altura mandibular posterior T-Go Comprimento (cm) 

Altura facial lateral Ex-Go Comprimento (cm) 

Larguras faciais (foto frontal)   

Largura da face  T-T Comprimento (cm) 

Largura da mandíbula Go-Go Comprimento (cm) 

Largura intercantal  En-En Comprimento (cm) 

Largura nasal Al-Al Comprimento (cm) 

Posição da Maxila/mandíbula (foto de perfil)   

Ângulo da profundidade maxilar T-N-Sn Ângulo (°) 

Ângulo da profundidade mandibular T-N-Sl Ângulo (°) 

Maxila/mandíbula volume/área   

Volume maxilar                                                                                       T-T-Sn-Me             Volume (cm3) 

Volume mandibular                                                                                        T-T-Go-Go Volume (cm3) 

Área do triângulo mandibular T-Go-Me Área (cm2) 

Área maxilo-mandibular T-Sn-Me-Go Área (cm2) 

Pescoço   

Ângulo cervicomental Np-Cer-Me Ângulo (°) 

Distância esternomental  Ste-Me Área (cm2) 

Distância cricomental Cer-Cr-me Comprimento (cm) 

Al: alar, Cer: cervical, Cr: cricóide, En: endocanthion, Ex: exocanthion, Gn: gnátio, Go: gônio, Me: mento, N: 
násio, Np: pescoço, Or: infraorbital, Sn: subnasal, Sto: estômio, Sl: sublabial; ste: esterno, T: tragus. cm: 
centímetro, cm2: centímetro quadrado, cm3: centímetro cúbico, °: grau 
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             Imagem autorizada 

Figura 8. Medidas craniofaciais derivadas de pontos de referência pré estabelecidos: 

As medidas representam as dimensões (altura, larguras, comprimentos, áreas e volumes) e relações (ângulos) 

das várias regiões craniofaciais, incluindo a face, cabeça, pescoço, mandíbula, maxila, olhos e nariz.  

Medidas identificadas: (A) ângulo cervicomental, (B) Altura do terço inferior da face, (C) Comprimento 

mandibular, (D) Largura mandibular, (E) Largura facial, (F) Volume mandibular, (G) Área do triângulo 

mandibular, (H) Altura mandibular posterior.  

Pontos de referência: Cer: cervical, Gn: gnátio, Go: gônio, Me: mento, Np: pescoço, Sn: subnasal, T: tragus.  

  

A B C 

E F D 

G H 
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3.7.4. Fotografias intraorais (Figura 7) 

3.7.5. As fotografias intraorais incluem:  

d) Foto frontal, boca aberta ao máximo, sem fonação: orientar 

língua relaxada dentro da boca e respirar lentamente pela boca. 

Direcionar o laser na junção do palato duro e palato mole e se isso 

não for possível, apontar o laser na direção da via aérea ou para a 

base da língua. Certificar-se de que ambas as bordas laterais da 

língua sejam visualizadas; 

e) Foto frontal, boca aberta ao máximo, com fonação: orientar 

língua relaxada dentro da boca e respirar lentamente por ela. 

Direcionar o laser na junção do palato duro e palato mole e, se isso 

não for possível, apontar o laser na direção da via aérea ou para a 

base da língua. Certificar-se de que ambas as bordas laterais da 

língua sejam visualizadas. Instruir o indivíduo a dizer ―ahhh e tirar 

a fotografia; 

f) Foto frontal, boca aberta, língua estendida ao máximo para 

fora da boca: direcionar o laser na junção do palato duro e palato 

mole e, na impossibilidade da visualização dessa região, apontar o 

laser na direção da via aérea ou para a base da língua. Certificar-se 

que o comprimento e a largura da língua sejam totalmente 

visualizados; 

g) Foto em perfil, boca aberta, língua estendida ao máximo para 

fora da boca: mover a câmera para visualizar o perfil do indivíduo 

e apontar o laser para a bochecha do indivíduo. Certificar-se de que 

o comprimento e largura da língua sejam totalmente visualizados; 

h) Foto frontal, boca aberta, língua relaxada para fora da boca: 

estender a língua de forma relaxada (semelhante à de um cão 

ofegante). Certificar-se de que o comprimento e a largura da língua 

sejam visualizados; 
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i) Foto em perfil, boca aberta, língua relaxada para fora da boca: 

estender a língua de forma relaxada (semelhante à de um cão 

ofegante). Mover a câmera para visualizer o perfil do indivíduo e 

apontar o laser para a bochecha do indivíduo. Certificar-se que o 

comprimento e a largura da língua sejam visualizados; 

j) Foto frontal, boca aberta, com abaixador de língua e sem 

fonação: abaixar a língua com pressão suficiente para que a 

faringe e a úvula possam ser visualizadas. Tentar expor todo o 

comprimento e a largura da úvula e tonsilas palatinas;  

k) Foto frontal, boca aberta, com abaixador de língua e com 

fonação: abaixar a língua com pressão suficiente para que a 

faringe e a úvula possam ser visualizadas. Tentar expor todo o 

comprimento e largura da úvula e tonsilas palatinas. Instruir o 

indivíduo a dizer ―ahhh e tirar a fotografia. 

Após a captura das fotografias, as medidas inatraorais foram 

definidas conforme as tabelas 2 e 3 e figuras 9, 10 e 11. 

 

Observações importantes: 

• Entre cada fotografia realizada, é importante confirmar a posição da 

cabeça do indivíduo, a postura adequada e a posição da língua 

relaxada ou estendida, dentro ou fora da boca. 

• Orientar o indivíduo a mostrar os dentes ("sorriso") e, enquanto 

estiver sorrindo, solicitar a abertura da boca até a visualização ideal 

da cavidade oral. 

• Direcionar o laser na junção do palato duro e palato mole e, se isso 

não for possível, apontar o laser na direção da via aérea ou para a 

base da língua. 
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3.7.6. Grandezas métricas faciais e intraorais 

Descrições das fotografias e das medidas realizadas são apresentadas 

nas tabelas 2 e 3. 

Tabela 2. Descrições das medidas craniofaciais e intraorais de acordo com cada 

incidência fotográfica padronizada. 

FOTOGRAFIAS CRANIOFACIAIS 

Fotografia Descrição Medidas 

Fotografia a Foto frontal com a boca fechada 
Largura facial e mandibular,  

Volumes faciais 

Fotografia b Foto do perfil com a boca fechada 
Comprimento mandibular, alturas 

faciais, ângulos faciais, áreas faciais, 
volumes faciais e medidas cervicais 

Fotografia c Foto frontal com o pescoço estendido Largura mandibular 

FOTOGRAFIAS INTRAORAIS 

Fotografia d 
Foto frontal, com a boca aberta ao 

máximo, língua dentro da boca e sem 
fonação 

Índice de Mallampati Modificado; 
Largura lateral da abertura da boca; 
Altura vertical da abertura da boca; 

Área da abertura da boca; Largura da 
língua; Largura da via aérea 

Fotografia e 
Foto frontal, com a boca aberta ao 

máximo, língua dentro da boca e com 
fonação 

Largura lateral da abertura da boca; 
Altura vertical da abertura da boca; 

Área da abertura da boca; Largura da 
língua; Largura da via aérea 

Fotografia f 
Foto frontal, com a boca aberta, língua 
estendida ao máximo para fora da boca 

Índice de Mallampati ; Largura lateral 
da abertura da boca; Comprimento da 

língua; Largura da língua; Área da 
língua 

Fotografia g 
Foto em perfil com a boca aberta, língua 
estendida ao máximo para fora da boca 

Comprimento da língua; Área da 
língua; Espessura da língua; 

Curvatura da língua 

Fotografia h 
Foto frontal, com a boca aberta, língua 

relaxada para fora da boca 

Largura lateral da abertura da boca; 
Comprimento da língua; Largura da 

língua; Área da língua 

Fotografia i 
Foto em perfil com a boca aberta, língua 

relaxada para fora da boca 

Comprimento da língua; Área da 
língua; Espessura da língua; 

Curvatura da língua 

Fotografia j 
Foto frontal, com a boca aberta, com 
abaixador de língua e sem fonação  

Largura da via aérea; Comprimento 
da úvula e área da via aérea 

Fotografia l 
Foto frontal, com a boca aberta, com 
abaixador de língua e com fonação 

Largura da via aérea; Comprimento 
da úvula e área da via aérea 
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Tabela 3. Descrições das medidas Intraorais obtidas através das fotografias 

padronizadas. 

Medidas 
quantitativas 

Unidades Descrição 

Largura lateral 
abertura da boca 

cm 
A largura lateral da abertura da cavidade oral, medida por uma linha 
horizontal traçada entre os cantos esquerdo e direito da boca 

Altura vertical da 
abertura da boca 

cm 
A máxima altura vertical da abertura da cavidade oral, medida como 
uma linha vertical da borda interna do lábio superior à borda interna 
do lábio inferior 

Área da abertura 
da boca 

cm2 
A área total da abertura da cavidade oral, medida como um 
polígono interligando a borda interna dos lábios e cantos da boca 

Largura da língua cm 
A largura máxima da língua estendida, medida como a maior linha 
horizontal traçada através da língua 

Comprimento da 
língua 

cm 
O comprimento da língua estendida, medido como a maior linha 
vertical traçada pelo centro da língua 

Área da língua cm2 
A área da superfície visível da língua estendida, medida como um 
polígono delimitado pelas bordas visíveis da língua 

Comprimento da 
língua - Perfil 

cm 
O comprimento da língua estendida, medida como uma linha reta 
entre a junção da borda superior da língua e o lábio superior até a 
ponta da língua, visualizada em perfil 

Espessura da 
língua - Perfil 

cm 
A espessura da língua estendida, medida como uma linha reta 
traçada perpendicularmente à língua através da parte mais grossa 
da língua visível na cavidade oral, visulizada em perfil 

Curvatura da 
língua - Perfil 

cm 
O comprimento da curvatura da língua, medido como uma linha 
curva traçada a partir da junção da língua e o lábio superior para a 
ponta da língua, visulizada em perfil 

Comprimento da 
Uvula  

cm 
O comprimento da úvula, medido como uma linha vertical traçada 
na junção da úvula com a via aérea à ponta da úvula e em sua 
porção do palato mole 

Largura da úvula cm 
A máxima largura horizontal da úvula, medida como uma linha 
horizontal traçada na junção da úvula com a via aérea superior e 
largura da úvula em sua porção do palato mole 

Área da Uvula  cm2 
A área da superfície visível da úvula que aparece na via aérea 
superior e em sua porção do palato mole, traçada como um 
polígono delimitado pelas bordas visíveis da úvula 

Índice de 
Mallampati 
Modificado 

1-4 
Pontuação da visibilidade das estruturas da via aérea superior em 
fotografias com a língua relaxada dentro da boca 

Índice de 
Mallampati  

1-4 
Pontuação da visibilidade das estruturas da via aérea superior em 
fotografias com a língua estendida para fora da boca 

Largura parede 
lateral da faringe 

cm 
Largura do tamanho das amígdalas e pilares posteriores, em 
fotografias com a língua dentro da boca 

Largura parede 
medial da faringe 

cm 
Largura do tamanho das amígdalas em fotografias com a língua 
dentro da boca 

Largura da via 
aérea 

cm 
Largura do estreitamento da faringe com base no cruzamento dos 
arcos palatofaríngeo inserindo na base da língua, em fotografias 
com a língua dentro da boca 
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O índice de Mallampati modificado foi avaliado na Foto frontal com 

boca aberta ao máximo e sem fonação. A visibilidade da VAS foi derivada dessa 

medida, classificada como visível se o indivíduo apresentasse Mallampati 

modificada classes I ou II, e não visível para classes III e IV (Figura 9). Outra 

medida analisada na orofaringe foi o grau de estreitamento faríngeo através da 

medida da largura da via aérea (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Índice de Mallampati Modificado Classes I, II, III e IV 
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Figura 10. Largura da via aérea: medida linear do estreitamento da faringe 

baseado no cruzamento dos arcos palatofaríngeo inserindo na base da língua de 

ambos os lados. Fotografias mostrando diferentes graus de estreitamento 

faríngeo. 
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Figura 11. Medidas quantitativas das estruturas da cavidade oral.  

Medidas de fotografias intraorais estão indicadas. (A) A fotografia com a língua estendida para 

fora da boca mostrando a mensuração da largura e comprimento da língua. (B) A fotografia de 

língua estendida para fora em perfil mostrando a curvatura e espessura da língua.  

 

3.8 Análise Estatística 

Todas as variáveis de natureza contínua foram previamente testadas 

quanto à normalidade por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. As análises 

descritivas foram representadas por média ± desvio padrão. Os dados categóricos 

foram mostrados por frequência relativa e absoluta. O Teste qui-quadrado (x2) foi 

utilizado para avaliar a associação entre variáveis categóricas, sendo aplicado 

para verificar as associações entre as amostras populacional e clínica, grupos de 

IAH e as variáveis das análises fotográficas.  A comparação das variáveis 

quantitativas entre os grupos de IAH ≥ 15 e IAH < 15 dentro de cada amostra foi 

realizada através de modelos lineares generalizados (GLM – “General Linear 

Model”) seguidos de post-hoc de Bonferroni. Esses modelos foram controlados 

para os fatores confundidores (sexo, idade e IMC). Foram realizadas análises de 

interação entre as 2 amostras (clínica e populacional) e os 2 grupos de IAH, e 

foram consideradas as principais interações, quando encontrado diferenças 

significantes entre o grupo de IAH ≥ 15 da amostra clínica em relação ao grupo de 

A B 
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IAH ≥ 15 da amostra populacional; ou entre o grupo de IAH ≥ 15 da amostra 

clínica em relação ao grupo de IAH < 15 da amostra clínica; ou entre o grupo de 

IAH ≥ 15 da amostra populacional em relação ao grupo de IAH<15 da amostra 

populacional. As medidas fotográficas que resultaram interações entre 

amostras*grupo de IAH nas tabelas comparativas, foram posteriormente avaliadas 

em uma subnálise  somente com os portadores de AOS moderada a grave, 

comparando as amostras com ajustes para sexo, idade, IMC e IAH.  

Para avaliar se as medidas fotográficas estavam associadas ao 

diagnóstico de AOS foram realizados modelos de regressão logística / linear 

multivariada, sendo considerados os grupos de AOS ou o IAH como variável 

dependente. Os resultados provenientes dos modelos de regressão logística 

foram representados por odds ratio (OR) e intervalo de confiança 95% (IC95%).  

Todos os testes foram conduzidos no software SPSS (versão 24.0 

para Windows, Armonk, NY: IBM Corp., 2016), adotando-se como critério de 

significância estatística um valor de p ≤ 0,05. O cálculo da amostra foi realizado 

pelo StatsToDo (Copyright @2020), considerado o teste de regressão linear 

múltipla, na qual estimamos r de 0,35, poder de 80%, alfa de 0,05, e  assumindo 

7 variáveis independentes, obtivemos o “n” necessário de 207 participantes em 

cada amostra, totalizando portanto o “n” mínimo de 414 participantes na amostra 

total.  
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A amostra total do estudo foi composta por 929 participantes, sendo 

33,3% (n = 309 pacientes) pertencentes à amostra clínica e 66,7% (n = 620 

indivíduos) à amostra populacional. Todos realizaram coleta de dados 

antropométricos, polissonografia e fotografia padronizada craniofacial e intraoral. 

A presença de IAH ≥ 15 eventos por hora foi observada em 30,3% (n = 282) dos 

participantes da amostra total, sendo 37,2% (n = 115) pertencentes dentro da 

amostra clínica e 26,9% (n = 167) dentro da amostra populacional. 

 

4.1 Características antropométricas, polissonográficas e clínicas da amostra  

Na tabela 4 encontram-se discriminadas as comparações de dados 

antropométricos, parâmetros da polissonografia e subjetivos de sono entre os 4 

grupos do estudo: indivíduos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 na amostra clínica e na 

amostra populacional e a interação entre eles. 

 

4.1.1. Diferenças entre as amostras populacional e clínica (a) 

Ao comparar as amostras populacional e clínica, independente do 

grupo de IAH pertencente, a média da idade foi maior na amostra populacional, 

sendo de 50 ± 14 anos e na amostra clínica foi de 42,2 ± 12,7 anos (p<0,01). A 

média do IMC foi de 28,2 ± 5,7 kg/m2 na amostra populacional versus 28,8 ± 5,7 

kg/m2 na amostra clínica e não diferiram significativamente entre as amostras 

(p=0,56). A média da circunferência cervical (CC) foi de 37,6 ± 4,3 cm e 39,9 ± 4,8 

cm (p<0,01) respectivamente na amostra populacional e clínica, sendo maior 

nessa última amostra. Na amostra clínica foi observada uma maior frequência do 

sexo masculino (58,3%) comparando com a amostra populacional (45,3%) 

(p<0,01), bem como maiores valores de IAH 19,6 ± 25,7 e/h versus 12,7 ± 17,3 

e/h (p<0,01), maiores valores do índice de dessaturação da oxihemoglobina 17,9 

± 23,7 e/h versus 12,0 ± 16,9 e/h (p<0,01), menores valores de SpO2 mínima 83,7 

± 9,0% versus 86,0 ± 6,6% (p<0,01), maiores escores da ESE 11,6 ± 6,0 versus 

9,3 ± 5,4 (p<0,01) na amostra clínica comparados com a amostra populacional. 

Houve maior frequência de ronco noturno (p<0,01) e fadiga (p=0,01) na amostra 
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clínica (68% e 53% respectivamente) em relação à amostra populacional (60% e 

49% respectivamente). A presença de diabetes melitus foi mais frequente na 

amostra populacional (11,9%) em relação à amostra clínica (6,5%) (p<0,01). A 

presença de hipertensão arterial sistêmica e sintomas de insônia como dificuldade 

em adormecer, dificuldade em manter o sono e acordar muito cedo pela manhã 

não diferiram entre as amostras (Tabela 4). 

 

4.1.2. Diferenças entre grupos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 (£) 

Como já esperado, ao comparar os participantes com IAH ≥ 15 em 

relação aos que apresentaram IAH < 15, os indivíduos do grupo com IAH ≥ 15 

foram significativamente mais velhos (p<0,01), apresentaram valores maiores de 

IMC (p<0,01), valores maiores de CC (p<0,01), maior frequência do sexo 

masculino (p<0,01), valores maiores de IAH (p<0,01), maiores do índice de 

dessaturação (p<0,01) e menores de SpO2  mínima, (p<0,01) comparados ao 

grupo com IAH < 15. Em relação ao escore da ESE não houve diferença entre os 

grupos com com IAH ≥ 15 comparado com o grupo com IAH < 15 (p=0,16). Houve 

maior frequência de ronco noturno no grupo com IAH ≥ 15 em relação ao grupo 

com IAH < 15 (p<0,01). A presença de hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

melitus foi mais frequente no grupo com IAH ≥ 15 em relação ao grupo com IAH < 

15 (p<0,01). A presença de fadiga e sintomas de insônia, como dificuldade em 

adormecer, dificuldade em manter o sono e acordar muito cedo pela manhã não 

apontaram diferenças significativas (Tabela 4).  

 

4.1.3. Interação entre as amostras (clínica e populacional) e os 

grupos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 (Tabela 4) 

Considerando apenas a amostra populacional, ao comparar o grupo 

mais grave (IAH ≥ 15) com o mais leve (IAH < 15) (*), o grupo com IAH ≥ 15 

mostrou maior idade (p<0,01), maiores valores de IAH (p<0,01), maiores valores 

do índice de dessaturação (p<0,01) e menores valores de SpO2 mínima (p<0,01) 

comparados ao grupo com IAH < 15. Da mesma maneira, ao avaliar apenas a 
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amostra clínica (α), o grupo com IAH ≥ 15 mostrou maior idade (p<0,01), maiores 

valores de IAH (p<0,01), maiores valores do índice de dessaturação (p<0,01), 

menores valores de SpO2 mínima (p<0,01) e maiores escores na ESE (p<0,01) 

em relação ao grupo com IAH < 15.   

Foi realizada a comparação entre os participantes do grupo mais grave 

(IAH ≥ 15) da amostra populacional em relação ao grupo mais grave (IAH ≥ 15) da 

amostra clínica (β). O grupo com IAH ≥ 15 da amostra populacional foi 

significativamente mais velho (p<0,01), apresentou menores valores de IAH 

(p<0,01), menores valores do índice de dessaturação (p<0,01), maiores valores 

de SpO2 mínima (p<0,01) e menores escores da ESE (p<0,01) em relação ao 

grupo com IAH ≥ 15 da amostra clínica. Nessas análises não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas nos valores de IMC e de CC entre os 

grupos.  
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Tabela 4. Dados antropométricos, polissonográficos e clínicos entre os grupos IAH ≥ 15 e IAH < 15 nas amostras populacional e clínica. 

 Amostra Populacional Amostra Clínica P 

 
IAH < 15 
(n=453) 

IAH ≥ 15 
(n=167) 

TOTAL 
(n=620) 

IAH < 15 
(n=194) 

IAH ≥ 15 
(n=115) 

TOTAL 
(n= 309) 

 
Amostra 

 
IAH 

 
Interação 

Idade (anos) 47,8 ± 12,9 57,0 ± 13,4 50,0 ± 14,0 41,8 ± 12,7 45,6 ± 12,5 42,2 ± 12,7 < 0,01a < 0,01£ <0,01*αβ 

Índice de massa corpórea - IMC (kg/m2) 27,1 ± 5,1 31,1 ± 6,1 28,2 ± 5,7 26,9 ± 4,7 32,2 ± 5,7 28,8 ± 5,7 0,56 < 0,01£ 0,11 

Circunferência cervical (cm) 36,5 ± 3,9 40,3 ± 4,2 37,6 ± 4,3 38,1 ± 4,1 43,0 ± 4,3 39,9 ± 4,8 < 0,01a < 0,01£ 0,06 

Sexo masculino (%)# 182 (40,2%) 99 (59%)* 281 (45,3%) 90 (46,4%) 90 (78,3%)α 180 (58,3) < 0,01a < 0,01£ - 

Índice de apneia e hipopneia (eventos/h) 4,1 ± 4,2 36,7 ± 17,6 12,7 ± 17,3 4,7 ± 4,5 45,2 ± 27 19,6 ± 25,7 < 0,01a < 0,01£ <0,01*αβ 

Índice de dessaturação O2(eventos/h) 3,8 ± 4,0 34,8 ± 18,2 12,0 ± 16,9 4,3 ± 4,8 41,2 ± 25 17,9 ± 23,7 < 0,01a < 0,01£ <0,01*αβ 

SpO2 mínima (%) 88,5 ± 4,4 79,2 ± 7,0 86,0 ± 6,6 88,1 ± 5,2 76,0 ± 8,9 83,7 ± 9,0 < 0,01a < 0,01£ <0,01*αβ 

Escala de sonolência de Epworth 9,5 ± 5,3 9,0 ± 5,4 9,3 ±5,4 10,7 ± 6,0 12,9 ± 5,8 11,6 ± 6,0 < 0,01a 0,16 <0,01αβ 

Ronco 198 (44,8%) 167 (100%) 372 (60%) 91 (66,4%) 121 (94,5%) 213 (68,9%) < 0,01a <0,01£ - 

Fadiga 196 (43,2%) 106 (16,5%) 305 (49,2%) 75 (38,6%) 90 (78,30%) 165 (53,4%) 0,01a 0,22 - 

Hipertensão arterial sistêmica 83 (18,3%) 94 (56,3%) 178 (28,7%) 27 (13,9%) 51 (44,3%) 79 (25,5%) 0,56 <0,01£ - 

Diabetes mellitus 27 (6%) 47 (28,1%) 74 (11,9%) 9 (4,6%) 11 (3,5%) 20 (6,5%) < 0,01a <0,01£ - 

Diculdade em adormecer 84 (21,6%) 54(24,2%) 138 (22,5%) 28 (20,6%) 19 (15,1%) 47 (17,9%) 0,14 0,93 - 

Dificuldade em manter o sono 88 (22,6%) 51 (22,9%) 139 (22,7%) 36 (26,5%) 35 (28,2%) 71 (27,3%) 0,14 0,74 - 

Acordar muito cedo pela manhã 82 (21,1%) 42 (18,8%) 124 (20,3%) 24 (17,6%) 24 (19,0%) 48 (18,3%) 0,46 0,66 - 

Dados apresentados em média ± desvio padrão e em porcentagem (%), Valores de p ≤ 0,05 são mostrados em negrito 

# Frequência absoluta. IAH: índice de apneia-hipopneia; SpO2: saturação de oxigênio periférica 
a Amostra populacional versus amostra clínica; £ IAH ≥15 versus IAH<15  

Post roc: * Amostra populacional com IAH < 15 versus amostra populacional com IAH ≥ 15; α Amostra clínica com IAH < 15 versus amostra clínica com IAH ≥ 15;  

 β Amostra populacional com IAH ≥ 15 versus amostra clínica com IAH ≥ 15. 
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4.2 Resultados das fotografias padronizadas craniofaciais e intraorais  

As tabelas 5 e 6 mostram análises comparativas das medidas 

fotográficas entre a amostra clínica e populacional e entre os grupos com IAH ≥ 

ou < 15 separadamente, como também análises para explorar interações da 

configuração craniofacial e intraoral entre cada amostra e cada grupo de IAH 

concomitante. As fotografias dos 929 indivíduos foram inicialmente analisadas 

sem ajuste, em seguida, ajustadas para idade e sexo e, posteriormente, ajustadas 

para as covariantes idade, sexo e IMC.  

 

4.2.1. Fotografias craniofaciais (Tabela 5) 

4.2.1.1. Diferenças entre as amostras populacional e clínica (a) – 

ajustadas para sexo, idade e IMC 

Independente do grupo de IAH pertencente, foram encontradas várias 

diferenças significantes na avaliação craniofacial ao comparar as medidas na 

amostra clínica e populacional, após ajuste de sexo, idade e IMC. A amostra 

populacional apresentou menores medidas em relação à amostra clínica nas 

seguintes variáveis: menor profundidade da face (profundidade do terço superior 

da face (p<0,01), do terço médio da face (p<0,01) e do terço inferior da face 

(p<0,01)), menores ângulos de profundidade da face (ângulo da profundidade 

maxilar (p<0,01), da profundidade mandibular (p<0,01) e da relação entre a 

maxila e a mandíbula (p<0,01)), menor altura do terço inferior da face (p=0,05), 

menor  comprimento mandibular (p<0,01), e comprimento mandibular diagonal 

(p<0,01), menores áreas (área maxilo-mandibular (p<0,01), do triângulo da base 

do crânio (p<0,01), do triângulo maxilar (p<0,01) e do triângulo mandibular 

(p<0,01)), menores volumes (volume da fossa craniana média (p<0,01), da maxila 

(p<0,01), da mandíbula (p<0,01) e maxilo-mandibular (p<0,01)), menores ângulos 

(ângulo da posição natural da cabeça (p<0,01), ângulo naso mandibular (p<0,01), 

ângulo subnásio da mandíbula (p<0,01), maiores ângulos da inclinação da base da 

cabeça (p<0,01), do comprimento/largura mandibular (p<0,01), da 

profundidade/largura terço médio da face (p<0,01), e da largura/profundidade terço 
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inferior da face (p<0,01)), menores distâncias (distâncias cricomental (p<0,01) e 

esternomental (p<0,01) e menores larguras (largura facial (p<0,01), mandibular 

(p=0,05) e intercantal (p<0,01)). Outras medidas não mostraram diferenças 

conforme mostrado na Tabela 5. 

 

4.2.1.2. Diferenças entre grupos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 – 

ajustado para sexo, idade e IMC (£) 

Considerando a amostra total, após ajuste de sexo, idade e IMC, as 

medidas craniofaciais que apresentaram diferença significativa ao comparar os 

indivíduos com IAH ≥ 15 em relação ao grupo com IAH < 15 foram: maior volume 

mandibular (p=0,05), maior volume maxilo-mandibular (p=0,02) e maior altura 

lateral da face (p=0,02) (Tabela 5). 

 

4.2.1.3. Interação entre as amostras (clínica e populacional) e os 

grupos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 – ajustado para sexo, 

idade e IMC 

Quando avaliadas as interações entre as duas amostras e os dois 

grupos de IAH, após ajuste de sexo, idade e IMC, houve medidas que mostraram 

diferenças significativas nos pacientes mais graves (IAH ≥ 15) da amostra 

populacional em relação aos mais graves (IAH ≥ 15) da amostra clínica (β), que 

foram: menor comprimento mandibular (p=0,04), menor comprimento mandibular 

diagonal (p=0,03), menor área maxilo-mandibular (p=0,01), menor área do 

triângulo mandibular (p=0,01), menor ângulo da posição natural da cabeça 

(p<0,01), menor volume mandibular (p<0,01), menor volume maxilo-mandibular 

(p<0,01), menor distância esternomental (p=0,04) e menor altura lateral da face 

(p=0,04) (Tabela 5 e Figura 12). 
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Figura 12: Medidas fotográficas craniofaciais avaliadas entre as amostras populacional e clínica 

com AOS (IAH ≥ 15): As medidas: A) altura lateral da face, B) área do triângulo mandibular, C) 

ângulo da posição natural da cabeça, D) comprimento mandibular, E) distância esternomental, F) 

área maxilo-mandibular, G) volume mandibular e H) volume maxilo-mandibular se mostraram 

menores no grupo IAH≥15 da amostra populacional em relação ao grupo IAH ≥ 15 da amostra 

clínica.  

 

Ao avaliar apenas a amostra clínica (α), após ajuste de sexo, idade e 

IMC, o grupo com IAH ≥ 15 mostrou maior ângulo da posição natural da cabeça 

(p<0,01), maior volume mandibular (p<0,01), maior volume maxilo-mandibular 

A B C 

D E F 

G H 
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(p<0,01), maior distância esternomental (p=0,04) e maior altura lateral da face 

(p=0,04) em relação ao grupo com IAH < 15 (Tabela 5). 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas dentro 

da amostra populacional ao comparar o grupo com apneia mais grave (IAH ≥ 15) 

em relação ao grupo mais leve (IAH < 15) (Tabela 5). 
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Tabela 5.  Valores das medidas fotográficas craniofaciais avaliadas entre os grupos IAH ≥ 15 e IAH < 15 nas amostras populacional e 

clínica. 

  Amostra Populacional Amostra Clínica Não ajustado Ajuste sexo e idade Ajuste sexo, idade e IMC 

                                                                 n 
 

IAH < 15 IAH ≥ 15 TOTAL IAH < 15 IAH ≥ 15 TOTAL 
p 

Amostra 
p 

IAH 
p 

Inter, 
p 

Amostra 
p 

IAH 
p 

Inter, 
p 

Amostra 
p 

IAH 
p 

Inter, 

Profundidade terço superior face         817        9,6 ± 0,81 9,7 ± 0,9 9,6 ± 0,8 10,1 ± 0,7 10,5 ± 0,7 10,2 ± 0,8 <0,01 <0,01 0,13 <0,01 0,04 0,21 <0,01a 0,93 0,29 

Profundidade terço médio face            819  10,2 ± 0,8 10,3 ± 0,8 10,2 ± 0,8 10,8 ± 0,8 11,2   0,7 11,0 ± 0,8 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 0,04 0,19 <0,01a 0,79 0,29 

Profundidade terço inferior face           817  12,1 ± 0,9 12,5 ± 0,9 12,2 ± 0,9 12,8 ± 1,0 13,3 ± 0,9 13,3 ± 0,9 <0,01 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 0,33 <0,01a 0,96 0,59 

Ângulo da profundidade maxilar          826  82,8 ± 5,4 82,9 ± 5,8 82,8 ± 5,5 85,1 ± 4,9 85,7 ± 5,3 85,3 ± 5,1 <0,01 0,39 0,48 <0,01 0,05 0,75 <0,01a 0,74 0,97 

Ângulo da profundidade mandibular   826  75,2 ± 5,2 75,8 ± 5,5 75,4 ± 5,3 76,9 ± 4,8 77,3 ± 5,0 77,3 ± 5 <0,01 0,19 0,75 <0,01 0,09 0,30 <0,01a 0,54 0,55 

Ângulo da relação max-mandibular    827  7,6 ± 2,9 7,0 ± 3,2 7,5 ± 3 8,1 ± 2,9 8,4 ± 3,1 8,2 ± 3,0 <0,01 0,51 0,07 0,24 0,59 0,30 <0,01a 0,54 0,55 

Ângulo do eixo facial                            826  35,6 ± 6,9 34,5 ± 7,6 35,3 ± 7,1 32,9 ± 5,9 30,6 ± 6,0 32,1 ± 6,1 <0,01 <0,01 0,23 <0,01 0,02 0,34 0,14 0,09 0,26 

Altura facial superior                             826  6,9 ± 0,5 7,0 ± 0,6 6,9 ± 0,5 6,9 ± 0,5 7,1 ± 0,5 7,0 ± 0,5 <0,01 0,6 0,16 0,89 0,17 0,31 0,69 0,09 0,30 

Altura nasal                                           818  4,8 ± 0,4 4,9 ± 0,5 4,9 ± 0,4 4,9 ± 0,4 5,0 ± 0,4 4,9 ± 0,4 0,04 0,02 0,51 0,22 0,97 0,84 0,29 0,25 0,74 

Altura do terço inferior da face        818  5,9 ± 0,5 6,1 ± 0,6 6 ± 0,6 5,9 ± 0,6 6,2 ± 0,6 6,2 ± 0,6 0,64 <0,01 0,17 0,21 <0,01 0,50 0,05 a 0,29 0,73 

Comprimento mandibular                    818  7,2 ± 0,9 7,3 ± 0,9 7,2 ± 0,9 7,8 ± 0,9 8,3 ± 1,0 8,0 ± 1,0 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,08 0,02 <0,01a 0,73 0,04β 

Comprimento mandibular diagonal     818  8,8 ± 0,8 9,0 ± 0,9 8,9 ± 0,9 9,4 ± 0,9 10,0 ± 1,0 9,6 ± 1,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 0,81 0,03β 

Altura mandibular posterior                  818 
(ramo mand)  

 
6,1 ± 0,8 6,4 ± 0,9 6,2 ± 0,8 6,2 ± 0,8 6,6 ± 0,8 6,3 ± 0,8 0,03 <0,01 0,44 0,80 <0,01 0,97 0,39 0,15 0,68 

Ângulo plano mandibular                      827  12,4 ± 7,8 10,6 ± 8,0 11,9 ± 7,9 13,1 ± 6,1 10,2 ± 6,3 12,1 ± 6,3 0,89 <0,01 0,31 0,79 <0,01 0,27 0,57 0,31 0,42 

Ângulo mandibular                                826  120,7 ± 8,9 117,3 ± 8,1 119,8 ± 8,8 120 ± 8,5 115,6 ± 8,3 118,4 ± 8,6 0,07 <0,01 0,42 0,05 <0,01 0,48 0,44 0,80 0,70 

Área maxilo-mandibular                        817  46,6 ± 6,8 49,2 ± 7,3 47,3 ± 7,1 50,9 ± 7,5 57,5 ± 8,0 53,2 ± 8,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 0,11 0,01β 

Área do triângulo da base do crânio    818  59,4 ± 6,8 62,6 ± 7,8 60,2 ± 7,2 65 ± 7,2 70,3 ± 7,4 66,9 ± 7,7 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,21 <0,01a 0,50 0,43 

Área do triângulo maxilar                      818  63,1 ± 7,1 66,4 ± 8,0 64,0 ± 7,5 69,7 ± 7,7 75,6 ± 8,0 71,7 ± 8,3 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 0,19 <0,01a 0,33 0,42 

Área do triângulo mandibular               818  34,1 ± 6,2 36,1 ± 6,5 34,6 ± 6,3 38,5 ± 7 44,1 ± 8,7 40,4 ± 8,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 0,90 0,01β 

Volume da fossa craniana média         818  94,9 ± 15,3 101,2 ± 17,5 96,6 ± 16,1 105,5 ± 17,3 116,6 ± 18,1 109,4 ± 18,3 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 0,25 <0,01a 0,24 0,40 

Ângulo da posição natural da cabeça 818  13,6 ± 3,9 14,8 ± 4,3 13,9 ± 4,0 15,3 ± 4,1 18,6 ± 4,7 18,6 ± 4,7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 0,13 <0,01αβ 

Volume da maxilla                                 818  133,1 ± 22,0 144,5 ± 24,6 136,2 ± 23,3 148,2 ± 25,7 170,7 ± 29,6 156,1 ± 29,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01a 0,07 0,14 

continua 
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Volume da mandibular                          818  102,7 ±32,9 116,7 ± 38,7 106,5 ± 35,0 119,4 ± 36,9 155,2 ± 46,5 131,97 ± 43,9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 0,05 £ <0,01αβ 

Volume maxilo-mandibular                   818  235,7 ± 48,1 261,2 ± 56 242,6 ± 51,5 267,6 ± 56,1 325,9 ± 67,4 288,1 ± 66,4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 0,02 £ <0,01αβ 

Altura mandibular anterior                     818  3,8 ±0,4 3,9 ± 0,4 3,8 ± 0,4 3,8 ± 0,4 4,0 ± 0,5 3,9 ± 0,4 <0,01 <0,01 <0,01 0,53 <0,01 0,83 0,16 0,73 0,53 

Distância cricomental                            817  4,8 ± 0,8 4,6 ± 0,8 4,77 ± 0,8 5,0 ± 0,8 5,2 ± 0,9 5,2 ± 0,8 <0,01 0,79 0,01 <0,01 0,04 0,05 <0,01a 0,09 0,06 

Distância esternomental                        815  8,2 ± 1,7 7,7 ± 1,5 8,0 ± 1,7 9,1 ± 1,6 9,2 ± 1,8 9,1 ± 1,7 <0,01 0,17 0,02 <0,01 0,72 0,08 <0,01a 0,20 0,04αβ 

Ângulo naso mandibular                        827  39,2 ± 4,9 38,7 ± 5,0 39,1 ± 4,9 42,2 ± 4,7 42,5 ± 4,9 42,3 ± 4,8 <0,01 0,72 0,31 <0,01 0,94 0,20 <0,01a 0,24 0,25 

Ângulo subnásio da mandíbula            827  57,2 ± 6,4 56,7 ± 6,9 57,1 ± 6,5 60,2 ± 6,3 59,4 ± 6,7 59,9 ± 6,4 <0,01 0,23 0,84 <0,01 0,26 0,78 <0,01a 0,11 0,80 

Ângulo inclinação base da cabeça       826  23,2 ± 6,7 23,9 ± 7,0 23,4 ± 6,8 19,8 ± 5,5 20,4 ± 5,9 20,1 ± 5,6 <0,01 0,21 0,92 <0,01 0,50 0,79 <0,01a 0,41 0,81 

Ângulo cervicomental                            826  147,6 ± 16,3 161,1 ± 14,1 151,2 ± 16,8 146 ± 17,4 160,2 ± 13,4 151,0 ± 17,5 0,31 <0,01 0,79 0,30 <0,01 0,42 0,38 0,09 0,97 

Largura da face                                      827  12,4 ± 0,7 12,8 ± 0,8 12,5 ± 0,8 12,8 ± 0,8 13,4 ± 0,9 13,1 ± 0,9 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 0,75 <0,01a 0,21 0,65 

Largura da mandíbula                           827  10,2 ± 0,8 10,7 ± 0,9 10,3 ± 0,9 10,4 ± 1,0 11,3 ± 1,1 10,7 ± 1,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,05 a 0,83 0,15 

Largura intercantal                                 827  3,1 ± 0,3 3,2 ± 0,4 3,1 ± 0,4 3,4 ± 0,3 3,6 ± 0,4 3,5 ± 0,4 <0,01 <0,01 0,68 0,46 0,65 0,66 <0,01a 0,21 0,71 

Largura binocular                                   827  8,3 ± 0,5 8,3 ± 0,5 8,3 ± 0,5 8,4 ± 0,5 8,5 ± 0,5 8,5 ± 0,5 <0,01 0,09 0,48 0,73 0,11 0,48 0,34 0,68 0,36 

Largura nasal                                         827  3,8 ± 0,4 4,0 ± 0,4 3,9 ± 0,4 3,8 ± 0,4 4,0 ± 0,4 3,9 ± 0,4 0,54 <0,01 0,87 0,18 0,01 0,71 0,06 0,89 0,50 

Altura lateral da face                              827  9,4 ± 0,7 9,7 ± 0,7 9,5 ± 0,7 9,5 ± 0,7 10,1 ± 0,8 9,7 ± 0,8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,28 0,02£ 0,04αβ 

Ângulo comp./ larg. mandibular             818  73,9 ± 6,9 75,8 ± 6,9 74,4 ± 6,9 70,2 ± 6,7 71,7 ± 6,7 70,7 ± 6,7 <0,01 <0,01 0,69 <0,01 <0,01 0,46 <0,01a 0,60 0,29 

Ângulo profun./ larg. terço médio face  818  62,4 ± 4,2 63,3 ± 4,1 62,6 ± 4,2 61 ± 3,7 61,5 ± 3,9 61,1 ± 3,7 <0,01 0,03 0,47 <0,01 <0,01 0,36 <0,01a 0,65 0,22 

Ângulo larg./ profun.terço inf. face         818  55,0 ± 3,7 55,3 ± 3,4 55,1 ± 3,6 54 ± 3,4 54,1 ± 3,3 54 ± 3,3 <0,01 0,46 0,65 <0,01 0,05 0,56 <0,01a 0,44 0,47 

Dados apresentados como média ± desvio padrão; Valores de p ≤0.05 são mostrados em negrito. As distâncias (altura, larguras, comprimentos e profundidades)  representadas em cm; ângulos representados em 
graus; áreas representadas cm2; volumes representados em cm3.   
a amostra populacional versus amostra clínica;  
£ IAH ≥15 versus IAH<15  
Post roc:  
* Amostra populacional com IAH<15 versus amostra populacional com IAH≥ 15;  
α Amostra clínica com IAH<15 versus amostra clínica com IAH ≥ 15;  
β Amostra populacional com IAH ≥15 versus amostra clínica IAH ≥15,  
Inter: interação; max: maxila; mand: mandíbula; profun.: profundidade; inf: inferior; comp: comprimento; larg: largura; IAH: índice de apneia e hipopneia; IMC: índice de massa corpórea 
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4.2.2. Fotografias intraoral (Tabela 6) 

4.2.2.1. Diferença entre amostras clínica e populacional (a) – 

ajustado para sexo, idade e IMC 

Independente do grupo de IAH, ao comparar as amostras populacional 

e clínica em relação à avaliação intraoral, e após ajuste de sexo, idade e IMC, 

algumas medidas mostraram diferenças significativas. A amostra populacional 

apresentou maior altura da abertura bucal (p=0,03), menor área da língua em 

perfil (p<0,01), e menor espessura da língua em perfil (p<0,01), em relação à 

amostra clínica (Tabela 6).  

 

4.2.2.2. Diferenças entre grupos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 – 

ajustado para sexo, idade e IMC (£) 

Considerando a amostra total, após ajuste de sexo, idade e IMC, o 

grupo com IAH ≥ 15 apresentou menor largura da via aérea em fotografia frontal 

(p=0,02), menor curvatura da língua (p=0,01), maior frequência do índice de 

Mallampati padrão classes III e IV em relação às classes I e II (p<0,01) e maior 

frequência do índice de Mallampati modificado classes III e IV em relação às 

classes I e II (p=0,04), ao comparar com o grupo com IAH < 15 (Tabela 6). 

 

4.2.2.3. Interação entre as amostras (clínica e populacional) e os 

grupos com IAH ≥ 15 e IAH < 15 – ajustado para sexo, idade 

e IMC 

Considerando apenas a amostra clínica, (α) após ajuste de sexo, idade 

e IMC, o grupo com IAH ≥ 15 mostrou menor curvatura da língua (p<0,01), maior 

frequência do índice de Mallampati padrão classes III e IV em relação às classes I 

e II (p<0,01) e maior frequência do índice de Mallampati modificado classes III e 

IV em relação às classes I e II (p<0,01) ao comparar com o grupo com IAH < 15 

(Tabela 6). 
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Entre os indivíduos da amostra populacional com IAH < 15 em relação 

ao grupo com IAH <15 da amostra clínica (¥), a amostra clínica apresentou menor  

medida da parede medial da faringe em relação à amostra populacional, após ajuste 

de sexo, idade e IMC (Tabela 6). 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas dentro 

da amostra populacional ao comparar o grupo com IAH ≥ 15 em relação ao grupo 

com IAH < 15, como também não foram observadas nos indivíduos com IAH ≥ 15 

da amostra populacional em relação ao grupo com IAH ≥ 15 da amostra clínica 

(Tabela 6). 

 

4.2.2.4. Diferença entre amostras clínica e populacional nos grupos 

com IAH ≥ 15 – ajustado para sexo, idade, IMC e IAH 

Controlando o IAH, ao serem avaliados os indivíduos com AOS 

moderada a grave (AHI ≥ 15) de ambas as amostras, foram analisadas as 

variavéis craniofaciais e intraorais que apresentaram interação entre os grupos e 

as amostras. Na amostra clínica, quando ajustados sexo, idade, IMC e o IAH, as 

medidas craniofaciais apresentaram diferenças estatisticamente significantes em 

relação à amostra populacional e mostraram maiores comprimento mandibular, 

comprimento mandibular diagonal, área maxilo-mandibular, área do triângulo 

mandibular, ângulo de posição natural da cabeça, volume mandibular, volume 

max-mandibular e distância esternomental (Tabela 7).  
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Tabela 6. Valores das medidas fotográficas intraorais avaliadas entre os grupos IAH ≥ 15 e IAH < 15 nas amostras populacional e clínica. 

  Amostra Populacional Amostra Clínica Não ajustado Ajuste sexo e idade Ajuste sexo, idade e IMC 

 n 
IAH < 15 IAH ≥ 15 TOTAL IAH < 15 IAH ≥ 15 TOTAL 

p 
Amostra 

p 
IAH 

p 
Inter, 

p 
Amostra 

p 
IAH 

p 
Inter, 

p 
Amostra 

p 
IAH 

p 
Inter, 

Largura lateral da abertura da boca  913 6,0 ± 0,7 6,1 ± 0,8 6,0 ± 0,7 6,1 ± 0,7 6,2 ± 0,8 6,2 ± 0,7 <0,01 0,04 0,73 0,21 0,29 0,74 0,26 0,80 0,60 

Altura vertical da abertura da boca 913 4,8 ± 1,0 4,8 ± 1,0 4,8 ± 1,0 4,7 ± 0,9 4,8 ± 0,8 4,7 ± 0,9 0,40 0,60 0,19 0,03 0,25 0,41 0,03 a 0,40 0,43 

Área da abertura da boca 913 2,1 ± 0,6 2,1± 0,6 2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,5 2,1 ± 0,6 0,56 0,23 0,32 0,31 0,35 0,70 0,28 0,87 0,79 

Largura da língua (língua dentro boca) 841 4,8 ± 0,6 5,1 ± 0,5 4,9 ± 0,6 4,9 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,0 ± 0,5 0,79 <0,01 0,63 0,79 <0,01 0,58 0,91 0,24 0,36 

Área da via aérea (língua dentro boca) 113 0,5 ± 0,5 0,5 ± 0,5 0,5 ± 0,5 0,8 ± 1,2 0,9 ± 1,5 0,8 ± 1,2 0,25 0,87 0,94 0,22 0,80 0,95 0,27 0,99 0,84 

Comprimento da língua (língua fora) 899 5,1 ± 1,9 5,2 ± 1,9 5,1 ± 1,9 5,3 ± 1,8 5,1 ± 2,2 5,2 ± 2,0 0,69 0,77 0,53 0,72 0,80 0,37 0,67 0,37 0,32 

Largura da língua (língua fora boca) 841 4,6 ± 1,5 4,7 ± 1,8 4,6 ± 1,6 4,8 ± 1,3 4,9 ± 1,6 4,8 ± 1,4 0,08 0,65 0,79 0,18 0,89 0,93 0,22 0,22 0,94 

Área da língua (frontal) 899 2,2 ± 0,9 2,3 ± 1,0 2,2 ± 0,9 2,3 ± 0,8 2,3 ± 1,1 2,3 ± 0,9 0,26 0,38 0,35 0,59 0,79 0,24 0,71 0,15 0,15 

Largura da via aérea (língua fora) 105 1,2 ± 0,7 0,7 ± 0,7 1,1 ± 0,7 1,3 ± 0,8 0,8 ± 0,7 1,2 ± 0,8 0,64 0,01 0,81 0,52 <0,01 0,76 0,51 0,02 £ 0,71 

Área da via aérea (frontal) 102 0,2 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0,3 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0,2 ± 0,2 0,74 0,25 0,84 0,71 0,41 0,83 0,72 0,40 0,81 

Comprimento da língua (perfil) 899 4,3 ± 1,0 4,3 ± 1,0 4,3 ± 1,0 4,7 ± 0,9 4,5 ± 1,3 4,6 ± 1,1 0,84 0,61 0,70 0,80 0,49 0,60 0,82 0,37 0,62 

Área da língua (perfil) 899 5,6 ± 1,7 5,6 ± 2,0 5,6 ± 1,8 6,3 ± 2,0 6,2 ± 2,4 6,2 ± 2,2 <0,01 0,54 0,89 <0,01 0,48 0,64 <0,01 a 0,20 0,58 

Espessura da língua (perfil) 914 1,4 ± 0,6 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,6 1,6 ± 0,7 1,8 ± 0,8 1,7 ± 0,7 <0,01 0,03 0,44 <0,01 0,38 0,42 <0,01 a 0,58 0,44 

Curvatura da língua (perfil) 914 5,4 ± 1,3 5,4 ± 1,2 5,4 ± 1,3 5,9 ± 1,3 5,4 ± 1,8 5,7 ± 1,5 <0,01 0,02 0,02 0,05 0,04 0,01 0,06 0,01 £ <0,01 α 

Largura da via aérea (abaixa língua) 91 1,8 ± 0,9 1,7 ± 0,7 1,8 ± 0,9 1,7 ± 0,9 1,7 ± 0,6 1,7 ± 0,9 0,80 0,94 0,90 0,76 0,93 0,91 0,70 0,46 0,88 

Comprimento da úvula (via aérea) 109 1,0 ± 0,4 1,0 ± 0,4 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,4 1,1 ± 0,6 1,0 ± 0,5 0,50 0,27 0,40 0,67 0,44 0,41 0,67 0,47 0,41 

Largura da úvula (via aérea) 447 1,0 ± 0,4 1,1 ± 0,4 1,0 ± 0,4 1,0 ± 0,4 1,1 ± 0,4 1,0 ± 0,4 0,78 0,27 0,97 0,30 0,60 0,78 0,31 0,74 0,79 

Área da úvula (via aérea) 109 0,8 ± 0,3 0,9 ± 0,3 0,8 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,4 0,25 0,10 0,50 0,51 0,27 0,51 0,51 0,34 0,51 

Comprimento da úvula (palato mole) 111 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,3 0,6 ± 0,3 0,08 0,16 0,31 0,12 0,37 0,31 0,13 0,27 0,32 

Largura da úvula (palato mole) 245 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,20 0,60 0,06 0,95 0,56 0,35 0,99 0,51 0,22 0,95 

Área da úvula (palato mole) 113 0,3 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,13 0,12 0,37 0,22 0,38 0,38 0,22 0,19 0,39 

Largura da parede lateral da faringe 70 1,8 ± 0,8 2,0 ± 0,7 1,8 ± 0,8 1,8 ± 0,8 2,2 ± 0,4 1,7 ± 0,8 0,77 0,21 0,68 0,88 0,36 0,76 0,90 0,33 0,74 

Largura da parede medial da faringe 95 1,6 ± 0,4 1,3 ± 0,6 1,5 ± 0,5 1,1 ± 0,7 1,5 ± 0,6 1,2 ± 0,7 0,21 0,91 0,02 0,18 0,66 0,02 0,20 0,80 0,02 ¥ 

continua 
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Amostra Populacional  

(IAH ≥ 15 x IAH < 15) 
Amostra Clínica  

(IAH ≥ 15 x IAH < 15) 
Amostra Total  

(IAH ≥ 15 x IAH < 15) 

Índice Mallampati #        1/2 71 (15,8%) 15 (9,7%) 86 (14,2%) 29 (15,3%) 4 (3,6%) 33 (11%) 0,06 <0,01α <0,01 £ 

(n=919) 3/4 377 (84,2%) 140 (90,3%) 517 (85,7%) 161(84,7%) 106 (96,4%) 267 (89%)    

Índice Mallampati modificado # 1/2 30 (6,7%) 6 (3,7%) 36 (5,9%) 12 (6,2%) 0 (0%) 12 (4%) 0,17 <0,01α 0,04 

(n=919) 3/4 420 (93,3%) 155 (96,3%) 575 (94,1%) 182 (93,8%) 108 (100%) 290 (96%)    

Dados apresentados como média ± desvio padrão ou porcentagem (%); Valores de p ≤0.05 são mostrados em negrito. As distâncias (larguras, espessura e comprimentos) representadas em cm; áreas 
representadas em cm2.  
# Frequência absoluta 
a amostra populacional versus amostra clínica;  
£ IAH ≥15 versus IAH<15  
Post roc:  
α Amostra clínica com IAH<15 versus amostra clínica com IAH ≥ 15;  
¥ Amostra clínica com IAH<15 versus amostra populacional com IAH<15 
Inter: interação; IAH: índice de apneia e hipopneia; IMC: índice de massa corpórea 
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Tabela 7. Valores das medidas fotográficas craniofaciais e intraorais avaliadas entre as amostras populacional e clínica com AOS 

moderada a grave (IAH ≥ 15). 

 Amostra 
populacional 

Amostra 
clínica 

Amostras 
Não ajustado 

Amostras 
Ajuste sexo e idade 

Amostras 
Ajuste sexo, 
idade e IMC 

Amostras 
Ajuste sexo, idade, 

IMC e IAH 

 IAH ≥ 15 IAH ≥ 15 p p p p 

Comprimento mandibular 7,3 ± 0,9 8,3 ± 1,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Comprimento mandibular diagonal 9,0 ± 0,9 10,0 ± 1,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Área maxilo-mandibular 49,2 ± 7,3 57,5 ± 8,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Área do triângulo mandibular 36,1 ± 6,5 44,1 ± 8,7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Ângulo da posição natural da cabeça 14,8 ± 4,3 18,6 ± 4,7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Volume da mandíbula 116,7 ± 38,7 155,2 ± 46,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Volume maxilo-mandibular 261,2 ± 56 325,9 ± 67,4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Distância esternomental 7,7 ± 1,5 9,2 ± 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01a 

Altura lateral da face 9,7 ± 0,7 10,1 ± 0,8 <0,01 0,04 <0,01 0,06 

Curvatura da língua 5,4 ± 1,2 5,4 ± 1,8 0,41 0,25 0,41 0,11 

Parede medial da faringe 1,3 ± 0,6 1,5 ± 0,6 0,40 0,62 0,40 0,55 

Dados apresentados como média ± desvio padrão; Valores de p ≤0.05 são mostrados em negrito. As distâncias (altura, larguras, comprimentos)  representadas em cm; ângulos representados 
em graus; áreas representadas cm2; volumes representados em cm3.   

a amostra populacional versus amostra clínica. IAH: índice de apneia e hipopneia; IMC: índice de massa corpórea 
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4.3 Análise da regressão linear (Tabela 8) 

 

Objetivando traçar os possíveis fatores associados ao aumento do IAH, 

foram conduzidas análises de regressão linear. De todos os modelos gerados, foi 

observada uma influência estatisticamente significante de algumas medidas 

craniofaciais e intraorais na incidência de eventos de IAH, tanto ao analisar a 

amostra total, quanto ao analisar cada amostra populacional e clínica 

separadamente. 

Na amostra total, as medidas que foram associadas ao maior IAH 

foram: menor curvatura da língua (p<0,01), maior altura mandibular posterior 

(p<0,01) e maior largura da mandíbula (p<0,01), tanto não ajustados, quanto 

ajustados para sexo e idade ou para sexo, idade e IMC. Como produto da 

regressão linear múltipla, uma equação foi gerada para tentar explicar 

numericamente a influência dessas medidas na associação com o maior IAH: 

Y = -72,4 + (2,34 * altura mandibular posterior) + (2,56 * largura da 

mandíbula) + (-1,66 * curvatura da língua) + (7,91 * sexo) + (0,27 * idade) + (1,08 

* IMC). 

As medidas fotográficas craniofaciais/intraorais variavam entre as 

amostras e foram analisadas separadamente. Na amostra populacional, quando 

não ajustado para covariantes, a maior largura da língua (p=0,04) se associou 

com o maior IAH, perdendo a significância ao ser ajustado para sexo e idade, ou 

sexo, idade e IMC. As seguintes variáveis foram significantes nessa amostra 

populacional: maior altura do terço inferior da face (p=0,05), maior altura 

mandibular posterior (p<0,01) e maior largura da mandíbula (p<0,01), tanto sem 

ajuste, quanto ajustado para sexo e idade. A altura mandibular posterior (p=0,03) 

se manteve significante mesmo após o ajuste de sexo, idade e IMC, mostrando 

que quanto maior a altura mandibular posterior, maior foi o IAH independente de 

qualquer outro fator. 

Na amostra clínica, quando os modelos de regressão linear foram 

controlados para todos os fatores confundidores (sexo, idade e IMC), a menor 
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curvatura da língua (p<0,01) e a maior largura da mandíbula (p<0,01) foram 

medidas associadas ao maior IAH e quando ajustadas para sexo e idade, ou sexo, 

idade e IMC, permaneceu a associação. A maior espessura da língua (p=0,05) 

mostrou associação em relação ao aumento do IAH quando não ajustada para 

covariantes, perdendo a significância ao ser ajustada para sexo e idade, ou sexo, 

idade e IMC.   
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Tabela 8. Modelo de regressão linear multivariada utilizando o método Stepwise Wald associado a maior IAH em amostra populacional 

e clínica, não ajustados, ajustados para sexo/idade e sexo/idade e IMC.  

 

Não ajustado  Ajuste sexo e idade Ajuste sexo, idade e IMC 

β Coef r2 p β Coef r2 p β Coef r2 p 

AMOSTRA TOTAL           

Largura da língua 2,12  0,12 1,13  0,40 0,23  0,86 

Espessura da língua 1,03  0,30 0,72  0,45 0,68  0,46 

Curvatura da língua -2,18  <0,01 -1,74  <0,01 -1,66  <0,01 

Comprimento mandibular 0,90  0,25 0,89  0,24 0,81  0,27 

Altura do terço inferior da face 2,11  0,08 1,69  0,17 -0,18  0,88 

Altura mandibular posterior 3,42  <0,01 3,36  <0,01 2,34  0,01 

Largura da mandíbula 6,30  <0,01 5,99  <0,01 2,56  <0,01 

Modelo  0,20   0,24   0,30  

AMOSTRA POPULACIONAL          

Largura da língua 3,01  0,04 1,24  0,37 0,77  0,56 

Espessura da língua -0,64  0,60 -1,02  0,37 -0,80  0,47 

Curvatura da língua -0,38  0,51 0,31  0,57 0,19  0,72 

Comprimento mandibular -0,77  0,39 -0,86  0,30 -0,76  0,34 

Altura do terço inferior da face 2,60  0,05 2,58  0,05 0,83  0,52 

Altura mandibular posterior 2,75  <0,01 2,65  <0,01 1,92  0,03 

Largura da mandíbula 3,92  <0,01 3,63  <0,01 0,49  0,64 

Modelo  0,11   0,22   0,27  

continua 
 



Resultados  
 

59 
 

Continuação 

AMOSTRA CLÍNICA          

Largura da língua 1,62  0,58 1,32  0,65 -1,06  0,70 

Espessura da língua 3,18  0,05 2,75  0,09 2,37  0,12 

Curvatura da língua -5,28  <0,01 -5,18  <0,01 -4,54  <0,01 

Comprimento mandibular 2,45  0,12 1,36  0,40 0,47  0,76 

Altura do terço inferior da face 1,16  0,62 0,07  0,98 -1,41  0,54 

Altura mandibular posterior 3,19  0,09 2,05  0,30 -0,03  0,99 

Largura da mandíbula 9,27  <0,01 8,60  <0,01 4,86  <0,01 

Modelo  0,36   0,38   0,46  

Valores de p ≤0.05 são mostrados em negrito, IMC: índice de massa corpórea, β Coef: Coeficiente beta não padronizado 
Dados apresentados por valores do intervalo de confiança 95% (IC 95%) dos modelos de regressão linear (não ajustados ou controlados para covariantes indicadas) para AOS 
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4.4 Análise da Regressão Logística (Tabela 9) 

Para a análise de regressão logística, foram categorizados como AOS 

moderada/grave os pacientes que apresentavam IAH ≥ 15 e as variáveis dos 

modelos de regressão foram identificadas no intuito de avaliar a relação entre as 

medidas fotográficas e a probabilidade de desenvolver AOS moderada a grave. 

Na amostra total, com os dados não ajustados, a maior largura da 

língua (p<0,01), menor curvatura da língua (p=0,05), maior altura do terço inferior 

da face (p=0,02), maior altura mandibular posterior (p<0,01) e maior largura da 

mandíbula (p<0,01) foram associadas à presença da AOS moderada/grave. 

Quando ajustadas para sexo e idade, maior largura da língua (p=0,04), maior 

altura do terço inferior da face (p=0,04), maior altura mandibular posterior (p<0,01) 

e maior largura da mandíbula (p<0,01) permaneceram associadas com AOS 

moderada/grave. Entretanto, quando ajustada para sexo, idade e IMC, nenhuma 

variável se mostrou significante.  

Na amostra populacional, com os dados não ajustados, maior largura 

da língua (p=0,02), maior altura do terço inferior da face (p=0,05), maior altura 

mandibular posterior (p=0,03) e maior largura da mandíbula (p<0,01)  associam-

se à presença da AOS moderada/grave. Quando ajustadas para sexo e idade, 

maior altura do terço inferior da face (p=0,04), maior altura mandibular posterior 

(p=0,04) e maior largura da mandíbula (p<0,01) foram associadas à AOS 

moderada/grave. Entretanto, quando ajustadas para sexo, idade e IMC, nenhuma 

variável se mostrou significante.  

Na amostra clínica, com os dados não ajustados, a menor curvatura da 

língua (p<0,01) e a maior largura da mandíbula (p<0,01) foram associadas à 

presença da AOS moderada/grave, e juntamente com a maior largura da língua 

(p=0,05), mantiveram-se significantes quando ajustadas para sexo e idade. 

Entretanto, quando ajustada para sexo, idade e IMC, apenas a menor curvatura 

da língua (p<0,01) foi associada à AOS moderada/grave.  
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Tabela 9. Modelo de regressão logística multivariada utilizando o método Stepwise Wald para AOS moderada a grave em amostra 

populacional e clínica, não ajustados, ajustados para sexo/idade e sexo/idade e IMC.  

 

Não ajustado Ajuste sexo e idade Ajuste sexo, idade e IMC 

Exp(B) 

95% Intervalo de 
confiança P Exp(B) 

95% Intervalo de 
confiança P Exp(B) 

95% Intervalo de 
confiança P 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

AMOSTRA TOTAL              

Largura da língua 0,55 0,17 0,93 <0,01 0,40 0,02 0,78 0,04 0,30 -0,08 0,69 0,12 

Espessura da língua 0,15 -0,10 0,40 0,24 0,10 -0,16 0,37 0,46 0,10 -0,19 0,38 0,52 

Curvatura da língua -0,13 -0,25 0,00 0,05 -0,08 -0,21 0,05 0,25 -0,05 -0,19 0,08 0,46 

Comprimento mandibular 0,04 -0,15 0,24 0,66 0,08 -0,12 0,29 0,44 0,05 -0,16 0,26 0,63 

Altura do terço inferior da face 0,37 0,04 0,68 0,02 0,36 0,01 0,70 0,04 0,14 -0,22 0,51 0,44 

Altura mandibular posterior 0,33 0,10 0,55 <0,01 0,38 0,12 0,63 <0,01 0,25 -0,01 0,51 0,06 

Largura da mandíbula 0,50 0,28 0,70 <0,01 0,56 0,31 0,79 <0,01 0,08 -0,19 0,36 0,56 

AMOSTRA POPULACIONAL             

Largura da língua 0,55 0,08 1,02 0,02 0,28 -0,17 0,74 0,23 0,25 -0,22 0,72 0,31 

Espessura da língua 0,01 -0,34 0,35 0,97 -0,07 -0,43 0,28 0,70 -0,08 -0,45 0,29 0,68 

Curvatura da língua 0,02 -0,14 0,19 0,79 0,15 -0,05 0,34 0,16 0,15 -0,06 0,35 0,17 

Comprimento mandibular -0,11 -0,36 0,15 0,43 -0,10 -0,37 0,18 0,51 -0,11 -0,39 0,17 0,45 

Altura do terço inferior da face 0,39 -0,00 0,79 0,05 0,46 0,01 0,90 0,04 0,19 -0,27 0,66 0,42 

Altura mandibular posterior 0,30 0,02 0,57 0,03 0,32 0,01 0,62 0,04 0,20 -0,12 0,52 0,22 

Largura da mandíbula 0,48 0,20 0,76 <0,01 0,56 0,23 0,88 <0,01 -0,01 -0,39 0,36 0,95 

continua 
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continuação 

AMOSTRA CLÍNICA             

Largura da língua 0,64 -0,06 1,35 0,08 0,72 -0,01 1,45 0,05 0,46 -0,30 1,22 0,24 

Espessura da língua 0,33 -0,06 0,71 0,10 0,24 -0,20 0,68 0,29 0,20 -0,30 0,71 0,43 

Curvatura da língua -0,39 -0,63 -0,15 <0,01 -0,39 -0,63 -0,14 <0,01 -0,35 -0,60 -0,08 <0,01 

Comprimento mandibular 0,28 -0,08 0,65 0,13 0,19 -0,18 0,57 0,32 0,10 -0,29 0,50 0,62 

Altura do terço inferior da face 0,32 -0,24 0,88 0,26 0,34 -0,27 0,95 0,28 0,18 -0,48 0,84 0,59 

Altura mandibular posterior 0,33 -0,10 0,75 0,14 0,35 -0,14 0,84 0,17 0,14 -0,39 0,66 0,61 

Largura da mandíbula 0,52 0,15 0,88 <0,01 0,56 0,12 0,88 <0,01 0,13 -0,31 0,57 0,56 

Valores de p ≤ 0.05 são mostrados em negrito 
Dados apresentados por valores de odds ratio (OR) e intervalo de confiança 95% (IC 95%) dos modelos de regressão logística (não ajustados ou controlados para covariantes indicadas) para AOS 
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O presente estudo foi o primeiro, até onde sabemos, que investigou se  

medidas craniofaciais e intraorais obtidas por fotografias quantitativas 

padronizadas diferem entre indivíduos de uma amostra populacional e pacientes 

de uma amostra clínica. Indivíduos com AOS da amostra populacional 

apresentaram maior desproporção entre alturas faciais, enquanto na amostra 

clínica foram encontrados maior largura facial e volume aumentado da língua, 

mostrando que as medidas de obesidade, de alterações esqueléticas e de 

cavidade oral possuem impacto na colapsibilidade faríngea e variam de acordo 

com a procedência do indivíduo avaliado. 

 

5.1 População estudada  

É importante considerar que a origem das presentes amostras é 

composta por uma população altamente heterogênea (Guindalini et al., 2010) e, 

por sua vez, a AOS é uma doença complexa, com fatores fisiopatológicos e 

apresentações clínicas amplamente diversificados na população, o que impõe 

sérios desafios na padronização de diversas avaliações diagnósticas e 

terapêuticas (Eckert, 2018; Ye et al.,2014). Diversos são os fatores de risco para 

a ocorrência e aumento da gravidade da AOS, incluindo a presença de alterações 

anatômicas craniofaciais e de tecido mole na VAS, obesidade, acúmulo de tecido 

adiposo na região cervical, envelhecimento e maior ocorrência em indivíduos do 

sexo masculino (Patil et al., 2007; Eckert et al., 2013) – situações que foram 

encontradas em nosso estudo e serão discutidas a seguir. Esses fatores 

contribuem para maior colapsibilidade faríngea e instabilidade do controle 

ventilatório (Eckert, 2018) e, permitir a identificação de fatores de risco mais 

consistentes, integrando informações fenotípicas, é um processo fundamental 

para criar estratégias de triagem diagnóstica e tratamento precoce e 

individualizados para pacientes acometidos com esta condição. 
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5.2 Avaliações antropométricas, clínicas e parâmetros polissonográficos 

Como esperado e de acordo com a literatura, as medidas 

antropométricas, as queixas clínicas e os dados polissonográficos foram mais 

alterados na amostra clínica e nos pacientes mais graves (IAH ≥ 15), em relação 

à amostra populacional e aos indivíduos com IAH < 15.  

A comparação entre os dois tipos de amostras, independentemente da 

presença da AOS, mostrou que os pacientes pertencentes à amostra clínica 

representaram os indivíduos que realmente procuram atendimento médico por 

suspeita de AOS, caracterizados por maior frequência de homens, com 

circunferência cervical aumentada, com mais queixas de ronco e fadiga, mais 

sonolentos e cuja polissonografia revelou maiores alterações dos eventos 

respiratórios. Já a amostra populacional, devido ao caráter epidemiológico dessa 

população, não era necessariamente composto de indivíduos com queixas de 

AOS, pois apresentaram menos sintomas clínicos (ESE abaixo de 10) e menos 

alterações dos eventos respiratórios polissonográficos. Apesar de mostrarem uma 

forma mais branda da doença na amostra populacional, esses indivíduos com 

AOS assintomática apresentaram uma idade mais avançada e maior frequência 

de diabetes mellitus em relação à amostra clínica. 

Em relação à comparação entre os grupos de IAH, independentemente 

das amostras, revela que os portadores de IAH ≥ 15 representaram bem o fenótipo 

clínico tradicional da AOS, caracterizado por homens, com a idade mais avançada, 

mais obesos, com queixa de ronco e presença de comorbidades (hipertensão 

arterial e diabetes mellitus), valores maiores do índice de dessaturação e menores 

de SpO2  mínima, porém sem diferença na ESE. Na literatura, estudos vêm 

demonstrando a apresentação da AOS (Bittencourt et al., 2009) e alguns reforçam 

que a presença de SED é fator preditor de consequências cardiovasculares (Golbin 

et al., 2008; Blachier et al., 2012), condições de hiperglicemia (Nena et al., 2012), 

acidentes automobilísticos (Garbarino et al., 2016) e prediz reposta ao tratamento 

(He, Kapur, 2017). No nosso estudo, a presença de SED foi maior somente quando 

analisamos dentro da amostra clínica aqueles com IAH ≥ 15 em relação os 

pacientes com IAH<15. Já na amostra populacional, não houve diferença, 
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mostrando que provavelmente a ESE não seja um bom screening para SED em 

grupos menos sintomáticos. Essa escala tem sido questionada quanto a sua 

reprodutibilidade, concordância com a gravidade da AOS (Roure et al., 2008) e 

acurácia em avaliar SED comparada a métodos objetivos como o teste de múltiplas 

latências do sono (Ren et al., 2016), indicando que a SED subjetivamente avaliada 

talvez não seja sensível o suficiente para identificação de AOS em alguns grupos. 

A investigação dos efeitos da sonolência e insônia associadas à AOS, por 

conseguinte, faz-se de suma importância, no que diz respeito à busca por uma 

melhor definição das apresentações clínicas da AOS (Pack, 2019) já que estudos 

de análise de cluster de sintomas clínicos mostraram presença de 43% de SED, 

33% de insônia e 25% de oligossintomáticos como apresentações clínicas da AOS 

(Ye et al., 2014; Keenan et al., 2018). Em relação às comorbidades, houve maior 

frequência de hipertensão arterial e diabetes mellitus nos indivíduos com 

apresentação mais grave da AOS. Evidências ressaltam a possível existência de 

grupos de pacientes com AOS que têm maior predisposição a eventos 

cardiovasculares, a depender da presença de sintomas de sonolência excessiva e 

de insônia. Neste estudo os sintomas de insônia não evidenciaram relação com a 

AOS, porém, sugerimos avaliar as repercussões diurnas e sintomas de insônia 

como fatores potencializadores dos desfechos da AOS. 

 

5.3 Considerações sobre as medidas fotográficas craniofaciais associadas à 

AOS  

Foram realizadas análises comparativas entre as variáveis craniofaciais, 

inicialmente entre as amostras clínica e populacional, em seguida entre os grupos 

de IAH ≥ 15 e IAH < 15 e, posteriormente, a interação entre as amostras*grupos 

de IAH concomitantemente.  

Entre as amostras, foi observada uma grande quantidade de medidas 

estatisticamente significantes, mesmo após ajuste para idade, sexo e IMC, em 

que foi observado larguras faciais menores nos indivíduos da amostra 

populacional, sugerindo um padrão facial mais estreito ou menor adiposidade 
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facial, em relação às medidas faciais dos indivíduos da amostra clínica, os quais 

apresentaram maiores medidas látero-laterais e um padrão facial mais largo. 

Dentre as medidas evidenciadas, as mais notáveis foram a presença de menores 

medidas angulares (profundidade maxilar e mandibular), menor comprimento 

mandibular, menores larguras faciais e menores áreas e volumes maxilo-

mandibulares na amostra populacional comparando com a clínica. Na literatura, 

um estudo envolvendo centros internacionais de sono do SAGIC, foi utilizada a 

presente técnica fotográfica, com o intuito de avaliar os fenótipos extremos 

relacionados à AOS, e os autores mostraram que menores larguras craniofaciais 

foram protetoras em pacientes com AOS, na presença de outros fatores de risco 

como sexo masculino, obesidade e idade avançada (Rizzatti et al., 2020). No 

nosso estudo, sugerimos que o fato da face mais estreita ser encontrada na 

amostra populacional assintomática, seja também um fator protetor em relação à 

amostra clínica mais sintomática. 

Ao comparar os grupos com AOS mais grave em relação aos mais 

leves, independentemente da amostra populacional, apenas três medidas (volume 

mandibular, volume maxilo-mandibular e altura lateral da face) se mostraram 

significantes após o ajuste para sexo, idade e IMC. Entretanto, antes de ajustar 

para o IMC, 28 medidas mostraram-se significantes quando inicialmente estavam 

sem ajuste ou com ajuste de sexo e idade, tendo sido, contudo, perdidas com o 

ajuste do IMC, confirmando nessa análise, forte influência da obesidade na 

gravidade da AOS. Portanto, as medidas fotográficas craniofaciais que não 

sofreram impacto da obesidade, confirmando associação significante com a AOS, 

foram duas medidas de volume maxilo-mandibular e outra de altura facial. Em 

relação às medidas de maior volume mandibular e volume maxilo-mandibular, 

especula-se a presença de um padrão facial denominado face curta, que é 

demonstrado por um maior volume no terço médio e inferior da face, com 

predominância de crescimento facial horizontal e lateral sobre o vertical, menores 

alturas faciais, menores dimensões ântero-posteriores e possível posição da 

língua no sentindo posterior e inferior. Estudo mostrou que as medidas do volume 

maxilo-mandibular aumentadas podem ser encontradas em pacientes com AOS, 

podendo influenciar negativamente no tratamento da perda de peso e servindo 
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como mau prognóstico nesses casos (Sutherland et al., 2016b). A medida da 

altura lateral da face aumentada foi observada nos pacientes com AOS, mesmo 

após ajuste do IMC, e reflete excesso do crescimento vertical da face, 

particularmente pelo aumento do terço facial inferior causando essa maior altura 

lateral. Dessa forma, esses indivíduos com face longa e estreita apresentam uma 

desproporção no terço inferior da face em relação ao terço médio e superior, 

excesso maxilar vertical, associação com respiração oral, que favorece a redução 

do espaço aéreo faríngeo e, portanto, presença da AOS. 

Quando as medidas craniofaciais são avaliadas através de uma 

fotografia, não está claro se estão refletindo aspectos esqueléticos ou a 

adiposidade subcutânea facial. A fim de esclarecer essa incerteza e a influência 

da obesidade nas medidas fotográficas, um estudo utilizou a presente técnica 

fotográfica padronizada, antes e após perda de peso (através de programas 

dietéticos ou cirurgia bariátrica) em pacientes com AOS, e mostrou que algumas 

medidas faciais modificaram após o emagrecimento e outras não. Os autores 

concluíram que as medidas dos ângulos e das alturas faciais (que não mudaram 

com a perda de peso) estão mais relacionadas a reais alterações esqueléticas da 

face, enquanto as medidas de largura facial e ângulos cervicais (que mudaram 

com a perda de peso) estão mais relacionados com tecidos moles circunjacentes 

(Sutherland et al., 2019). Comparando com nosso estudo, na análise comparativa 

entre os grupos de IAH, algumas medidas como: ângulo cervicomental, largura 

facial e largura mandibular mostraram-se aumentadas no grupo IAH≥15 e 

perderam significância ao serem ajustadas para a covariável IMC. Portanto, essas 

medidas potencialmente refletem aumento de tecido mole, acúmulo de gordura 

cervical e submentoniana, posição inferiorizada do osso hióide e maior volume da 

língua e sugestivas de uma relação com a obesidade. Em contrapartida, as 

medidas de maiores volume mandibular, volume maxilo-mandibular e altura lateral 

da face mantiveram significância mesmo após o ajuste do IMC, revelando reais 

associações com a AOS moderada a grave, independentemente da obesidade. 

Em relação às interações amostras*grupo de IAH, os indivíduos com 

IAH ≥ 15 oriundos da amostra clínica apresentaram características craniofaciais 
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diferentes, tanto em comparação aos indivíduos com IAH ≥ 15 da amostra 

populacional, quanto em relação aos indivíduos com IAH < 15 da amostra clínica. 

Considerando apenas a amostra populacional, não houve efeitos de interação das 

medidas faciais entre o grupo com IAH ≥ 15 em relação ao grupo com IAH < 15.  

As análises de interação mostraram que o grupo de indivíduos com 

IAH ≥ 15 da amostra clínica em relação ao grupo de indivíduos com IAH ≥ 15 da 

amostra populacional (β), bem como em relação ao grupo de indivíduos com IAH 

< 15 da amostra clínica (α), resultaram em significantes medidas craniofaciais que 

foram as seguintes: maiores ângulo de posição natural da cabeça, volume 

mandibular, volume maxilo-mandibular, distância esternomental e altura lateral da 

face. Um maior ângulo natural da posição da cabeça tende a resultar em maior 

extensão craniocervical, podendo ser encontrado em pacientes que apresentam 

AOS grave e assumem uma postura anteriorizada da cabeça, posição mais 

avançada da coluna cervical e da parede posterior da faringe, com o intuito de 

retificar a VAS como um mecanismo compensatório em manter a faringe pérvea e 

favorecer a respiração (Ozbek et al., 1998). O maior volume do terço médio da 

face (maxila) e do terço inferior da face (mandíbula) foi capturado pelas medidas 

de maiores valores de volume mandibular, volume maxilo-mandibular, já discutido 

anteriormente, refletindo aumento das dimensões laterais de largura da face,  

encontradas nos indivíduos com padrão facial em que o terço médio e inferior da 

face encontra-se mais largo e curto (Cakirer et al., 2001), sugerindo medidas de 

obesidade subcutânea (Lee et al., 2009) ou como indicador do aumento do 

volume da língua em pacientes com AOS (Sutherland et al., 2012 e 2014). Em 

relação às medidas cervicais, a presente técnica fotográfica permite analisar 

algumas medidas angulares e lineares do pescoço, porém apenas a distância 

esternomental se mostrou significante na interação entre as amostras*grupos de 

IAH. Trata-se de uma medida que traduz o comprimento vertical do pescoço ao se 

avaliar uma linha reta entre o queixo e o esterno do indivíduo, com uma tendência 

em ser observado um menor comprimento do mento ao esterno nos indivíduos 

com AOS, que apresentem possível deslocamento caudal de tecidos moles da 

VAS, especialmente da língua e do ósso hióide, reduzindo essa distância. Porém, 

divergindo do esperado, em nossa análise foi encontrada uma maior distância 
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esternomental associada ao grupo com IAH ≥ 15 da amostra clínica. A maior 

medida da altura lateral da face também foi associadas à AOS, sugerindo uma 

desarmonia craniofacial, largura facial mais estreita característica do padrão de 

face longa e consequente redução das dimensões da VAS (Capelozza, 2004) . Na 

literatura, a restrição craniofacial interage com o aumento de tecido mole da VAS 

para contribuir como fator de risco para AOS (Tsuiki et al., 2008), e, coletivamente, 

esses achados fenotípicos podem refletir os efeitos concomitantes do excesso de 

gordura facial/volume de tecido mole e mau posicionamento mandibular, 

sugerindo um padrão estreito (face longa) ou um rosto mais largo (face curta) que 

contribuam para a presença de AOS moderada a grave na amostra clínica em 

relação a essa condição na amostra populacional e em relação ao quadro mais 

leve da própria amostra clínica.  

Outras análises de interações craniofaciais que se mostraram maiores, 

ao comparar apenas o grupo com IAH ≥ 15 da amostra clínica em relação ao 

grupo com IAH ≥ 15 da amostra populacional (β), foram: maiores medidas do 

comprimento mandibular, comprimento mandibular diagonal, área maxilo-

mandibular e área do triângulo mandibular. Vários estudos associam a presença 

da retroposição mandibular com a presença de AOS (Zonato et al., 2005; Lee et 

al., 2009), no entanto, Perri et al., (2014) não encontraram essa associação. No 

presente estudo, foi evidenciada um maior comprimento da mandíbula associado 

à AOS, sugerindo, portanto, uma ausência da retroposição mandibular nesses 

indivíduos, e a presença de uma possível rotação mandibular horária, com 

deslocamentos posterior e inferior da mandíbula e consequente estreitamento 

retropalatal, além do aumento do comprimento da faringe e sua maior 

colapsabilidade (Lee et al., 2007; Friedman, 2009). Em relação às outras medidas 

craniofaciais que mostraram associação com a AOS, foram a maior área maxilo-

mandibular e maior área do triângulo mandibular, na amostra clínica em relação à 

populacional. As menores dimensões dessas medidas foram encontradas na 

amostra populacional, sugerindo uma menor área maxilo-mandibular inferindo 

uma tendência à retrusão bimaxilar e uma menor área do triângulo mandibular,  

sugerindo o perfil facial verticalizado com provável rotação horária da mandíbula 

reduzindo o espaço aéreo faríngeo e predispondo à AOS. 
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Nossa hipótese, de que haveria uma diferença entre amostra clínica 

comparada com a amostra populacional, confirmou-se ao realizarmos a 

subanálise com somente portadores de AOS moderada a grave, evidenciando 

que as variáveis comprimento mandibular, comprimento mandibular diagonal, 

área maxilo-mandibular, área do triângulo mandibular, ângulo de posição natural 

da cabeça, volume mandibular, volume maxilo-mandibular e distância 

esternomental são de fato, maiores na amostra clínica comparadas à populacional, 

após ajustes para sexo, idade, IMC e IAH.  

 

5.4 Considerações sobre as medidas fotográficas intraorais associados a 

AOS  

Na avaliação intraoral entre as amostras, independente do grupo de 

IAH, o encontro das medidas de menor altura da abertura de boca e maiores 

medidas de língua (área e espessura) na amostra clínica em relacão à 

populacional, sugere uma desproporção de tecidos moles e arcabouço 

esquelético demonstrado por língua aumentada e cavidade oral pequena, muitas 

vezes visualizadas em indivíduos que apresentam maiores classes de Mallampati 

modificado (III e IV), estando, pois, de acordo com o encontrado na amostra do 

presente estudo. 

Incluindo a amostra total, as variáveis intraorais que foram importantes 

para diferenciar AOS moderada a grave de quadros mais leves, foram medidas 

que mostraram aumento de tecido mole na faringe, representadas pela menor 

largura da via aérea, menor curvatura da língua e maior índice de Mallampati 

modificado classes 3 e 4 e, consequentemente, presença de maior estreitamento 

da VAS, o que demonstra uma forte relação à maior colapsibilidade faríngea, 

independente da obesidade. O estreitamento da VAS, visualizado pela largura da 

VAS, pode ser observado através de medidas do aumento da úvula, da largura da 

parede medial e da lateral da faringe, que podem refletir o aumento das tonsilas 

palatinas e pilares amigdalianos, frequentemente associados em indivíduos com 
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AOS (Schellenberg et al., 2000; Zonato et al., 2005). Porém, no atual estudo, essas 

medidas não se mostraram significantes ao serem avaliadas isoladamente. 

Algumas medidas intraorais, como a largura e a espessura da língua, 

mostraram-se significantes no grupo de IAH ≥ 15 em relação ao grupo < 15, 

quando analisadas sem ajuste, porém perderam significância ao se ajustarem 

para idade, sexo e IMC. Como o IMC é relacionado ao aumento do tamanho e à 

gordura da língua, não é de surpreender que, ao ajustar para IMC, perdeu-se a 

significância, sugerindo a obesidade como o real fator de associação à AOS 

nessas específicas medidas da língua. A obesidade é o principal fator de risco 

associado à AOS em adultos de meia idade (Young et al.,1993) e seu impacto 

nos tecidos da VAS aumenta a circunferência do pescoço (Ferguson et al., 

1995), o tamanho das estruturas de tecido mole da VAS (parede lateral da 

faringe, língua, palato mole) e gordura da língua (Kim et al., 2014), refletindo o 

grande impacto da gordura cervical e de VAS influenciarem na AOS. 

Schellenberg et al. (2000), avaliando o tamanho das tonsilas palatinas, 

demonstraram que houve associação com AOS, porém, ao ajustarem o IMC e a 

circunferência cervical, não ocorreu diferença estatisticamente significante. 

Outros autores (Schwab et al., 2017 e Oliveira et al., 2015) também mostraram 

que as medidas do tamanho da língua foram maiores em indivíduos com AOS vs 

controle em modelos não ajustados e que após o controle por idade e sexo, 

mantiveram-se significantes, e por conseguinte, não foram significativas ao 

controlar para o IMC. Dados da literatura mostram que indivíduos de etnia 

asiática com AOS, comparados aos caucasianos, apresentam maior restrição 

óssea craniofacial, que possivelmente colabora para o maior agravamento da 

doença com o aumento do IMC, sugerindo que a obesidade teria um maior 

efeito sobre a IAH no estreitamento da VAS dessa população (Lee et al., 2010). 

Sugerimos que a gordura e o tamanho da língua podem explicar a relação entre 

obesidade e AOS, através da análise de algumas medidas intraorais e que em 

nosso estudo, apesar de visualizar o impacto da obesidade nas medidas faciais 

e intraorais, encontramos medidas significantes mesmo após o ajuste do IMC.  
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As outras medidas intraorais que se mostraram significantes, tanto 

entre os grupos de IAH, quanto ao avaliar os indivíduos do grupo IAH≥15 da 

amostra clínica em relação ao grupo IAH < 15 também da amostra clínica, foram 

a menor curvatura da língua e maior frequência das classes III e IV do índice de 

Mallampati (modificado e tradicional). O escore do índice de Mallampati 

modificado avalia a relação entre o palato mole e a língua dentro da cavidade oral  

refletindo o grau de visibilidade faríngea. É considerado um fator preditor 

independente associado ao diagnóstico e à gravidade da AOS, sendo capaz de 

inferir um maior volume da língua e refletir uma medida de obesidade ou  restrição 

óssea maxilo-mandibular, naqueles indivíduos que apresentam índice de 

Mallampati modificado classes III e IV (Zonato et al., 2005; Davidson et al., 2008). 

Nesta análise, o índice de Mallampati modificado mostrou diferença 

estatisticamente significante dentro da amostra clínica e dentro do grupo de IAH 

mais grave, mostrando maior frequência das classes III ou IV em relação às 

classes I ou II, ao analisar tanto a amostra total, como a amostra clínica 

individualmente. Dados da literatura mostram que o índice de Mallampati 

modificado classes III ou IV e a circunferência cervical aumentada, quando 

positivos detectam presença da AOS, podendo ser úteis para a triagem da AOS 

(Zonato et al., 2005). Estudo evidenciou presença de infiltração gordurosa 

principalmente no terço posterior da língua, aumentando seu volume, 

correlacionando positivamente com o incremento do IMC e, sugerindo associação 

entre obesidade, volume de língua e índice de Mallampati modificado classes III e 

IV (Nashi et al., 2007), esse último amplamente aumentado na presente análise. 

Outro estudo envolvendo os centros internacionais do grupo Sagic, comparou 

indivíduos com AOS pertencentes a quatro etnias diferentes (caucasianos, afro-

americanos, asiáticos e sul-americanos), em relação a idade, sexo, IMC e índice 

de Mallampati modificado (Sutherland et al., 2019b). Foi evidenciada uma maior 

proporção do índice de Mallampati modificado classe IV na etnia sul-americana 

(representada pela amostra clínica do Brasil) em relação às outras etnias, bem 

como maior influência de obesidade (IMC) na gravidade da AOS nessa 

população. Considerando que o índice de Mallampati modificado reflete aumento 

do volume da língua e medida de obesidade central (Ahn et al., 2015; Davidson et 

al., 2008) e que o aumento do tecido mole na cavidade oral também pode estar 
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relacionado à suposta restrição craniofacial, no estudo inter-etnias acima citado, 

sugere-se que o grupo sul-americano, por apresentar maior susceptibilidade à 

obesidade e maior prevalência de Mallampati desfavorável, também realize uma 

investigação craniofacial quantitativa, o que foi realizado no presente estudo.   

A presença da menor curvatura da língua foi uma medida intraoral que 

mostrou relação tanto entre os grupos de IAH, quanto na interação do grupo 

IAH ≥ 15 da amostra clínica em relação ao grupo IAH < 15 também da amostra 

clínica. Na literatura, a medida da curvatura da língua é descrita como o 

comprimento da curvatura superior da língua em direção à ponta da mesma 

(Schwab et al., 2017), e essa medida mostrou um menor valor no grupo com 

IAH ≥ 15 em comparação com o grupo com IAH < 15. Esse comprimento reduzido 

da curvatura da língua no grupo com AOS moderada/grave pode estar 

potencialmente associado ao aumento do volume da língua ou a uma reduzida 

capacidade de extensão da língua para fora da boca nesses indivíduos, ou até 

mesmo uma diminuição das dimensões transversas da maxila, tornando-se uma 

medida que oferece uma oportunidade relevante de observação desse parâmetro 

anatômico associado à AOS, independente da obesidade.   

Em relação às medidas intraorais, sugerimos que pacientes com AOS 

moderada a grave da amostra clínica, mostraram associação com aumento de 

estruturas de tecidos moles que causam menor visibilidade e maior estreitamento 

da VAS, seja por aumento do tamanho da língua ou por provável restrição 

esquelética. Não houve efeitos de interação das medidas intraorais entre o grupo 

com IAH ≥ 15 da amostra populacional em relação ao grupo com IAH ≥ 15 da 

amostra clínica, bem como do grupo com IAH ≥ 15 em relação ao grupo com IAH 

< 15 considerando apenas a amostra populacional. 

 

5.5 Considerações sobre as medidas fotográficas associadas ao maior IAH 

e presença de AOS moderada a grave 

Neste estudo foram avaliadas, por meio de regressão linear, as 

diferenças das medidas fotográficas em relação ao maior IAH. Na amostra 
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clínica foram significantes as medidas relacionadas à menor curvatura da língua 

e maior largura mandibular e na amostra populacional, a medida da maior altura 

mandibular posterior, após ajuste para sexo, idade e IMC. Essas medidas 

podem ser utilizadas para diagnóstico e acompanhamento no manejo da AOS, 

bem como informações na avaliação de amostras clínica e populacional. Amra 

et al., (2015), mostraram que a medida da largura mandibular foi maior em 

formas mais graves de AOS em relação a formas mais leves da doença, e que a 

gravidade do IAH foi significativamente associada ao aumento da idade, IMC e 

largura da mandíbula. Uma revisão sistemática e metanálise, utilizando exame 

físico e fotografia digital, mostraram que características craniofaciais foram 

associadas à AOS, com indivíduos apresentando maiores ou menores 

dimensões do comprimento da mandíbula, maior altura facial, maior largura da 

mandíbula e maior altura anterior da mandíbula em relação ao grupo controle 

(Agha et al., 2017). Nosso estudo, em conformidade com essa metanálise, 

encontrou algumas dessas medidas analisadas, e mostrou associação da 

largura mandibular com maior IAH na amostra clínica e uma medida de altura 

facial na amostra populacional. A medida de maior largura mandibular (distância 

entre o ângulo mandibular direito e o esquerdo) tanto ao ser analisada a amostra 

total quanto separadamente a amostra clínica, mostrou-se uma medida com 

forte associação em relação ao maior IAH, independentemente dos ajustes de 

sexo, idade e IMC. É uma medida facial que reflete uma face mais larga e 

dimensões anteriores-posteriores mais curtas (padrão facial braquicefálico), 

podendo refletir aumento de adiposidade subcutânea, aumento do volume da 

língua e relação a quadros mais graves de AOS. 

No presente estudo foi evidenciada a relação entre algumas variáveis 

fotográficas e o status da AOS na análise de regressão logística, tanto na 

amostra populacional quanto na clínica. Ao analisar a amostra total, um modelo 

com cinco medidas fotográficas, ajustado para idade e sexo, refletiu medidas 

sugestivas de obesidade (maior largura da língua, menor curvatura da língua e 

maior largura da mandíbula) e de discrepâncias craniofaciais (maior altura do 

terço inferior da face e maior altura mandibular posterior) como preditores 

independentes do risco da AOS. A associação do aumento de tecido mole na 
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faringe, aumento da adiposidade facial, divergência na proporção entre a 

posição da mandíbula e maiores alturas faciais são fenótipos anatômicos faciais 

que comumente se interagem entre si e foram demonstrados no grupo com 

IAH ≥ 15 na amostra total. Considerando cada amostra separadamente, na 

populacional foi observado um padrão de crescimento vertical baseado em 

maiores alturas faciais (maior altura do terço inferior da face e maior altura 

mandibular posterior) associado ao grupo AOS moderada/grave, podendo refletir 

o padrão facial longo e estreito, classificado como padrão facial dolicofacial, 

comumente relacionado com pacientes com AOS. Na amostra clínica, as 

medidas de maior largura da língua, menor curvatura da língua e maior largura 

mandibular foram relacionadas ao grupo AOS moderada/grave, sugerindo que o 

aumento do volume da língua e a largura da face, são importantes fatores de 

risco associados a AOS moderada/grave são potencialmente relacionados com 

o ganho de peso, pois, quando o modelo foi ajustado para IMC, apenas a menor 

curvatura da língua manteve a significância como fator de risco para o grupo 

AOS moderado/grave, independentemente da influência da obesidade. Portanto, 

a menor curvatura da língua demonstrou importante medida associada à 

gravidade da AOS, independente de IMC, sexo e idade, na caracterização de 

alterações comuns em indivíduos com suspeita de AOS moderada a grave.  

Assim, em nosso estudo especulamos que o aumento das medidas da 

língua podem estar relacionadas ao aumento da largura da face, refletida por sua 

vez em uma maior largura da mandíbula e menor curvatura de língua, associadas 

a um maior IAH e maior probabilidade de AOS moderada a grave, independente 

da obesidade. A língua aumentada se relaciona às medidas da face através de 

uma relação compartilhada com a obesidade, em contrapartida pode estar 

relacionada a alterações esqueléticas como atresia maxilar e mandíbula 

retroposicionada. Sugerimos que as medidas fotográficas da língua, em uma 

amostra clínica, poderiam capturar aspectos únicos em relação ao risco de 

desenvolver  AOS, além de fornecer informações adicionais sobre abordagens 

terapêuticas apropriadas não apenas baseada no IMC. 
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Este é o primeiro estudo a avaliar objetivamente o perfil craniofacial e 

intraoral de uma amostra clínica e uma coorte populacional de indivíduos utilizando 

uma técnica fotográfica validada que leva em conta a heterogeneidade observada 

na AOS. Foram encontradas associações significativas entre os dois conjuntos de 

variáveis craniofaciais e intraorais, sugerindo que a combinação/interação de 

estruturas de tecidos moles e obesidade, associadas à morfologia craniofacial 

reduzida podem ser mais importantes no aumento do risco de desenvolver AOS. 

Investigações futuras sobre a influência do sexo masculino e do feminino em cada 

amostra, faixas etárias, clusters de sintomas clínicos, etnias e dados genéticos 

poderiam contribuir ainda mais para a padronização de fenótipos anatômicos da 

AOS, bem como fenótipos fisiopatológicos, além de fornecer uma valiosa 

ferramenta adicional para avaliar o risco e a gravidade da AOS. 

A técnica fotográfica confirma potencial identificação de um fenótipo 

facial confiável em duas amostras diferentes. Na amostra populacional, as 

medidas de face padronizadas podem ser úteis como triagem em indivíduos com 

suspeita de AOS em atenção primária, terciária ou em diversos estudos 

epidemiólogicos. Em contrapartida, na amostra clínica aspectos anatômicos da 

VAS e do esqueleto facial podem ajudar no diagnóstico preciso, definir fenótipos 

anatômicos detalhados e individualizar melhores estratégias terapêuticas da AOS, 

ao reconhecer pacientes adequados para indicação de procedimentos cirúrgicos 

de VAS e esqueléticos, uso do aparelho de avanço mandibular, tratamento da 

obesidade, entre outros.  

Embora este desenho de estudo exija um tamanho amostral 

considerável de indivíduos para identificar diferenças significativas entre ter ou 

não AOS moderada a grave e entre indivíduos da população e da clínica, 

acreditamos que a caracterização do perfil anatômico craniofacial e intraoral da 

população brasileira poderá contribuir cientificamente para futuras comparações 

inter-etnias juntamente com os dados dos outros países participantes do 

Consórcio SAGIC, bem como na avaliação de desfechos clínicos e 

cardiovasculares, com o intuito de guiar intervenções terapêuticas. 
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5.6 Limitações do estudo 

O presente estudo apresentou algumas limitações. Uma delas foi em 

relação ao critério de hipopneia baseados na AASM, 2007, podendo influenciar 

nos resultados em relação à proporção de indivíduos com graus mais leves de 

AOS. Além disso, houve algumas limitações da técnica em relação a ausência   

de avaliação do palato duro, cavidade nasal e hipofaringe, e também pelo fato de 

não refletir diferenças esqueléticas separadamente, por capturar a gordura 

subcutânea facial concomitante Devido à alta prevalência de indivíduos com 

índice de Mallampati modificado classes III e IV e consequente língua volumosa e 

posteriorizada impedindo a visibilidade intraoral, houve dificuldade na mensuração 

de estruturas da orofaringe, como tamanho da úvula, tamanho das tonsilas 

palatinas  e estreitamento faríngeo, mesmo com o uso do abaixador de língua.  

Outro desafio encontrado neste estudo foi a ausência de análises de 

referências representativas em outras investigações epidemiológicas, utilizando 

essa técnica fotográfica padronizada. Na literatura, a maioria dos estudos que 

envolvem as medidas padronizadas dos parâmetros faciais associadas a AOS, 

avaliaram em amostras clínicas sintomáticas (Lee et al., 2009; Sutherland et al., 

2014 e 2016), e este é o primeiro estudo que analisou a anatomia craniofacial e 

intraoral em participantes com IAH ≥ 15 e IAH < 15 em duas amostras 

separadamente, uma populacional outra clínica. Amostras baseadas apenas em 

pacientes que procuram a clínica do sono podem refletir estágios mais avançados 

da doença e com maior morbidade do que as amostras populacionais. Foram 

realizados estudos em populações asiáticas (Sutherland et al., 2016), 

caucasianos (Lee et al., 2009), populações com perfis homogêneos (Sutherland et 

al., 2014), e, com este trabalho, estabelecer o perfil de uma população 

heterogênea torna-se importante, a fim de comparar as medidas reproduzíveis e 

informar risco de AOS na população estudada.  
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5.7 Considerações finais 

Investigar e conhecer melhor os fenótipos fisiopatológicos, clínicos e 

anatômicos associados à AOS podem contribuir com potenciais implicações para 

personalização das diferentes modalidades terapêuticas. As fotografias 

quantitativas mostraram-se um método de avaliação objetivo e reproduzível para 

ajudar na definição do fenótipo anatômico relacionado à AOS, possibilitando 

padronização e identificação de aspectos únicos da anatomia craniofacial e 

intraoral, assim como associação com presença e gravidade da AOS, em uma 

amostra altamente heterogênea e miscigenada como a população de São Paulo, 

Brasil que apresenta diferentes características fenotípicas.  Este estudo fornece 

evidências de que os fatores de risco anatômico relacionados à AOS variaram 

entre as amostras clínica e populacional. Em relação às medidas craniofaciais e 

intraorais que diferiram entre aqueles com IAH ≥ 15 e com IAH < 15 de cada 

amostra, os indivíduos com AOS moderada/grave da amostra populacional 

apresentaram um padrão facial mais longo e estreito e os pacientes com AOS 

moderada/grave da amostra clínica apresentaram um padrão facial relativamente 

mais largo sugerindo maior volume da língua. 

Assim, a técnica fotográfica descrita representa uma ferramenta 

promissora para fenotipagem anatômica, acessível e de baixo custo, para 

capturar objetivamente aspectos importantes relacionados à AOS, tanto em uma 

amostra clínica como na amostra populacional. Verificou-se associação entre as 

variáveis craniofaciais/intraorais e antropométricas, com a variável 

polissonográfica IAH, evidenciando que quanto maior for a largura mandibular, 

maior a altura mandibular posterior e menor for a curvatura da língua, maiores são 

as chances do indivíduo apresentar AOS. 
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Medidas fotográficas padronizadas craniofaciais e intraorais foram 

associadas à presença de AOS e são capazes de distinguir a amostra 

populacional da clínica. As medidas anatômicas faciais foram maiores no grupo 

IAH≥15 e na amostra clínica em relação ao grupo IAH<15 e à amostra 

populacional. 

Quando avaliadas as interações entre as duas amostras e os dois 

grupos de IAH, após ajuste de sexo, idade e IMC, houve medidas que mostraram 

diferenças significativas nos pacientes mais graves (IAH ≥ 15) da amostra 

populacional em relação aos mais graves (IAH ≥ 15) da amostra clínica, que 

foram: menor comprimento mandibular , menor comprimento mandibular diagonal, 

menor área maxilo-mandibular, menor área do triângulo mandibular, menor 

ângulo da posição natural da cabeça, menor volume mandibular, menor volume 

maxilo-mandibular, menor distância esternomental e menor altura lateral da face. 

Quando avaliada a interação dentro da amostra clínica, o grupo com 

IAH ≥ 15 apresentou maior ângulo da posição natural da cabeça, maior volume 

mandibular, maior volume maxilo-mandibular, maior distância esternomental, 

maior altura lateral da face, menor curvatura da língua e maior frequência do 

índice de Mallampati classes III e IV em relação ao grupo IAH < 15. 

A medida craniofacial de aumento da altura mandibular posterior foi 

associada ao maior IAH na amostra populacional, independentemente da idade, 

sexo e IMC, indicando um predomínio do padrão vertical de crescimento facial 

evidenciado nos indivíduos com face longa, e contribuindo para uma maior 

chance de desenvolver AOS nessa população. 

As medidas de maior largura mandibular e menor curvatura da língua 

foram associadas ao maior IAH na amostra clínica, independentemente da idade, 

sexo e IMC, indicando um predomínio do padrão horizontal de crescimento facial, 

evidenciado nos indivíduos com face curta e língua volumosa, concluindo que, 

quanto maior for a largura da mandíbula e menor for a curvatura da língua, 

maiores são as chances de o indivíduo sintomático apresentar AOS. 
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A medida da menor curvatura da língua foi associada à maior 

gravidade da AOS, independentemente da idade, sexo e IMC, evidenciando que a 

medida da língua pode contribuir supostamente com a maior colapsibilidade 

faríngea e presença da AOS moderada a grave. 
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ANEXO 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Iniciais do Paciente: ___ ___ ___   Nº do Paciente:___ ___ ___  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

VALOR DAS FOTOGRAFIAS PADRONIZADAS INTRAORAL E CRANIOFACIAL NO 

DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: COMPARAÇÃO 

ENTRE AMOSTRA CLÍNICA E POPULACIONAL 

 

INTRODUÇÃO 

O (a) Sr. (a) foi convidado a participar voluntariamente de um estudo clínico do Instituto 

do Sono. Este termo de consentimento explicará a finalidade e detalhes deste estudo, 

bem como as suas responsabilidades e seus direitos como participante voluntário. 

 

FINALIDADE DO ESTUDO 

As informações contidas nesse termo de consentimento estão sendo fornecidas para 

participação voluntária neste estudo, que objetiva identificar as variantes fenotípicas 

associadas à Apneia Obstrutiva do Sono, bem como as de suas comorbidades. Uma 

série de estudos sugere que fatores fenotípicos contribuam de maneira importante para o 

desenvolvimento dos distúrbios do sono. O presente estudo tem como objetivo a 

identificação de fatores fenotípicos de importância clínica que possam auxiliar a melhor 

compreensão da Apneia Obstrutiva do Sono.  

 

PROCEDIMENTOS 

Inclui a visita do voluntário, no caso o (a) Sr. (a), ao consultório médico no Instituto do 

Sono para avaliação clínica com um médico do Instituto.  O intuito é que o (a) Sr. (a) 

relate em detalhes o seu sono e queixas relacionadas a ele, e se estiver de acordo, 

assinará este termo de consentimento informado. No mesmo dia você deverá realizar 

e/ou agendar os procedimentos que fazem parte do projeto: 

1) Medidas de peso, altura, circunferência de cintura, quadril e pescoço, com o uso 

de uma balança calibrada e fita métrica sem sapatos; 
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2)  Pressão arterial: medida de pressão arterial utilizando um aparelho de pressão 

e um estetoscópio nos dois braços após 10 minutos em repouso; 

3)  Questionários: sequências de perguntas que têm por objetivo avaliar diferentes 

características do seu sono, qualidade de vida, sonolência diurna, entre outras 

informações relacionadas ao sono; 

4)  Polissonografia: esse exame é realizado no laboratório do sono durante uma 

noite inteira de sono, na qual são monitorados vários parâmetros fisiológicos. O 

exame pode auxiliar o diagnóstico de possíveis distúrbios do sono, como o caso 

da Apneia Obstrutiva do Sono. É o único exame capaz de identificar com 

precisão esse distúrbio do sono. Para tanto são utilizados vários sensores 

aderidos sobre a pele com fita tipo “micropore” ou adesivos e eventualmente 

com colódio (cola biológica). Não são usados aqui procedimentos invasivos e 

não há riscos envolvidos. No presente projeto, esse exame tem por objetivo 

diagnosticar e medir a gravidade do quadro de Apneia Obstrutiva do sono; 

5) Fotos de face e intraoral: uma câmera digital será utilizada para a tomada de 

imagens da face (frontal e de perfil). Para fazer estas imagens, um pequeno 

adesivo plástico deverá ser colocado sobre as bochechas e testa como pontos 

de referência. Com um lápis de olho, uma pequena marca será feita logo abaixo 

do lóbulo da orelha e em outros pontos da face, que posteriormente poderão ser 

facilmente removidos com um lenço umedecido. As fotografias intraorais serão 

realizadas com apontadores de luzes para dentro da boca, e incluem boca 

aberta com e sem fonação, boca aberta e língua para fora com e sem fonação e 

boca aberta com abaixador de língua com e sem fonação; 

6) Tomografia Computadorizada: O (a) Sr. (a) irá realizar um tipo de Tomografia 

Computadorizada Volumétrica do Feixe Cônico, também chamada Cone Beam 

Computer Tomography (CBCT). É um método para obtenção de imagens digitais, 

formado por uma fonte emissora de raios-X de feixe cônico (radiação de 2,1 mSv) 

e um sensor plano capaz de captar a quantidade e intensidade desse feixe. Essa 

informação adquirida pelo sensor é conduzida por meio de cabos até um 

computador onde é convertida em uma imagem. A partir da interação com o 

computador, através da utilização de softwares é possível obter imagens em 

qualquer plano de projeção, bem como a reconstrução tridimensional das 

mesmas, o que permite uma quantidade de informações e detalhes muito maior 

que os obtidos com métodos tradicionais de diagnóstico de imagem.  
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Neste exame encontramos:  

- Baixa dose de radiação; 

- Facilidade e simplicidade para obtenção das imagens; 

- Rapidez no tempo de aquisição; 

- Aquisição confortável para o paciente; 

- Precisão, acurácia e alta definição das imagens; 

- Imagens em tamanho real, sem presença de distorções. 

 

O (a) Sr. (a) utilizará durante o exame um avental de chumbo do pescoço até a região no 

centro das pernas e um protetor de chumbo – colar cervical, protegendo a glândula 

tireoide. 

 

FORMAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO 

NA PESQUISA 

O estudo não permite nenhum tipo de ganho financeiro por parte dos voluntários 

participantes que assinarem o presente termo de consentimento. O Sr(a)apenas receberá 

um reembolso pelas suas despesas com transporte e alimentação para cada dia de visita 

do estudo e o resultado de seus exames de polissonografia, coleta de sangue ou saliva e 

tomografia computadorizada. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento 

médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 

BENEFÍCIOS 

Não há benefício direto para o participante do estudo. Trata-se de um estudo experimental 

com o objetivo de melhor entender a fisiopatologia dos distúrbios do sono. 

O benefício potencial desta pesquisa é a sua contribuição para a avaliação da 

identificação das variantes fenotípicas associadas à Apneia Obstrutiva do Sono, bem 

como as de suas comorbidades, dando instrumentos para futuros avanços no diagnóstico 

e tratamento dessa doença. 
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RISCOS E PRECAUÇÕES 

No exame de polissonografia, a colocação de eletrodos e sensores em pele e couro 

cabeludo podem apresentar leve desconforto e despertares durante o sono, porém não 

existem riscos durante esse exame. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

Sua participação no estudo é totalmente voluntária e o (a) Sr. (a) poderá interrompê-la a 

qualquer momento. Sua decisão de não participar ou de se retirar do estudo não 

prejudicará nem afetará seu atendimento médico atual ou futuro. Entretanto, se decidir se 

retirar do estudo, o (a) Sr. (a) deverá avisar imediatamente o seu médico para sua própria 

segurança. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

Seus registros serão mantidos por seu médico e o sigilo (sua confidencialidade) será 

respeitado rigorosamente. Os dados individuais, resultados de exames e testes, bem 

como o prontuário, serão acessíveis somente aos pesquisadores envolvidos e que não 

será permitido o acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, supervisores 

hierárquicos, etc). O termo de consentimento para o uso (manuseio e a divulgação) de 

seus dados pessoais poderá ser revogado. Uma cópia desses dados também será retida 

no Instituto do Sono. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. O Sr (a) tem o 

direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

O pesquisador se compromete em utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são o 

Prof. Dr. Sérgio Tufik, a Profa. Dra. Lia Bittencourt e a Dra. Tatiana A Vidigal, que 

poderão ser encontrados no endereço Rua Napoleão de Barros, 925, Vila Clementino - 

CEP: 04024-002. Fone: (11) 2149-0155. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar - cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 
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CONSENTIMENTO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “VALOR DAS FOTOGRAFIAS 

PADRONIZADAS INTRA-ORAL E FACIAL NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DA 

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM AMOSTRA CLÍNICA E POPULACIONAL”. 

 

Eu discuti com a Profa. Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt e a Dra. Tatiana A. Vidigal sobre 

a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

_________________________________ _________________________________  

Nome do paciente    Assinatura 

Data:____/____/____ 

 

 

_________________________________ _________________________________  

Nome do investigador    Assinatura 

Data:____/____/____ 

 

 

_________________________________ _________________________________  

Nome da testemunha    Assinatura 

Data:____/____/____ 

 

Para casos de voluntários analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_________________________________ _________________________________  

Nome do responsável    Assinatura 

Data:____/____/____  
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ANEXO 2. Carta de Aprovação do projeto referente à presente tese de doutorado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instuição (CEP/UNIFESP 

#0459/2017) 
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ANEXO 3. Questionários utilizados para avaliação dos sintomas clínicos 

 

B. Questões sobre ronco, pausas respiratórias e sonolência 

1. Voce ronca?                Não     Sim     Não sei 

a. Seu ronco é: 

 Ligeiramente mais alto do que a respiração 

 Tão alto quanto falar 

 Mais alto que falar 

 Muito alto (pode ser ouvido de fora do quarto) 

 Não sei 

 

 
b. Com que frequência você ronca? 

 Quase todos os dias 

 3-4 vezes por semana 

 1-2 vezes por semana 

 1-2 vezes por mês 

 Não sei 

 

 
c. O seu ronco incomida outras pessoas? 

 Não 

 Sim 

 Não sei 

  
d. Alguém já notou que você parou de respirar durante o sono? 

 Quase todos os dias 

 3-4 vezes por semana 

 1-2 vezes por semana 

 1-2 vezes por mês 

 Nunca ou quase nunca 

 Não sei 

 
2. Com que freuência você se sente cansado ou com fadiga após seu sono? 

 Quase todos os dias 

 3-4 vezes por semana 

 1-2 vezes por semana 

 1-2 vezes por mês 

 Nunca ou quase nunca 

 Não sei 

 
3. Durante o seu dia, você se sente cansado, com fadiga ou abaixo do seu padrão usual? 

 Quase todos os dias 

 3-4 vezes por semana 

 1-2 vezes por semana 

 1-2 vezes por mês 

 Nunca ou quase nunca 

 Não sei 
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D. Questões sobre sonolência diurna 1. Ao longodo último mês, qual a probabilidade de você 

cochilar ou dormir, em contraste a se sentir apenas cansado, nas seguintes situações? 

Considere o modo de vida que você tem levado nos tempos atuais. Mesmo que você não 

tenha feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. 

 
Nunca 

cochiaria 

Pequena 
chance de 
cochilar 

Moderada 
chance de 
cochilar 

Grande 
chance de 
cochilar 

a. Sentado e lendo     

b. Assistindo TV     

c. Sentado, em repouso, em lugar público (por 
exemplo, em um teatro, reunião ou palestra 

    

d. Como passageiro em um carro andando por uma 
hora sem parar 

    

e. Ao deitar-se à tarde para descansar, quando 
possível 

    

f. Sentado conversando com alguém     

g. Sentado calmamente após o almoço sem ter 
bebido álcool 

    

h. Em um carro parado no trânsito por alguns 
minutos 

    

 

E. Questões sobre insônia 

 

Nunca 

Raramente 
(menos que 
uma vez por 

semana) 

 
Às vezes 
(1-2 vezes 

por 
semana) 

Frequente
-mente 

(3-4 
vezes por 
semana) 

 
Sempre 

(5-7 vezes 
por 

semana) Não sei 

1. Tem dificuldade em adormecer?       

2. Tem dificuldade em manter o 
sono? 

      

3. Voce acorda muito cedo 
pelamanhã e é incapaz de voltar 
a dormir? 

      

4. Você tem múltiplos despertares 
do sono durante a noite? 

      

5. Voce sente que seu sono NÃO é 
contínuo? 

      

6. Voce sente que seu sono NÃO é 
restaurador? 

      

7. Voce toma remédios para ajudar 
a dormir? 
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Q. Histórico médico 

1. Voce já foi diagnosticad(a) com pressão arterial?  Não  Sim 

 Você atualmente toma medicações para baixar sua pressão arterial?  Não  Sim 

2. Voce já foi diagnosticado(a) com uma doença artéria coronariana (angina, infarto 

do miocárdio ou ataque cardíaco) 
 Não  Sim 

3. Voce já foi diagnosticado(a) com insuficiência cardíaca?  Não  Sim 

4. Voce já teve um aciente vascular cerebral?  Não  Sim 

5. Já lhe foi dito que você tem colesterol e/ou triglicérides alto?  Não  Sim 

Você atualmente toma medicações para colesterol alto regularmente?  Não  Sim 

6. Voce já foi diagnosticado(a) com diabetes?  Não  Sim 

Que tipo de diabetes você tem? 

  Diabetes insulina-dependente (isto é, Tipo 1) 

  Diabetes do adulto (isto é, Tipo 2) 

  

7.  Você usa medicações ou vitaminas regularmente (incluindo remédios naturais)?  Não  Sim 

8. Voce já foi diagnosticado(a) com fibrilação atrial?  Não  Sim 

 

 

 

 

 


