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Resumo 

 

Introdução: O tratamento escolhido para os pacientes com Síndrome da apneia 

obstrutiva do sono (SAOS) tem sido o uso dos aparelhos de pressão aérea positiva 

contínua (CPAP), especialmente nos casos moderados a graves, porém, nas 

ocorrências mais leves, os aparelhos intraorais de avanço mandibular (AIO) podem ser 

indicados. Existem trabalhos na literatura correlacionando a presença de alterações 

anatômicas na via aérea superior (VAS) com a adesão ao CPAP, contudo, em relação 

ao sucesso e à adesão aos AIOs, a literatura é escassa Objetivos: Comparar os 

achados de uma avaliação sistemática da VAS quanto ao sucesso e à adesão ao 

tratamento com AIO de pacientes com SAOS. Método: Foram avaliados 28 pacientes 

adultos com SAOS leve a moderada e com indicação de tratamento com AIO. Os 

pacientes foram submetidos a questionários de sono e de queixas nasais, exame físico 

antropométrico e da VAS e polissonografia, antes e após 120 dias de uso do AIO. Ao 

término do protocolo, os pacientes foram divididos quanto ao sucesso e ao insucesso e 

quanto à adesão - boa e má adesão -, e os achados foram comparados entre os 

grupos. Foi considerado sucesso à terapia os pacientes que reduziram o índice de 

apneia e hipopneia (IAH) em 50%, estando abaixo de 10 eventos por hora; e o critério 

de boa adesão foi o uso do AIO em 90% das noites na última semana, conforme diário 

de uso do AIO.  Resultados: A média de idade foi de 48,8±11,3 anos, sendo 32,1% do 

sexo masculino e 67,9% do sexo feminino. O sucesso ao tratamento com AIO foi de 

64,3%, e a adesão foi de 60,7%. Quanto à adesão, não houve significância estatística 

em nenhum dos parâmetros de VAS analisados. Em relação ao sucesso, houve um 

predomínio de pacientes com alteração nasal nos pacientes com insucesso (p=0,04), 

às custas principalmente de desvios septais obstrutivos (graus II e III) (p=0,04). 

Conclusões: O sucesso do tratamento com AIO foi significativamente menor nos 

pacientes com alterações nasais, o que não foi observado em relação à adesão. 
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1.1 O sono normal 

 

O sono é um processo ativo, ligado funcionalmente à vigília e, com esta, 

constitui o ciclo sono-vigília (Kleitman, 1963). Hoje se sabe que este ciclo é regulado 

pelos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, localizados sobre o cruzamento das 

fibras nervosas originárias dos olhos, caracterizando o relógio biológico descrito para 

várias espécies de mamíferos, inclusive a espécie humana (Moore, Lenn, 1972; 

Carpenter, Leibinger, 1976). Ele pode ser definido como um estado funcional, 

reversível e cíclico, com manifestações comportamentais caracterizadas por uma 

imobilidade relativa e por uma menor resposta aos estímulos externos, às variações 

dos parâmetros biológicos e à atividade mental (Buela, 1990). 

Através da polissonografia, é possível se estudar as características do sono, 

bem como identificar suas fases. Para tal, este exame baseia-se no monitoramento 

simultâneo do Eletroencefalograma (EEG), do Eletrooculograma (EOG) e do 

Eletromiograma de superfície (EMG). Assim, baseados nos critérios para estagiamento 

do sono proposto por Rechtschtaffen e Kales, em 1968, podemos definir o estágios 1, 

2, 3 e 4 do sono não-REM - NREM, sono sincronizado ou de ondas lentas - e o sono 

REM - sono dessincronizado ou Rapid Eyes Movement (Carskadon, Rechtschaffen, 

2005). 

No estágio 1 do sono NREM, encontramos um traçado eletroencefalográfico 

composto por ondas de baixa amplitude e frequência mista, que varia de 2 a 7 HZ. 

Diferentemente da vigília, o tônus muscular registrado no EMG é reduzido, porém ainda 

é maior do que o registrado nos demais estágios do sono. O EOG pode evidenciar 

movimentos oculares lentos, e no EEG podemos ainda observar ondas agudas do 

vértice, que são mais frequentemente encontradas ao final desta fase do sono. O 

estágio 1 do sono NREM corresponde a aproximadamente 5% do tempo total de sono 

e é também conhecido como "estágio de transição" ou "meio sono" (Rechtschataffen, 

Kales, 1968). 

O estágio 2 do sono NREM é caracterizado pela presença de grafoelementos 

eletroencefalográficos específicos, como fusos e complexos K. Os fusos do sono são 

ondas de alta frequência (12 a 14 Hz) e de curta duração (0,5 seg.) que aumentam e 

diminuem em amplitude, produzindo uma característica de fuso. O complexo K é uma 
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onda com um componente negativo de alta amplitude, seguido imediatamente por um 

componente positivo mais lento, estando algumas vezes relacionado aos estímulos 

auditivos, embora também possa ocorrer espontaneamente. Ele parece estar 

associado aos despertares breves ou à consolidação do sono (Amzica, Steriade, 2002; 

Colrain, 2005; Halasz, 2005). Esta fase constitui a maior parte do sono, 

correspondendo a cerca de 45-55% do tempo total de sono  (Rechtschataffen, Kales, 

1968). 

O estágio 3 do sono NREM é caracterizado pela presença de ondas lentas. 

Estas ondas de frequência beta (≤ 2 Hz) devem estar presentes na proporção de 20 a 

50% para que esta fase possa ser considerada e, quando presentes numa proporção 

maior que 50%, significa que o estágio 4 já impera. Estas duas fases juntas 

compreendem uma proporção de 13-25% do tempo total de sono. A EMG registra uma 

baixa amplitude, e o EOG praticamente não mostra movimentos oculares 

(Rechtschataffen, Kales, 1968). 

O sono REM apresenta achados eletroencefalográficos compreendidos por 

ondas de frequência mista e de baixa amplitude, semelhantes aos encontrados no 

estágio 1 do sono NREM; isso explica por que este estágio também é chamado de 

"sono paradoxal". O EMG mostra menor atividade muscular, principalmente nos 

músculos do pescoço, embora a atonia possa estar presente em todos os grupos 

musculares (Carskadon, Rechtschaffen, 2005). Este compõe cerca de 20-25% do 

tempo total de sono (Rechtschataffen, Kales, 1968). 

Em 2007, a Academia Americana de Distúrbios do Sono publicou um manual 

com atualizações a respeito do estagiamento do sono, com novas regras, terminologias 

e especificações técnicas. Neste manual, os estágios 1, 2, 3 e 4 do sono NREM 

passam a ser divididos em estágios N1, N2 e N3, sendo que o estágio N3 corresponde 

à união dos estágios 3 e 4 da classificação anterior (Iber et al., 2007). 

A manutenção de um ciclo sono-vigília, bem como uma consolidação efetiva do 

sono, com a caracterização das fases do sono descritas, é de extrema importância 

para a homeostase corporal, incluindo a consolidação da memória (Wetzel et al., 2003) 

e o perfeito funcionamento dos diversos sistemas do organismo. Assim, podem advir 

diversos tipos de prejuízo quando esta arquitetura normal do sono é afetada, seja ela 

por problemas intrínsecos do sono ou relativos a outros fatores. Dentre eles, destaca-
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se a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), descrita a seguir, e sabidamente 

responsável por alterações do sono de grande relevância.  

 

1.2 Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

 

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é classificada dentro dos 

Distúrbios Respiratórios relacionados ao Sono, segundo a II Classificação Internacional 

dos Distúrbios do Sono (CIDS-2) (American Academy of Sleep Medicine, 2005).  

A SAOS resulta do estreitamento parcial - hipopneia - ou colapso total - apneia - 

da faringe durante o sono, proporcionando diferentes graus de dessaturações da 

oxihemoglobina e fragmentação do sono (American Academy of Sleep Medicine, 1999). 

A prevalência da SAOS nos estudos epidemiológicos, definida como o número 

de eventos respiratórios anormais durante o sono em associação à queixa de SDE, é 

aproximadamente de 3 a 7% em homens e de 2 a 5% em mulheres da população 

adulta (Young et al., 1993; Bearpark et al., 1995; Bixler et al., 1998; Bixler et al., 2001; 

Reddy et al., 2009).  Porém, em um estudo epidemiológico recente, realizado na cidade 

de São Paulo, observou-se que a prevalência da SAOS chega aos números alarmantes 

de 32,9% da população analisada (Tufik et al., 2010). Os homens são os mais 

acometidos (3:1) e sua incidência se dá principalmente entre a 4ª e a 5ª décadas de 

vida (Olson et al., 1995). 

A SAOS apresenta etiologia complexa e multifatorial (Sher et al., 1996; Badr, 

1998), tendo como principais fatores de risco o sexo masculino, a obesidade (Ward 

Flemons, McNicholas, 1997), o abuso de bebidas alcoólicas, os distúrbios hormonais 

(hipotireoidismo, menopausa) e as alterações crânio-faciais. Esses fatores podem 

predispor o aparecimento da doença e também agravá-la (Guilleminault et al., 1981; 

Bassiri, Guilleminault, 2000; Sanders, 2000). 

A importância de estar diagnosticando e tratando a SAOS reside no fato de que 

é considerado um problema de saúde pública (Phillipson, 1993), uma vez que os 

múltiplos despertares e a consequente fragmentação do sono levam a variáveis graus 

de sonolência diurna excessiva, aumentando o risco de acidentes de trânsito (Quinnell, 

Smith, 2004) e de trabalho. 
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Entre as principais consequências da SAOS encontram-se as alterações 

cardiovasculares (Lavie et al., 2000; Trzepizur et al., 2009), a sonolência excessiva 

(Phillipson, 1993) e, com isso, aumento do risco de acidentes de trabalho (Quinnell, 

Smith, 2004) e de trânsito (Tregear et al., 2009), as alterações de humor (Sateia, 2009), 

as alterações neurocognitivas (Spruyt et al., 2009) e as alterações metabólicas (Phillips 

et al., 2009), fatores que comprometem a qualidade de vida dos pacientes (Baldwin et 

al., 2010). 

Em relação às alterações cardiovasculares, é sabido haver forte relação entre a 

presença de SAOS e risco para hipertensão arterial sistêmica (HAS), com uma relação 

de gravidade com o aumento do índice de apneia e hipopneia (IAH) (Shahar et al., 

2001). Alguns estudos sugerem que o mecanismo pelo qual esses pacientes 

desenvolvem HAS seja a hipóxia intermitente e a ativação do sistema nervoso 

simpático (Carlson et al., 1993; Okabe et al., 1995; Narkiewicz, Somers, 1999; Fletcher, 

2003).  

Também já é conhecida a relação existente entre portadores de SAOS e 

incidência aumentada de acidente vascular cerebral (Parish, Somers, 2004), doença 

arterial coronariana (Fung et al., 2002) e insuficiência cardíaca congestiva (Shahar et 

al., 2001). 

Os principais sintomas apresentados pelos pacientes acometidos pela doença 

são: presença de ronco, pausas respiratórias relatadas por terceiros, sonolência diurna 

excessiva, alterações cognitivas - déficit de concentração e memória -, cefaleia 

matutina e alterações do humor (Krieger et al., 2000). O ronco, que é o sintoma mais 

evidente da SAOS, geralmente é de alta intensidade e interrompido por períodos de 

silêncio (apneia). Após essa pausa respiratória o indivíduo tende a retomar a 

respiração com um ronco forte (ressuscitativo), semelhante a um engasgo, 

acompanhado de movimentos corporais bruscos. Tais ocorrências associadas ao alto 

volume do ronco e aos próprios episódios de apneia podem perturbar o sono do 

companheiro, levando até mesmo a problemas conjugais (Bittencourt, 2008). 

Há vários fatores envolvidos na fisiopatologia da SAOS que podem levar a 

estreitamento parcial ou total da VAS de forma repetida. O colapso da VAS ocorre 

quando há um desequilíbrio entre as pressões luminais da faringe, devido a um 

aumento da pressão extraluminal na SAOS, associado a uma pressão intraluminal 
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negativa, gerada pela caixa torácica (Bittencourt, Palombini, 2008). Sabe-se que a VAS 

de indivíduos com SAOS é mais complacente do que a de indivíduos normais (Issa, 

Sullivan, 1984; Suratt et al., 1984), apresentando grandes variações das suas 

dimensões, principalmente quando ocorre alteração do volume pulmonar (Brown et al., 

1985). Além disso, as alterações anatômicas faciais, frequentes nas SAOS, contribuem 

para o estreitamento e consequente colapso da VAS. Trata-se de alterações que serão 

descritas mais à frente. 

O diagnóstico da SAOS é clínico e polissonográfico. Ele obedece aos critérios 

propostos pela Classificação Internacional dos Distúrbios do sono - ICDS-2 - (American 

Academy of Sleep Medicine, 2005), devendo apresentar A, B e D ou C e D, sendo: 

 

A = Pelo menos um dos seguintes distúrbios: 

• Relato do paciente, durante o dia, de sonolência diurna, sono não 

reparador, fadiga ou insônia; 

• Paciente acorda no meio da noite com falta de ar, gasping ou sufocado; 

• O parceiro relata ronco alto, interrupção da respiração ou ambos durante 

a noite. 

 

B = Polissonografia, apresentando: 

• 5 ou mais eventos respiratórios obstrutivos - apneia, hipopneia ou 

despertar relacionado ao aumento do esforço respiratório – RERA - por 

hora de sono; 

• Evidência de esforço respiratório durante parte ou em todo o evento 

respiratório. 

 

C = Polissonografia, apresentando: 

• 15 ou mais eventos respiratórios obstrutivos - apneia, hipopneia ou RERA 

- por hora de sono; 

• Evidência de esforço respiratório durante parte ou em todo o evento 

respiratório. 

 

D = A doença em questão não pode ser explicada por nenhum outro 

distúrbio do sono, doença neurológica ou uso de medicamento. 
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A gravidade da doença está relacionada à sintomatologia apresentada pelo 

paciente e aos achados polissonográficos. Quanto à clínica apresentada pelo paciente, 

é classificada em: leve, quando o paciente apresentar sonolência diurna apenas nas 

atividades que requerem pouca atenção, sem comprometimento social ou ocupacional; 

moderada, quando o paciente apresentar sonolência diurna em atividades que 

requerem um pouco de atenção, com moderado comprometimento social ou 

ocupacional; e acentuada, quando o paciente apresentar sonolência nas atividades que 

requerem maior atenção, com nítido comprometimento social ou ocupacional. Quanto 

aos eventos respiratórios, é considerado normal quando o índice de apneia e hipopneia 

por hora de sono (IAH) é menor ou igual a cinco. Se o IAH está entre cinco e quinze, 

denomina-se aumento leve do índice; quando está entre quinze e trinta, trata-se de um 

aumento moderado; quando está acima de trinta, classifica-se como um aumento 

acentuado (American Academy of Sleep Medicine, 1999). 

A obesidade é um importante fator na fisiopatologia da SAOS. O aumento do 

tecido adiposo, principalmente na região cervical, pode gerar um aumento na força 

centrípeta na VAS, diminuindo seu calibre, e predispondo ao colabamento durante o 

sono (Di Guardo et al., 2010). Devido a isso, a medida da circunferência é utilizada 

como fator preditivo para SAOS, sendo considerada normal até 38 cm, para mulheres, 

e até 43 cm, para homens (Bittencourt, 2008).  

As alterações anatômicas de VAS, como citado anteriormente, estão 

relacionadas com a SAOS e devem fazer parte da investigação diagnóstica dos 

pacientes. Dentre elas destacam-se a hipertrofia das tonsilas palatinas, o aumento do 

volume da língua e as alterações de palato mole e úvula, como o palato mole espesso, 

posteriorizado e web, os pilares tonsilares medianizados e ainda a úvula longa e 

espessa (Friedman et al., 1999; Zonato et al., 2003; Martinho et al., 2008). 

A presença de alterações nasais que levam à obstrução nasal e sua relação com 

a SAOS ainda é discutível, porém trabalhos mostram que os pacientes com SAOS 

apresentam uma prevalência maior destas alterações em relação a pacientes sem 

SAOS. Zonato et al, em 2005, mostrou que pacientes com SAOS, em comparação ao 

grupo controle, apresentavam uma prevalência significativamente maior de desvio 

septal obstrutivo e hipertrofia de conchas nasais. 
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Também as alterações do esqueleto crânio-facial estão envolvidas na 

fisiopatologia da SAOS e, durante o exame clínico, pode-se avaliá-las. Já na inspeção 

facial, é possível se verificar sinais de retrognatia, através de uma visão lateral da face 

(perfil). Na oroscopia, deve-se avaliar a relação entre a arcada dentária superior e a 

inferior, sendo que uma relação de oclusão classe II sugere um retroposicionamento 

mandibular. Ainda nessa mesma avaliação, a presença de palato duro ogival pode 

revelar uma atresia maxilar (Ridley, 1992; Friedman et al., 1999; Zonato et al., 2003; 

Zonato et al., 2005). 

O tratamento da SAOS deve, inicialmente e para todos os casos, consistir de 

uma boa orientação quanto à higiene do sono. Assim, é necessário que o paciente seja 

orientado a: manter horas regulares de sono, evitar dormir em decúbito dorsal 

horizontal, perder peso quando indicado e não fazer uso de medicações sedativas 

(benzodiazepínicos, barbitúricos e narcóticos) e de álcool (Bittencourt, 2008). A 

quantidade de álcool consumida aumenta a gravidade desses sintomas, pela 

diminuição da tonicidade dos músculos da faringe (Sullivan et al., 1981). 

O tratamento de escolha para a SAOS, principalmente nos casos graves, é o 

uso de aparelhos de pressão aérea positiva, em especial o CPAP (“continuous positive 

airway pressure”) que, quando bem empregado, deve abolir a ocorrência dos eventos 

respiratórios, a fragmentação do sono e o ronco, bem como regularizar a saturação da 

oxihemoglobina (Kushida et al., 2006a, 2006b). Porém, apesar do uso de CPAP ser o 

tratamento mais eficiente para os pacientes com SAOS, 20 a 30% desses o rejeitam 

durante as primeiras 2 a 4 semanas de uso (McArdle et al., 1999). Além disso, 8 a 15% 

recusam o tratamento, após uma única noite no laboratório do sono (Weaver et al., 

1997). 

A baixa adesão dos pacientes ao uso do CPAP tem sido o principal fator de 

insucesso desse tipo de terapia, sendo variáveis os resultados encontrados (Popescu 

et al., 2001; Bizieux-Thaminy et al., 2005). Algumas justificativas são apontadas, como 

pressão nasal e sinusal, secura oral e nasal, rinorreia, desconforto da máscara, 

claustrofobia, irritação com o barulho do aparelho, aerofagia, desconforto pulmonar, 

flatulência, obstrução nasal, dentre outras (Kushida et al., 2006a, 2006b; Zonato et al., 

2006). 
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Quando avaliada subjetivamente, a adesão ao CPAP varia de 60% a 90% (Pepin 

et al., 1999), entretanto, quando medida de forma objetiva, por medidor de horas de 

uso com pressão - horímetro de pressão -, essa taxa alcança 30% a 60% (Krieger et 

al., 1996; Weaver, Sawyer, 2010). 

Para os pacientes com quadros mais leves ou mesmo para aqueles com SAOS 

moderada a grave, que se recusarem ou não se adaptarem ao CPAP, outras opções 

de tratamento podem ser propostas, como o uso de aparelhos intraorais (AIO), em 

especial o de avanço mandibular, e procedimentos cirúrgicos (Bloom et al., 1988; 

Bittencourt, 2008). 

Diversos tratamentos cirúrgicos têm sido propostos para o tratamento dos 

transtornos respiratórios obstrutivos do sono e podem tanto envolver a correção de 

alterações anatômicas encontradas na VAS, ou seja, na faringe, na cavidade nasal e 

na base da língua, como a correção de alterações do esqueleto crânio-facial (Powell et 

al., 2001). Os resultados na literatura são controversos e normalmente a indicação dos 

procedimentos cirúrgicos está relacionada à gravidade da SAOS e às alterações 

encontradas na VAS e no esqueleto facial (Boot et al., 2000; Millman et al., 2000; 

Senior et al., 2000; Bittencourt, 2008). 

 

1.3 Tratamento da SAOS com AIO 

 

O primeiro AIO foi descrito em 1902, por Pierre Robin. Na ocasião foi utilizado 

um aparelho tipo monobloco para tratamento de uma deficiência mandibular que 

evoluiu para obstrução de VAS.  

Em 1972, Farrar descreveu a utilização das placas reposicionadoras da 

mandíbula, como tratamento dos problemas inflamatórios da mesma. O uso destas 

placas visava a restabelecer a posição normal entre o disco articular e a cabeça da 

mandíbula. 

Placas semelhantes surgiram na literatura, inspiradas nos desenhos de Farrar, 

como, por exemplo, a placa Snore Guard, com o objetivo de tratar a SAOS, as quais 

ainda vêm sendo utilizadas em diversos estudos (Menn et al., 1996; Ferguson et al., 

1997; Hans et al., 1997). 
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Cartwright e Samelson introduziram, em 1982, um aparelho bucal para 

tratamento da SAOS. O dispositivo foi denominado de TRD - Tongue Retaining Device 

(aparelho retentor lingual). Tratava-se de um vinil termoplástico que retinha a língua em 

uma posição mais anterior, promovendo uma abertura da VAS.  

Em 1986, Kloss et al. descreveram a placa Esmarch para avanço mandibular, 

utilizada em 7 pacientes, com eficácia de 67%.  

Nakazawa et al. relataram, em 1992, a utilização do Prosthetic Mandibular 

Advancement (PMA), uma placa monobloco não ajustável, de resina acrílica, 

confeccionada com avanço mandibular entre 3 e 5 mm. Esta placa foi utilizada em doze 

pacientes, com melhora do sono e do ronco e ainda da hipersonolência diurna. 

A polissonografia começou a ser utilizada a fim de provar os benefícios que as 

placas de avanço mandibular traziam para os pacientes com SAOS. Assim, diversos 

autores começaram a provar, por meio de artigos científicos, que o AIO era capaz de 

tratar efetivamente a SAOS, uma vez o IAH reduzia durante o uso do aparelho, em 

comparação com a PSG basal. Lyon et al., em um estudo realizado em 1992, 

obtiveram uma melhora média do IAH para os casos moderados, de 47%. Neste 

mesmo estudo, os autores citam que os pacientes não tiveram problemas na 

adaptação ao AIO e, ainda, que a maioria deles conseguiram chegar a um avanço 

mandibular máximo de 10 mm, embora para tratamento esta protusão deva ser de 4 a 

6 mm. Em 1993, Clark et al. obtiveram uma redução da média do IAH basal, que era de 

48,5, para 12,3, embora apenas 15 dos 24 pacientes inicialmente avaliados tivessem 

retornado para a realização de uma segunda PSG. 

Eveloff et al. lançaram, em 1994, o Repositioning Herbst Appliance, uma placa 

de resina acrílica ajustável e com liberdade de pequenos movimentos mandibulares. 

Com este dispositivo, os autores obtiveram uma redução do IAH médio de 34,7±5,3 

para 12,9±2,4, em um grupo de 19 pacientes. 

Em 1995, foi publicado um artigo de revisão por Schmidt-Nowara et al. Neste, os 

autores selecionaram 21 artigos em que o AIO foi utilizado como tratamento para ronco 

e SAOS. O total de pacientes estudados nestes artigos foi de 320, sendo que o ronco 

melhorou e, com frequência, foi eliminado. A média do IAH nesse grupo de pacientes 

foi reduzida de 47 para 19. Afirmam ainda que as placas modificam a VAS pelas 

alterações posturais de mandíbula e da língua, independentemente do desenho das 
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placas. O acompanhamento dos pacientes mostra que o desconforto oral é um efeito 

colateral comum, porém bem tolerado. Comparando-se risco e benefício, o AIO se 

mostrou uma alternativa interessante ao CPAP, principalmente naqueles casos em que 

os pacientes não toleram o uso deste aparelho. 

Thornton e Roberts (1996) relataram manutenção do ronco em 1,33% dos 300 

pacientes estudados. Cerca de 2,67% relataram dor ao uso do AIO e 1% não 

prosseguiu o tratamento devido à dor e ao forte desconforto. Alterações oclusais 

temporárias foram relatadas por quase todos os pacientes, porém revertidas 15 a 30 

minutos após a remoção da placa. Alterações permanentes ocorreram em 3% dos 

pacientes, entretanto associadas a histórico de bruxismo. 

Uma comparação entre AIO e CPAP foi feita por Fleetham et al., em 1996. Os 

autores compararam o uso do CPAP a outros dois dispositivos de avanço mandibular. 

Um deles, um equipamento em monobloco, não ajustável e sem retenção de 

mandíbula (Snore Guard), e o outro de retenção maxilo-mandibular e de avanço 

mandibular progressivo (Silencer). O sucesso alcançado com a placa ajustável foi de 

61% e com a não ajustável de 48%. Com o CPAP o sucesso alcançado foi de 66%. O 

critério de sucesso utilizado foi a redução do IAH para valores menores do que 10. 

Com esses dados, concluíram que as placas ajustáveis são superiores sobre as 

demais e ressaltaram, ainda, a equivalência do sucesso em relação ao CPAP. 

Seguindo a mesma linha de comparação, Ferguson et al., em 1997, compararam 

o uso de uma placa ajustável em 24 pacientes, por 4 meses, com o uso do CPAP pelo 

mesmo período. A melhora do IAH com o AIO foi de 26,8 para 13,6, contra uma 

melhora de 23,5 para 4,0 com o CPAP. Os efeitos colaterais ao uso do AIO foram 

mínimos. A falha de tratamento com o CPAP, devido à adaptação, foi de 30%, e o grau 

de satisfação dos pacientes com a placa foi maior (p<0,01). 

Marklund et al. (1998) estudaram pacientes com apneia leve, moderada e grave, 

submetidos a tratamento para SAOS com AIO. Os resultados mostraram que o 

sucesso, quando considerada a redução de 50% do IAH basal, foi de 81% nos casos 

leves, 60% nos moderados e 2% nos severos. Com isso, concluíram que o sucesso do 

tratamento é inversamente proporcional ao aumento da gravidade da doença, sendo 

mais eficaz nos casos de apneia leve a moderada.  
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No mesmo ano, Yoshida avaliou os efeitos da placa de avanço mandibular em 

256 pacientes. A placa utilizada foi a do tipo não ajustável, com resina rígida. O IAH 

reduziu significativamente, de 43,2 para 18,2. Quando o critério de melhora utilizado foi 

redução do IAH para menos do que 10, o sucesso foi de 54%; porém, quando 

considerada apenas redução do IAH basal em 50%, o sucesso passou a ser de 66%. O 

autor conclui, referindo que a placa oferece muitas vantagens em relação às demais 

terapias, por ser não invasiva, de fácil fabricação e de boa aceitação.  

Outro artigo de revisão foi publicado em 1999, por Schmidt-Nowara. Neste, o 

autor reforça todos os achados que comprovam a efetividade das placas orais para 

tratamento do ronco e da SAOS. Baseado em exames de imagem, afirma que esse 

tratamento abre efetivamente a VAS em pacientes acordados ou anestesiados e, com 

isso, pressupõe que o efeito é mantido também durante o sono. Três estudos 

controlados mostraram que os pacientes preferiram o uso do AIO ao CPAP, e o tipo de 

placa predileto foi o ajustável. As complicações foram limitadas e infrequentes.   

Ryan et al. (1999) publicaram seus achados em relação à terapia com as placas 

do tipo Klearway. Os mecanismos de ação propostos foram o aumento do calibre da 

VAS e ativação dos músculos dilatadores. A abertura da VAS foi estudada através da 

utilização de videoendoscopia. A área de secção transversal aumentou 18% na 

hipofaringe e 25% na velofaringe, porém sem registro significativo na orofaringe. Como 

se acredita que esse mecanismo não seja alterado durante o sono, os autores 

concluíram que o AIO de avanço mandibular reduz o índice de gravidade da SAOS 

através da manutenção da tonicidade velofaríngea, particularmente na sua dimensão 

lateral. No ano seguinte, utilizando a mesma placa, Lowe et al. (2000) observaram um 

índice de sucesso de 80% para casos leves e moderados e, na análise 

videoendoscópica, notaram aumento significativo da via aérea apenas ao nível da 

velofaringe. 

Ivanhoe e Attanásio (2001) comentaram o fato de não haver uma uniformização 

dos critérios para se estabelecer a ocorrência ou não de sucesso. Assim, eles fizeram 

algumas sugestões: uma diminuição de 50% do IAH basal; um IAH menor que 20, ou 

quando um nível satisfatório de ronco tenha sido alcançado; e um IAH menor que 10, 

independente do índice inicial. 
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Liu et al. (2001) tentaram descobrir se algum fator fisiológico ou cefalométrico 

era capaz de predizer o sucesso de uma placa ajustável de avanço mandibular. Os 

resultados revelaram uma melhor resposta ao tratamento nos pacientes mais jovens e 

com menor IMC, maxila mais longa, orofaringe menor, um menor overjet e molares 

superiores menos erupcionados. 

Em 2002, Almeida et al. publicaram um estudo, comparando o aumento do 

avanço da placa com a redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono e, ainda, 

através da utilização ressonância magnética, avaliaram a posição do côndilo da 

mandíbula e a morfologia da ATM após instalação da placa. Houve uma significativa 

redução do IAH, que foi relacionada com a quantidade do avanço. Também se concluiu 

que a utilização do AIO é inócua para a ATM, durante o período de um ano. 

Outra revisão da literatura foi publicada em 2003, por Hoekema et al. Os autores 

selecionaram 16 estudos controlados que mostraram que a utilização da placa de 

avanço mandibular foi mais efetiva que a terapia controle. Porém, embora a preferência 

do uso da placa tenha sido maior, a melhora respiratória foi variável, o que não ocorreu 

com o CPAP, em que a manutenção da permeabilidade da VAS foi mais eficaz. Vinte 

estudos avaliaram as comorbidades ao uso do AIO. Os resultados sugeriram que o uso 

destas placas poderia levar a efeitos adversos no complexo crânio-mandibular e no 

crânio-facial, porém esta terapia é viável, especialmente para casos de SAOS leve e 

moderada. Os autores concluíram que as complicações para o complexo crânio-mailo-

facial não são sérias, porém advertem para a necessidade de mais estudos conclusivos 

para se chegar a afirmações definitivas.  

Marklund et al., em 2004, publicaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

tolerabilidade e os fatores preditivos ao sucesso da terapia com AIO. Foram 

acompanhados 619 pacientes (98% da amostragem inicial de 630 pacientes), no 

período de 11 anos, que fizeram uso de uma placa de avanço mandibular de peça 

única. O critério de sucesso utilizado foi redução do IAH basal para valores menores do 

que 10. Através de entrevistas, questionários e registros noturnos, os autores puderam 

observar que ao AIO é recomendado para a apneia supino-dependente, principalmente 

em homens, e também para casos de apneia leve e ronco primário, fundamentalmente 

em mulheres. O ganho de peso foi visto como um fator para insucesso ao tratamento, 
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assim como a obstrução nasal, que poderia também interferir negativamente, embora 

novos estudos devam ser realizados. 

Gotsopoulos et al. (2004) fizeram um estudo para avaliar a eficácia do AIO na 

SAOS e seu efeito sobre a pressão arterial. Concluíram que, no período estudado de 4 

semanas, o AIO foi capaz de reduzir os níveis da pressão arterial, semelhante ao 

observado com o uso do CPAP, porém alertaram para a necessidade de mais estudos. 

Também no mesmo ano, Eskafi avaliou o tratamento da SAOS com AIO em 

pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), uma vez que já vários 

estudos mostravam que o CPAP era capaz de reduzir os sinais e sintomas desta 

doença, bem como as medidas da fração de ejeção ventricular esquerda. Observou-se 

redução significativa do IAH (p=0,003), redução da dessaturação (p=0,007) e ainda do 

tempo de ronco (p=0,02). Concluiu que a placa oral aumentou as dimensões das VAS 

e reduziu a apneia obstrutiva do sono em pacientes com ICC e, ainda, que ela pode ser 

um método confiável na redução das desordens respiratórias do sono em pacientes 

com ICC estável, de leve a moderada e com disfunção sistólica ventricular esquerda. 

Tsuiki et al. (2005) realizaram o primeiro estudo comparando as alterações entre 

a posição mandibular na vertical e o tamanho da VAS na posição supina, em homens 

tratados com AIO. O avanço mandibular foi avaliado com o uso de cefalometria e o 

tamanho da VAS com um aparelho Digigraph. O IAH foi significativamente reduzido 

após a terapia. O volume da velofaringe na posição supina foi significativamente 

aumentado pela posição mandibular terapêutica, porém isso não foi observado na 

orofaringe. 

A relação entre tratamento da SAOS com placas de avanço mandibular e 

melhora dos níveis de pressão arterial foi novamente estudado em 2006, por Yoshida. 

Neste estudo, o autor pôde observar resultados que mostraram que os grupos de 

pacientes respondedores ou respondedores parciais - de acordo com a redução da 

pressão arterial após o tratamento - foram os que tiveram redução significativamente 

maior do IAH, em comparação com os pacientes não respondedores. Assim, concluiu 

que os pacientes portadores de SAOS e hipertensos podem apresentar uma melhora 

substancial dos níveis pressóricos, quando submetidos ao tratamento da SAOS com 

AIO. 
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Em 2006b, Kushida et al. publicaram, pela American Academy of Sleep 

Medicine, a atualização dos parâmetros práticos para o tratamento do ronco e da 

SAOS com AIO. Estas placas são indicadas para o tratamento do ronco e da apneia 

obstrutiva do sono de graus leve a moderado e para os pacientes que preferem o AIO 

ao CPAP, por não responderem ao tratamento com este último. O CPAP está indicado, 

sempre que possível, para os pacientes com apneia grave. O AIO deve ser utilizado 

por cirurgiões dentistas qualificados, com treinamento e experiência em cuidados com 

saúde oral, ATM, oclusão dental e estruturas orais associadas. Este tratamento deve 

ser supervisionado por clínicos que tiveram treinamento adequado em medicina do 

sono e/ou em distúrbios respiratórios do sono, com ênfase do protocolo para 

diagnóstico apropriado, tratamento e acompanhamento.  

Neste mesmo ano, Ferguson et al. publicaram uma importante revisão de 

literatura, em que avaliaram 141 artigos que seguiam uma normatização científica 

correta. Relataram que os trabalhos, ao longo dos últimos 10 anos, apresentaram uma 

melhora importante na qualidade e que mais pesquisadores estavam publicando seus 

dados. A maioria dos estudos consideraram como sucesso a redução do IAH basal em 

50% ou mais, e a taxa de sucesso destes estudos foi de 65%. Os autores concluíram 

que quatro fatores podem interferir no sucesso ao tratamento com as placas orais: a 

gravidade da apneia do sono, a quantidade de avanço mandibular da placa de avanço, 

a presença de apneia posicional - em posição supina - e o índice de massa corpórea. O 

AIO não deve ser utilizado em SAOS grave (IAH>40), a não ser em falhas com o 

CPAP. As complicações e efeitos adversos existem, porém a maioria é mínima e 

temporária, não afetando o uso da placa. Os mais comuns são salivação excessiva e 

desconforto, mas que em geral melhoram com o tempo. Alterações de mordida devem 

ser avaliadas com cuidado, pois podem não regredir simplesmente com a parada do 

uso da placa. Também é recomendado o uso da PSG para avaliar a eficácia da terapia 

com AIO. 

Hammond et al. (2007) publicaram os resultados de um follow-up de 25,1 

meses, em média, de tratamento com AIO para pacientes portadores de SAOS. Os 

efeitos adversos mais comuns foram desconforto, aumento da sensibilidade dentária, 

salivação excessiva e ressecamento bucal. Concluíram, contudo, que em geral estes 
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achados são leves, embora comuns, e bem tolerados pelos pacientes. Também citam 

que as alterações dentárias encontradas foram insignificantes.  

Gindre et al. (2008) mostraram que o uso do AIO teve uma melhora completa 

dos sintomas da SAOS e ainda melhora polissonográfica em 54% dos pacientes 

estudados (total de 66). A taxa de adesão, após 17 meses de seguimento, foi de 82%. 

Os efeitos adversos, como por exemplo a mudança oclusal subjetiva,  também foram 

frequentes, embora leves. 

Cunali et al. (2009), avaliaram a prevalência de disfunções temporomandibulares 

(DTM) em pacientes portadores de SAOS, que foram encaminhados para tratamento 

com aparelho bucal de avanço mandibular. Cerca de 75% dos pacientes apresentavam 

dor crônica relacionada com DTM, segundo o questionário utilizado, porém classificada 

como de baixo grau de incapacidade. O diagnóstico mais comum foi de dor miofacial e 

artralgia. Assim, os autores concluem que a avaliação específica de DTM deva ser 

realizada em todos os pacientes encaminhados para terapia da SAOS com aparelhos 

orais.  

Em 2010, Cunali et al., mostraram que, embora a prevalência de DTM tenha sido 

alta no grupo de pacientes com indicação de uso do AIO, a terapia de suporte 

empregada para tratamento da DTM foi capaz de melhorar significativamente a 

qualidade de sono e de vida dos mesmos. Assim, os pacientes que fizeram esta terapia 

de suporte apresentaram uma redução da dor por DTM durante o uso do AIO 

melhorando, consequentemente, a adesão a este tipo de tratamento para SAOS.  

Em 2010, Dal-Fabbro et al., publicaram os resultados obtidos com o tratamento 

da SAOS com o BRD (Brazilian Dental Appliance), um dispositivo reposicionador 

mandibular ajustável, desenvolvido a partir da experiência dos pesquisadores da 

Odontologia na área de Medicina do Sono da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e da Universidade Federal do Ceará (UFC). Este AIO se mostrou eficaz, 

sendo capaz de reduzir significativamente a sonolência diurna, o IAH, os despertares e, 

ainda, propiciando a melhora da saturação mínima da oxihemoglobina. 
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1.4 Uso do AIO e avaliação de VAS 

 

A terapia da SAOS com placas de avanço mandibular e uma avaliação prévia da 

VAS ainda são assuntos muito pouco comentados na literatura. O que se sabe é que 

mudanças ocorrem com o avanço mandibular provocado pelo AIO, com um incremento 

nas dimensões da VAS, aumentando a patência da coluna aérea (Saletu et al., 2002). 

Esta distensão previne o colapso entre os tecidos da orofaringe e da base da língua, 

evitando o fechamento da VAS, o que pode ser demonstrado por métodos diagnósticos 

complementares, tais como a cefalometria (Liu et al., 1998), telerradiografia (Cobo et 

al., 2001), tomografia computadorizada (Li et al., 2002) e nasofibroscopia (Johal et al., 

2005). 

A melhora na resistência nasal foi comprovada por Okawara et al. (2004), 

durante a utilização do AIO. Os autores partiram da ideia inicial de que existe um 

alargamento da velofaringe devido a um reposicionamento anterior do palato mole, o 

que parece melhorar a dinâmica do fluxo aéreo nasal. A resistência nasal foi medida 

através de um rinomanômetro, nos pacientes sentados e em posição supina, com a 

placa colocada em três posições mandibulares diferentes: retruída, avanço máximo e 

em 67% do avanço máximo. Um decréscimo significativo na resistência nasal em 

posição supina foi observado entre a posição retruída e avanço máximo, e retruída e 

67% do avanço máximo, mas não entre a posição de 67% do avanço máximo e o 

avanço máximo. Porém, a avaliação entre o grau de resistência nasal inicial, que 

poderia interferir no sucesso do AIO, não foi feita neste estudo. 

Como já citado anteriormente, as alterações nasais são frequentes na SAOS. 

Um trabalho realizado por Zonato et al., em 2003, aponta para o fato de que a 

obstrução nasal está presente em cerca de 64% dos pacientes portadores de SAOS, e 

a maioria deles apresenta alterações anatômicas associadas, tais como desvio septal e 

hipertrofia de conchas inferiores. E estas alterações se mostraram mais frequentes no 

grupo de pacientes com SAOS, quando comparados com controles (Zonato et al., 

2005).   

Apesar das cirurgias nasais serem muitas vezes limitadas no controle da SAOS, 

as alterações nasais têm sido um dos fatores apontados em relação à não adesão do 

CPAP (Series et al., 1992; Friedman et al., 2000). Alguns trabalhos cirúrgicos vêm 
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mostrando que a correção de alterações anatômicas nasais é capaz de reduzir os 

níveis pressóricos terapêuticos do CPAP, o que poderia tornar seu uso mais 

confortável e talvez melhorar sua adesão (Nowak et al., 2003; Nakata et al., 2005; 

Zonato et al., 2006; Chandrashekariah et al., 2008). Diante desses trabalhos, fica a 

dúvida se as alterações nasais poderiam também minimizar os resultados ou a adesão 

ao tratamento com AIO. 

A obstrução nasal é citada na literatura como um fator que possivelmente possa 

afetar no sucesso à terapia com placas de avanço mandibular (Marklund et al., 2004), 

porém alterações faríngeas, como as palatais, tamanho da tonsila faríngea ou Índice de 

Mallampati, e, ainda, alterações esqueléticas faciais, como retrognatia, alteração de 

mordida ou palato duro ogival, não são descritas nessa associação.  

Sabe-se que a patência nasal aumenta durante o avanço mandibular em 

pacientes saudáveis, e esse é um dos mecanismos de ação desejado com este 

dispositivo (Hiyama et al., 2002). Qualquer alteração anatômica - desvio septal, 

hipertrofia de conchas nasais, polipose nasal - nessa via poderia interferir no sucesso 

da terapêutica aplicada (Isono et al., 2002). A obstrução nasal pode acarretar em má 

oclusão labial durante o sono. A respiração bucal impede que uma força horizontal seja 

aplicada na mandíbula, fator essencial para a aplicabilidade do avanço mandibular, 

impedindo uma performance plena do AIO (Marklund et al., 2004; Marklund, 2006). 

Apenas um estudo tentou fazer uma análise da resistência nasal na influência ao 

tratamento da SAOS com AIO, em 38 pacientes candidatos a esta modalidade 

terapêutica. Através de rinomanometria, Zeng et al. (2008) mostraram que os pacientes 

considerados como não-respondedores apresentavam um resistência nasal de base 

maior na posição sentada em relação ao respondedores, o que não foi observado 

quando a mesma análise foi realizada na posição supina. Os autores ainda observaram 

um aumento na resistência nasal nos pacientes não-respondedores quando estes 

estavam sob a ação do AIO (Zeng et al., 2008). 

Chan et al. (2010), com o objetivo de estudar o efeito dos dispositivos de avanço 

mandibular na anatomia da VAS durante a vigília, avaliaram em 69 pacientes, através 

do uso da nasofibroscopia, o tamanho do calibre da faringe nos pacientes 

respondedores e não-respondedores. Os resultados mostraram que o tamanho da 

velofaringe aumentou nos pacientes respondedores durante o uso do AIO, em 
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comparação com os não respondedores. Pequenas mudanças ocorreram na oro e 

hipofaringe. Assim, concluíram que esta avaliação pode ser realizada, a fim de se 

predizer a resposta ao tratamento.  

 

1.5 Justificativa 

 

Existem poucos trabalhos na literatura que tenham avaliado a VAS de pacientes 

com indicação de tratamento da SAOS com AIO; e os que existem utilizaram 

avaliações isoladas.  

Os poucos trabalhos existentes encontraram associação entre a avaliação nasal 

ou velofaríngea realizada com o sucesso da terapia com AIO, porém não há trabalhos 

que façam essa correlação com adesão.  

Os trabalhos consultados não fazem uma avaliação padronizada da VAS e nem 

sugerem uma avaliação clínica que possa ser validada para uso diário na prática 

clínica, a fim de se predizer o sucesso ou a adesão à terapia com AIO. 

Como se vê, os poucos estudos mostram uma possível relação entre as 

alterações da VAS e a resposta terapêutica dos AIOs nos pacientes com SAOS, 

entretanto os resultados encontrados ainda não permitem que se faça nenhuma 

afirmação consistente a respeito do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  

 



O b j e t i v o s  | 21 

 
 

 

2.1 Objetivos principais 

 

1. Comparar os achados de uma avaliação sistemática da VAS quanto à adesão ao 

tratamento com AIO em pacientes com SAOS. 

2. Comparar os achados de uma avaliação sistemática da VAS quanto ao sucesso 

ao tratamento com AIO de pacientes com SAOS; 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

1. Comparar o exame físico orofaríngeo no ato da entrega do AIO e após 120 dias 

de seu uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  M É T O D O  
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3.1 Casuística 

 

Foram incluídos, consecutivamente, pacientes adultos com SAOS leve a 

moderada, confirmados por avaliação clínica e polissonográfica, de acordo com os 

critérios diagnósticos da Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, 2005 

(American Academy of Sleep Medicine, 2005), com indicação de tratamento com AIO. 

Os pacientes eram provenientes do ambulatório de distúrbios do sono do Instituto do 

Sono da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. O protocolo foi submetido ao 

comitê de ética e pesquisa do Hospital São Paulo, cujo CEP é de número 0162/06 

(Anexo 1).  

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes entre 25 a 65 anos de idade; 

 Pacientes de ambos os sexos; 

 Pacientes com SAOS leve a moderada (IAH entre 5 e 30/h e queixas clínicas 

compatíveis). 

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

 Pacientes com outros distúrbios do sono que não SAOS; 

 Pacientes com tratamentos clínicos ou cirúrgicos prévios para SAOS; 

 Pacientes usuários de álcool, estimulantes ou sedativos; 

 Pacientes com doenças clínicas ou psiquiátricas graves ou descompensadas; 

 Pacientes com perda de suporte dental posterior que comprometesse a 

retenção do AIO; 

 Pacientes com doença periodontal ativa; 

 Pacientes com deslocamento protuso menor que 6 mm. 
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3.4 Protocolo (Figura 1) 

 

Todos os pacientes foram submetidos a um protocolo de avaliação que consistiu 

na aplicação de questionários de queixas nasais e questionário de sonolência (Escala 

de Sonolência de Epworth - ESE) (Johns, 1991), exame físico antropométrico - 

circunferência cervical (CC) e índice de massa corpórea (IMC) -, exame da VAS e do 

esqueleto facial. A aplicação do protocolo foi realizada no dia da entrega do AIO e após 

120 dias de uso do mesmo, momento em que também foram submetidos à 

polissonografia com AIO. 

Os pacientes também preencheram um questionário diário sobre o uso do AIO e 

um diário do sono que foram completados durante todos os 120 dias do estudo.  

 

 
 

SAOS: Síndrome da apneia obstrutiva do sono, AIO: Aparelho intraoral, ESE: Escala de 
sonolência de Epworth, EF: Exame físico, AIO (50%): aparelho intraoral em 50% do avanço 
mandibular máximo, AIO (100%): aparelho intraoral em avanço mandibular máximo, DS: Diário 
de sono, DAIO: Diário de uso do aparelho intraoral, PSG: polissonografia 
 

Figura 1. Desenho do estudo 
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Após o termino do protocolo, foi possível separar os pacientes entre os grupos 

de boa e má adesão e entre os grupos de sucesso e insucesso ao tratamento com AIO. 

Os achados clínicos, polissonográficos e do exame físico da VAS e esquelético facial 

foram comparados entre os grupos. Os critérios utilizados para sucesso e adesão 

serão descritos adiante.  

 

3.5 Instrumentos utilizados no estudo 

 

3.5.1 Aparelho intraoral de avanço mandibular (AIO) 

 

Toda a avaliação odontológica e o seguimento dos pacientes foram realizados 

pelo mesmo profissional odontólogo, capacitado na área de Medicina do Sono. Antes 

do início do estudo, todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação ortodôntica, 

e foi realizada a medição do avanço mandibular máximo. A partir daí, o AIO foi 

confeccionado para cada paciente, com um avanço mandibular inicial de 50% do 

avanço mandibular máximo. Após o início do protocolo, os pacientes foram orientados 

a retornar semanalmente para que o AIO fosse avançado de 0,5 em 0,5 mm, até que 

se atingisse o avanço mandibular máximo confortável. Durante esses retornos, os 

pacientes entregaram o diário de sono e de uso do AIO, que serão melhor detalhados 

adiante. As eventuais intercorrências foram tratadas. 

O AIO utilizado foi o modelo Brazilian Dental Appliance (BRD), desenvolvido por 

pesquisadores da Odontologia na Área de Medicina do Sono da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) e da Universidade Federal do Ceará (UFC). O BRD é um 

aparelho reposicionador mandibular ajustável (Figuras 2 e 3) e é constituído de 

grampos de retenção nos dentes posteriores com duas bases de retenção nos dentes 

posteriores e duas bases acrílicas de suporte - uma superior e outra inferior -, 

recobrindo externa e internamente todos os dentes - anteriores e posteriores. Também 

possui dois mecanismos expansores - parafusos posicionados com seu longo eixo no 

sentido anteroposterior - independentes, um direito e outro esquerdo, posicionados na 

região posteropalatina da base acrílica superior. Desses mecanismos expansores, 

saem duas hastes palatinas independentes, uma direita e outra esquerda, que se 

inserem inferiormente em dois pequenos tubos localizados na porção anterior, distal 
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dos caninos inferiores, da base acrílica de suporte inferior. Este desenho proposto 

permite avanços sucessivos na posição mandibular, sem, no entanto, impedir 

movimentos mandibulares laterais. Em outras palavras, com o aparelho em posição, 

mesmo quando a mandíbula está mais anteriorizada, o paciente pode realizar 

movimentos laterais e pequena abertura bucal (Dal-Fabbro et al., 2010). 

 

 

Figura 2. AIO tipo BRD 

 

Figura 3. BRD em boca 

 

 

3.5.2 Escala de sonolência de Epworth (Anexo 2) 

 

Os pacientes foram avaliados quanto à sonolência diurna através da aplicação 

da ESE. Essa escala avalia oito situações do cotidiano dos pacientes, onde o paciente 

refere qual seria a chance de cochilar durante essas situações, sendo: 0 (zero)= 

nenhuma chance,  1= pequena chance, 2= moderada chance e 3= grande chance. A 

soma do escore total varia de 0 (zero) a 24, sendo que acima de 9 sugere-se 

sonolência diurna excessiva.  

 

3.5.3 Diário de sono e diário de uso do AIO (Anexos 3 e 4) 

 

Os diários de sono e uso do AIO eram compostos por tabelas de anotações, cuja 

finalidade era obter as informações necessárias para o estudo, e continham os dias do 

mês e da semana. Neles, o paciente anotou uma série de informações durante as 

fases do estudo, entre as quais a hora em que iniciou e terminou o seu sono, em que 

despertou durante a noite e em que colocou ou retirou o aparelho. 
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Os diários de sono e de uso do AIO foram utilizados para definir os pacientes 

que tiveram uma boa ou má adesão ao AIO, sendo que os primeiros foram aqueles que 

o utilizaram por mais de 90% do tempo na última semana. 

Após todas as noites, os pacientes quantificaram o tempo de uso do AIO através 

de um escore que variou de 0 a 2, em que 2 significava uso durante toda a noite, 1 uso 

em mais da metade da noite e 0 uso em menos da metade da noite. Na última semana, 

a soma dos escores foi transformada em porcentagem de uso, sendo este dado 

utilizado no critério de adesão.  

Foi escolhida para o cálculo da adesão a última semana, porque nesta  

certamente todos os pacientes estariam com o AIO ajustado para o avanço mandibular 

máximo. 

 

3.5.4 Questionário de sintomas nasais (Anexo 5) 

 

Os pacientes foram questionados quanto à presença de sintomas nasais no 

último mês. Foram considerados como portadores de obstrução nasal frequente os 

pacientes que responderam que apresentavam este sintoma todos os dias ou quase 

todos os dias, assim como foram considerados portadores de rinopatia - coriza, prurido 

e/ou prurido nasal - os que apresentavam estes sintomas todos os dias ou quase todos 

os dias. 

 

3.5.5 Exame físico antropométrico (Anexo 6)  

 

No exame físico antropométrico, foi feita a medida da circunferência cervical ao 

nível da membrana cricotireoídea (cm) e calculou-se o índice de massa corpórea 

(kg/m2), através da fórmula: peso (kg)/altura2 (m2). 
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3.5.6 Exame crânio-facial (Anexo 6) 

 

A avaliação crânio-facial foi realizada através da inspeção facial e da oroscopia. 

Através da inspeção facial foi traçada uma linha virtual do bordo externo do lábio 

inferior até o mento, com o paciente sentado em posição horizontal de Frankfort. 

Quando a proeminência anterior do mento encontrava-se com uma distância superior a 

2 mm para trás, em relação à linha traçada, o paciente era considerado como tendo 

retrognatismo mandibular (Ridley, 1992) (Figura 4).  

Também foi considerada nesta avaliação a presença de palato duro ogival 

durante a realização da oroscopia (Figura 5), assim como também foi caracterizado o 

tipo de oclusão dentária através da classificação de Angle (1899). Deste modo, a 

oclusão dentária de Angle classe I mostra uma adequada relação entre a arcada 

dentária superior e a inferior, a classe II mostra a arcada inferior posteriorizada em 

relação à superior e a classe III mostra a arcada inferior anteriorizada em relação à 

superior (Figura 6). 

Os pacientes foram considerados como portadores de alteração crânio-facial 

quando possuíam uma das três seguintes alterações: retrognatia à inspeção do perfil 

facial, palato duro ogival ou oclusão dentária de Angle classe II (retrusão mandibular).  

 

 

 

 

 

Figura 4. Retrognatismo mandibular 

 

Figura 5. Pálato duro ogival 
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Classe I         Classe II              Classe III 

 

Figura 6. Classificação de Angle 

 

 
3.5.7 Exame físico da Via Aérea Superior (Anexo 6)  

 

O protocolo de exame da VAS foi preconizado por Zonato et al. (2003) e 

consistiu de rinoscopia anterior e oroscopia (Zonato et al., 2003; Martinho et al., 2008). 

Na rinoscopia anterior foi avaliada a presença de desvios septais e hipertrofia de 

conchas inferiores. Os desvios septais foram classificados em grau I - desvio não toca 

a concha nasal inferior -, grau II - desvio toca a concha nasal inferior - e grau III - desvio 

toca a parede lateral, comprimindo a concha nasal inferior. 

Foram considerados pacientes com alteração nasal os que apresentavam desvio 

septal graus II ou III, ou os que apresentavam desvio septal grau I associado com 

queixa de obstrução nasal frequente e/ou queixas de rinopatia frequentes, ou ainda os 

que apresentavam hipertrofia de conchas nasais inferiores ao exame físico.  

Na oroscopia também se observaram as características do palato mole e da 

úvula. O palato mole foi considerado posteriorizado, quando se encontrava próximo da 

parede posterior da orofaringe; web, quando apresentava baixa inserção do pilar 

tonsilar posterior na úvula; e espesso, quando apresentava aspecto edemaciado. Os 

pilares tonsilares foram considerados medianizados, quando se encontravam próximos 

à linha média da orofaringe. 

A úvula foi considerada longa quando estava próxima à base da língua e 

espessa quando apresentava aspecto edemaciado. 
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Os pacientes considerados como portadores de alterações faríngeas foram 

aqueles que apresentavam três ou mais das seguintes alterações: palato mole web, 

palato mole posterior, palato mole espesso, pilares tonsilares medianizados, úvula 

longa e úvula espessa.  

A classificação de Mallampati modificado e o tamanho das tonsilas palatinas 

foram variáveis estudadas separadamente. 

O índice de Mallampati modificado foi realizado como proposto por Friedman et 

al. (1999), com o paciente sentado, em máxima abertura de boca, com a língua 

relaxada posicionada dentro da cavidade oral. Os pacientes foram classificados em 

quatro graus: grau I - visualiza-se bem toda a orofaringe, incluindo o palato mole, os 

pilares amigdalianos, as tonsilas palatinas e a ponta da úvula - grau II - visualiza-se o 

polo superior das tonsilas palatinas e a úvula - grau III - visualiza-se parte do palato 

mole e da úvula - e grau IV - visualiza-se apenas o palato duro e parte do palato mole 

(Figura 7). A presença de Mallampati graus III e IV foi considerada como uma variável e 

incluída nas análises deste estudo.  

Conforme proposto por Friedman et al. (1999) e Zonato et al. (2003), as tonsilas 

palatinas foram classificadas em: grau I - intravélicas - grau II - estendem-se além do 

pilar amigdaliano anterior - grau III - estendem-se até três quartos da linha média - grau 

IV - obstruem completamente a orofaringe (Figura 8).  Considerou-se como hipertrofia 

obstrutiva das tonsilas palatinas os graus III e IV, e essa variável foi incluída nas 

análises deste estudo. 

 

 

Figura 7. Índice de Mallampati modificado. 
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Figura 8. Graduação das tonsilas palatinas. 

 
 

3.5.8 Polissonografia 

 

O polissonígrafo utilizado foi um sistema computadorizado “EMBLA” (EMBLA®  

S7000, EMBLA systems, Inc, Broomfield, CO, USA). Foi realizado um registro de noite 

inteira, em quarto escuro e silencioso, especialmente designado para este 

procedimento, com monitorização de EEG, EOG, EMG tibial e submentoniano, ECG, 

fluxo aéreo por cânula nasal associado a transdutor de pressão e termístor oral, 

movimentos respiratórios por cintas tóraco-abdominais de pletismografia de indutância, 

saturação da oxihemoglobina (SpO2) por oximetria, registro do ronco por microfone e 

sensor de posição corporal. 

O estagiamento do sono seguiu os critérios propostos por Rechtschataffen e 

Kales (1968), e os despertares seguiram os critérios da Associação Americana de 

Distúrbios do Sono (ASDA - American Sleep Disorders Association, 1992). O 

estagiamento dos eventos respiratórios seguiu os critérios propostos pela AASM 

(American Academy of Sleep Medicine, 1999).  

Os parâmetros polissonográficos avaliados foram: 

 Eficiência do sono (ES): refere-se à porcentagem do tempo total de sono (TTS) em 

relação ao tempo total de registro (TTR). O TTR corresponde ao período entre o 

inicio e o término do registro, ou seja, a partir do momento em que o aparelho é 

ligado até ser desligado. O TTS corresponde ao TTR subtraído do período de vigília 

(PV), ou seja, exclui-se a latência do sono - tempo para o início do sono - e o tempo 

de vigília após iniciado o sono. Deste modo, representa a porcentagem de tempo 

que o paciente esteve dormindo durante o registro.  
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 Porcentagem dos estágios do sono: refere-se à porcentagem que cada fase do 

sono ocupou no TTS. O sono é dividido em duas fases, o sono NREM (“nonrapid 

eye moviment”) e o sono REM (“rapid eye moviment”). O sono NREM é subdividido 

em estágios 1 (S1), 2 (S2) e sono de ondas lentas (S3+4). 

 Eventos respiratórios: o IAH representa o número de eventos respiratórios (apneia 

e hipopneia), dividido pelo número de horas de sono.  

 Índice de despertares (ID): representa o número de despertares, com duração de 3 a 

15 segundos, dividido pelo número de horas de sono. 

 SpO2: através do registro do oxímetro, são obtidas as medidas de SpO2 basal, 

média e mínima. 

 Ronco: obtido através do registro por microfone associado à observação do técnico 

durante a noite do exame. 

 
A PSG também foi utilizada para definir quais pacientes obtiveram sucesso com 

o tratamento, uma vez que a redução do IAH em 50% e este menor ou igual a 10, com 

o uso do AIO, definiam este critério. 

 

3.6 Análise estatística 

 

Foi aplicado teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnof para todas as 

variáveis, sendo que essas foram expressas em média e desvio padrão.  

Para a comparação entre os grupos, utilizaram-se o teste t de Student para 

amostras independentes e ANOVA para medidas repetidas. Para a comparação antes 

e após o tratamento em todos os pacientes foi usado o teste t de Student para 

amostras dependentes.  

Para a comparação entre variáveis categóricas foi utilizado o teste de qui-

quadrado. 

Usou-se também o modelo de regressão logística, sendo as variáveis sucesso e 

adesão utilizadas como dependentes. 

O valor de significância estabelecido foi de 0,05, e o software utilizado foi o 

Statistic 6.1. 
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Foram incluídos 30 pacientes, porém dois excluídos da amostragem por não 

terem retornado para avaliação do exame físico otorrinolaringológico. Nenhum paciente 

abandonou o uso do AIO durante o protocolo.  

Quanto aos dados descritivos estudados, a média da idade dos pacientes foi de 

48,8 ± 11,3 anos, sendo 9 (32,1%) do sexo masculino e 19 (67,9%)  do sexo feminino. 

A média do IMC foi de 27,4 ± 3,8 Kg/m2 e a média da circunferência cervical foi de 38,3 

± 3,3 cm.  

Ao serem avaliados os pacientes antes do uso do AIO (basal) e depois de 

alcançada a protusão máxima do AIO (com AIO), os parâmetros polissonográficos 

estatisticamente significantes foram: redução do IAH (p<0,01), diminuição do Índice de 

despertares (p<0,01) e redução da porcentagem de tempo de registro com saturação 

abaixo de 90% (p=0,01) (Tabela 1). 

Foi observada redução estatisticamente significante do escore da ESE antes 

(13,3±6) e após (11,6±6) o uso do AIO (p=0,02) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Parâmetros polissonográficos e Escala de Sonolência de Epworth nas condições basal 
e com AIO 

 Basal Com AIO p 

IAH (eventos/hora) 17,5±8 8,7±6 <0,01 

ES (%) 88,1±6 87±7 0,39 

S3+4 (%) 18,2±5 19,2±9 0,58 

REM (%) 19,6±5 20,3±5 0,47 

ID (eventos/hora) 15,9±6 10,1±5 <0,01 

SpO2 MIN (%) 85,9±3 87,8±4 0,07 

SpO2 < 90% (%) 0,7±1 0,06±1 0,01 

ESE 13,3±6 11,6±6 0,02 

 

Legenda: 
IAH: índice de apneia e hipopneia por hora de sono, ES: eficiência do sono, S3+4: porcentagem de sono 
3 e 4, REM: porcentagem de sono REM, ID: índice de despertares breves por hora de sono, SpO2 MIN: 
saturação mínima da oxihemoglobina, SpO2 < 90%: porcentagem de tempo de dessaturação abaixo de 
90%. ESE: escala de sonolência de Epworth.  
Valor estatístico p <0,05 (teste t de Student para amostras dependentes) 
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Dos 28 pacientes, 17 (60,7%) tiveram boa adesão ao uso do AIO e 11 (39,3%) 

má adesão. Os parâmetros clínicos e polissonográficos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos de boa e má adesão foram: IAH basal 

menor (p=0,027) e índice de despertares basal menor (p=0,016) no grupo de boa 

adesão (Tabelas 2 e 3).  

Quando avaliado apenas o grupo de má adesão, observa-se que houve uma 

redução significante do IAH (p<0,001), do índice de despertares (p<0,001)  e da ESE 

(p=0,014) (Tabela 3).  

Quando avaliado apenas o grupo de boa adesão, apenas a porcentagem da 

saturação da oxihemoglobina abaixo de 90% apresentou uma melhora significante 

(p=0,007) (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Comparação dos parâmetros clínicos entre pacientes com boa e má adesão ao AIO 

 
Boa adesão 

(n=17) 

Má adesão 

(n=11) 
P 

Idade (anos) 47,9±10 50,3±12 0,59 

IMC (kg/m
2
) 28,5±3 25,7±3 0,06 

CC (cm) 37,1±3 35,1±2 0,10 

 

Legenda: 
IMC: índice de massa corpórea, CC: circunferência cervical 
Valor estatístico p<0,05 (teste t de Student para amostras independentes) 
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Tabela 3. Comparação da Escala de sonolência de Epworth e dos parâmetros polissonográficos 
entre pacientes com boa e má adesão ao AIO 

 

Boa adesão 

 (n=17) 

Má adesão 

 (n=11) P 

Basal Com AIO Basal Com AIO 

ESE 13,6±6  12,1±6 12,0±6
*
 9,6±6

*
 

*  
0,014 

IAH (eventos/hora) 14,7±7
¥
  7,5±5  23,2±9

*/¥
 11,3±6* 

¥
 0,027 

* <0,001 

ES (%) 87,2±5 87,6±5 88,3±9 86,0±9 NS 

S3+4 (%) 18,1±5 17,7±7 18,2±5 21,2±11 NS 

REM (%) 18,9±3 19,3±4 20,0±6 22,3±6 NS 

ID (eventos/hora) 13,3±6
¥
 9,2±4  20,7±4

*/¥
 11,6±5* 

¥ 
0,016 

*
 <0,001 

SpO2 MIN (%) 86,3±3 87,4±5 85,2±4 88,4±2 NS 

SpO2<90% (%) 0,4±1
*
 0,04±0,1

*
 1,3±1,9 0,1±0,2 

*
 0,007 

 

Legenda: 
ESE: escala de sonolência de Epworth, IAH: índice de apneia e hipopneia por hora de sono, ES: 
eficiência do sono, S3+4: porcentagem de sono 3 e 4, REM: porcentagem de sono REM, ID: índice de 
despertares por hora de sono, SpO2 MIN: saturação mínima da oxihemoglobina, SpO2 < 90%: 
porcentagem de tempo de dessaturação abaixo de 90%. 
Valor estatístico p<0,05, NS: valor estatístico não significante. Teste GLM de medidas repetidas (ANOVA 
de duas vias) 
* p significativo (basal X com AIO)  
¥ p significativo (boa adesão X má adesão) 

 

 

Dos 28 pacientes, 18 (64,3%) obtiveram sucesso ao tratamento, segundo o 

critério utilizado. Ao comparar-se os dois grupos - sucesso e insucesso ao tratamento -, 

o único parâmetro clínico que mostrou diferença estatisticamente significante foi a 

idade menor no grupo de sucesso (p<0,01).  

Na comparação entre os grupos de sucesso e insucesso, apenas para os 

parâmetros com o AIO, observa-se que os pacientes do grupo de sucesso tinham IAH 

menor (p<0,01), eficiência do sono maior (p=0,039) e índice de despertares menor 

(p=0,013) (Tabela 5). 

Quando avaliados apenas os pacientes do grupo de sucesso, observa-se, na 

comparação basal com AIO, uma redução do índice de despertares por hora de sono 

(p<0,01), do IAH (p<0,01), e da porcentagem de tempo de dessaturação abaixo de 

90% (p=0,019) (Tabela 5). 
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Tabela 4. Comparação dos parâmetros clínicos entre pacientes com sucesso e insucesso ao 
tratamento com AIO 

 
Sucesso 

 (n=18) 

Insucesso  

(n=10) 
p 

Idade (anos) 44,8±9 56±10 <0,001 

IMC (kg/m
2
) 27,1±4 28±3 0,54 

CC (cm) 36,3±3 36,4±2 0,94 

 

Legenda: 
IMC: índice de massa corpórea, CC: circunferência cervical 
Valor estatístico p<0,05 (teste t de Student para amostras independentes) 

 

 

 

Tabela 5. Comparação da Escala de sonolência de Epworth e dos parâmetros polissonográficos 
entre pacientes com sucesso e insucesso ao tratamento com AIO 

 

Sucesso  

(n=18) 

Insucesso  

(n=10) P 

Basal Com AIO Basal Com AIO 

ESE 13,8±4 11,9±5 11,8±8 10,0±7 NS 

IAH (eventos/hora) 15,2±8* 5,2±2
¥/
* 22,3±8 15,8±5

¥
 

¥ 
0,001 

*
<0,001 

ES (%) 89,0±5 89,3±5
¥
 85,0±9 82,8±8

¥
 

¥ 
0,039 

S3+4 (%) 17,5±6 20,2±8 19,4±4 16,3±10 NS 

REM (%) 19,4±5 20,7±4 19,1±4 19,6±7 NS 

ID (eventos/hora) 14,7±6* 7,7±3
¥/
* 17,9±6 14,5±5

¥
 

¥ 
0,013 

*
 0,001 

SpO2 MIN (%) 86,2±3 88,9±2 85,4±3 85,6±6 NS 

SpO2<90% (%) 0,6±1
*
 0,03±0,05

*
 0,9±1 0,1±0,2 

*
0,019 

 

Legenda: 
ESE: escala de sonolência de Epworth, IAH: índice de apneia e hipopneia por hora de sono, ES: 
eficiência do sono, S3+4: porcentagem de sono 3 e 4, REM: porcentagem de sono REM, ID: índice de 
despertares por hora de sono, SpO2 MIN: saturação mínima da oxihemoglobina, SpO2 < 90%: 
porcentagem de tempo de dessaturação abaixo de 90%. 
Valor estatístico p<0,05 NS: valor estatístico não significante. Teste GLM de medidas repetidas (ANOVA 
de duas vias) 
* p significativo (basal X com AIO) 
¥ p significativo (sucesso X insucesso) 
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Quando são avaliadas individualmente as variáveis utilizadas para formar os 

grupos de portadores de alterações faríngeas, nasais e crânio-faciais, não foram 

encontradas diferenças significantes em relação à adesão (Tabela 6). Quanto ao 

sucesso, observou-se que a presença de desvios septais obstrutivos (graus II ou III) 

foram mais frequentes no grupo de insucesso (p=0,04) (Tabela 7).  

 

Tabela 6. Comparação dos parâmetros da avaliação da via aérea superior e crânio-facial entre 
pacientes com boa e má adesão ao AIO 

Variáveis Individuais Boa adesão n=17 Má adesão            n=11 P 

Pálato mole web 11 (64,7%) 9 (81,8%) 0,30 

Pálato mole posterior 6 (35,3%) 5 (45,4%) 0,44 

Pálato mole espesso 3 (17,6%) 1 (9%) 0,48 

Úvula espessa 10 (58,8%) 7 (63,6%) 0.56 

Ùvula longa 10 (58,8%) 5 (45,4%) 0,38 

Oclusão dentária classe II 1 (5,9%) 1 (9%) 0,64 

Retrognatia 1 (5,9%) 2 (18,2%) 0,34 

Pálato duro ogival 9 (52,9%) 4 (36,4%) 0,32 

Obstrução nasal frequente 11 (64,7%) 4 (36,4%) 0,14 

Queixas de rinopatia frequente 10 (58,8%) 5 (45,4%) 0,38 

Desvio septal grau I 8 (47%) 4 (36,4%) 0,43 

Desvio septal graus II/III 3 (17,6%) 2 (18,2%) 0,67 

Hipertrofia de concha nasal inferior 10 (58,8%) 4 (36,4%) 0,22 

 
Legenda: 
p: valor estatístico (Teste qui-quadrado) 
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Tabela 7. Comparação dos parâmetros da avaliação da via aérea superior e crânio-facial entre 
pacientes com sucesso e insucesso ao tratamento com AIO 

 

Legenda: 
p: valor estatístico (Teste qui-quadrado) 

 

 

Quando as alterações faríngeas foram agrupadas, não se observaram 

associações significantes em relação à adesão e nem quanto ao sucesso (Gráficos 1 e 

2). 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Individuais 
Sucesso          

n=18 
Insucesso          

n=10 
P 

Pálato mole web 13 (72,2%) 7 (70%) 0.61 

Pálato mole posterior 6 (33,3%) 5 (50%) 0,32 

Pálato mole espesso 3 (16,7%) 1 (10%) 0,55 

Úvula espessa 13 (72,2%) 4 (40%) 0,10 

Ùvula longa 11 (61,1%) 4 (40%) 0,25 

Oclusão dentária classe II 2 (11,1%) 0 (0%) 0,40 

Retrognatia 1 (5,5%) 2 (20%) 0,28 

Pálato duro ogival 9 (50%) 4 (40%) 0,46 

Obstrução nasal frequente 10 (55,5%) 5 (50%) 0,54 

Queixas de rinopatia frequente 10 (55,5%) 5 (50%) 0,54 

Desvio septal grau I 8 (44,4%) 4 (40%) 0,57 

Desvio septal graus II/III 1 (5,5%) 4 (40%) 0,04 

Hipertrofia de concha nasal inferior 7 (38,9%) 7 (70%) 0,12 
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Gráfico 1. Alterações faríngeas: comparação entre os grupos de boa e má 
adesão 

 

 

Gráfico 2. Alterações faríngeas: comparação entre os grupos sucesso e 
insucesso 

 

 

Quando as alterações nasais foram agrupadas, não se notaram associações 

significantes em relação à adesão, porém a presença de alterações nasais foi mais 

frequente no grupo de insucesso (Gráficos 1 e 2). 
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Gráfico 3. Alterações nasais: comparação entre os grupos de boa e má 
qualidade 

 

 

Gráfico 4. Alterações nasais: comparação entre os grupos sucesso e insucesso 

 

 

Pacientes com alterações crânio-faciais também foram avaliados em relação à 

adesão e ao sucesso do tratamento, contudo em nenhuma das situações se obtiveram 

resultados estatisticamente significantes (p=0,44 e p=0,63, respectivamente). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Adesão Não Adesão

25,0%
21,5%

35,7%

17,8%

p=0,38
Teste qui-quadrado

Sem alteração nasal

Com alteração nasal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sucesso Insucesso

39,3%

7,1%

25,0%
28,6%

*p=0,04
Teste qui-quadrado

Sem alteração nasal

Com alteração nasal

* 



R e s u l t a d o s  | 42 

 
 

 

O modelo de regressão logística foi realizado para identificar fatores associados 

à adesão e ao sucesso. Foram incluídas as seguintes variáveis: idade, sexo, 

circunferência cervical, ESE, IAH, índice de despertares, IMC, alterações faríngeas, 

alterações nasais e alterações crânio-faciais. Os dados encontrados não mostraram 

fatores associados para adesão com significância estatística, entretanto para sucesso 

apontaram que esse foi maior quanto menor a idade (OR: 0,74(0,58-0,95); p=0,02), 

quanto menor a circunferência cervical (OR: 0,48(0,23-1,00); p=0,05) e quanto menor o 

IAH basal (OR:0,75(0,57-1,00), p=0,05) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Regressão logística dos fatores associados com sucesso ao tratamento com AIO 

    95% I.C. para EXP (B) 

 B p Exp (B) - OR Mínimo Máximo 

Idade -0,298 0,02 0,74 0,58 0,95 

CC -0,730 0,05 0,48 0,23 1,00 

IAH pré -0,285 0,05 0,75 0,57 1,00 

 

Legenda: 
CC: Circunferência Cervical. IAH: índice de apneia e hipopneia. OR: odds ratio. IC: Intervalo de 
confiança. p: valor estatístico 

 
 

 

Apenas um paciente apresentava hiperplasia das tonsilas palatinas (Graus 

III/IV), e este dado não interferiu nem na adesão e nem no sucesso do tratamento. 

Dos 28 pacientes analisados, 26 apresentavam classificação de Mallampati 

modificado classes III ou IV, e isso também não interferiu significativamente na adesão 

ou no sucesso do tratamento. 

Em relação ao exame físico, antes e após 16 semanas do uso do AIO, observou-

se que, dos 28 pacientes analisados, 4 apresentaram melhora das alterações 

faríngeas, sendo que em 2 esta melhora foi em relação à espessura e/ou tamanho da 

úvula, e nos demais em relação à espessura palatal. 
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O principal achado do presente estudo foi a associação positiva entre a 

presença de alterações nasais e insucesso ao tratamento com AIO, às custas 

principalmente de desvios septais obstrutivos. As alterações de VAS e crânio-faciais 

não influenciaram a adesão ao AIO.  

Todos os pacientes incluídos no estudo eram provenientes de ambulatório 

especializado em distúrbios do sono, com diagnóstico confirmado de SAOS, segundo 

os critérios da ICDS-2 (American Academy of Sleep Medicine, 2005), e com indicação 

de AIO, segundo as recomendações de Kushida et al. (2006b). Deste modo, optou-se 

por incluir apenas os pacientes com SAOS leve a moderada, onde o AIO tem seus 

melhores resultados e sua principal indicação. 

O grupo de pacientes estudado apresentou idade média de 48,8 anos e IMC 

médio de 27,4 kg/m2. Estes dados corroboram com dados epidemiológicos descritos 

para a SAOS, que apontam que esta doença é mais frequente em pacientes a partir da 

quarta década de vida e também com excesso de peso (Young et al., 1993; Reddy et 

al., 2009; Tufik et al., 2010). Porém, a distribuição entre sexo não foi concordante com 

a literatura, uma vez que o grupo era composto predominantemente por mulheres 

(67,9%), e os dados epidemiológicos da literatura apontam que a SAOS é mais 

frequente no sexo masculino. Acredita-se que este dado possa ser explicado pelo fato 

de que a escolha de apenas pacientes com SAOS leve a moderada tenha selecionado 

um grupo predominantemente feminino, uma vez que as mulheres tendem a ter 

quadros mais leves que os homens (Daltro et al., 2006). 

Foi levantada a hipótese de que eventuais alterações de VAS, que pudessem 

levar a uma restrição ao fluxo aéreo, poderiam interferir de forma negativa no 

tratamento com dispositivos orais de avanço mandibular. Essa hipótese foi apoiada no 

fato de que estes dispositivos, durante sua ação, promovem fechamento bucal e 

consequente selamento labial, o que obriga os pacientes a manter uma respiração 

nasal (Marklund, 2006). Assim, qualquer fator obstrutivo do fluxo aéreo nasal e faríngeo 

poderia reduzir a eficácia ao tratamento, bem como reduzir a adesão a esta 

modalidade terapêutica, e esse foi o principal motivo que estimulou a realização desta 

pesquisa. 

Na presente casuística, o sucesso foi de 64,3%, e a escolha de tal critério foi 

baseada na literatura. Assim, foi utilizado um critério que é citado por alguns autores, 
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como o grupo de Vecchierini et al. (2008), que obtiveram um sucesso de 46%. Porém, 

outros critérios também são utilizados, como a redução de IAH basal em 50%, 

independente do valor do IAH residual (Zeng et al., 2008), redução do IAH para valores 

menores que 10 tanto na posição supina como na posição lateral (Marklund, Legrell, 

2010) ou ainda redução de 20% do IAH basal (Otsuka et al., 2006). Além desses, um 

novo critério que representaria um sucesso total vem sendo citado em alguns estudos, 

como no de Zeng et al., em 2008, que o utilizaram adicionalmente, que é a exigência 

de um IAH residual menor ou igual a cinco. Portanto, diante disto, vê-se que não há na 

literatura um consenso sobre o critério que deva ser utilizado e, com isso, a 

comparação entre os diferentes estudos que analisaram a resposta ao tratamento com 

AIO é prejudicada, porque os resultados encontrados podem ser conflitantes. 

Ainda em relação ao critério de sucesso, outro fato que pode ser questionado é 

o porquê da utilização apenas da polissonografia para definir sucesso. Isso é um 

assunto pertinente, porém, embora exista uma falta de consenso sobre qual o melhor 

critério de sucesso a ser utilizado, todos os trabalhos encontrados na literatura fizeram 

uso de dados polissonográficos para defini-lo. Assim, com o propósito de fazer uma 

comparação do presente estudo com o que há já publicado na literatura, utilizou-se 

também o mesmo exame, além da polissonografia ser uma forma objetiva de 

avaliação. 

A mesma dificuldade é encontrada na busca de critérios para caracterizar boa 

adesão. A quantificação do tempo de uso do dispositivo de forma objetiva é difícil e, por 

isso, os critérios de adesão encontrados são variados. Um dispositivo com um medidor 

de adesão já foi descrito por Lowe et al., em 2000. Nesse trabalho, os autores 

desenvolveram um AIO que continha em seu interior um monitor termosensível que 

media o tempo de uso do dispositivo e mostraram que a média de uso foi de 6,8 horas 

por noite, em um grupo de 8 pacientes apneicos. Outros autores definiram adesão 

como o grupo que não abandonou o tratamento durante o primeiro ano de 

acompanhamento (Marklund, Legrell, 2010).  

Optou-se por utilizar diários de uso do AIO para quantificar o emprego do 

dispositivo, uma vez que são de fácil preenchimento, e os pacientes foram bem 

orientados sobre a importância da correta utilização. Embora estes tenham sido 

aplicados durante todos os dias do protocolo, apenas os diários da última semana 
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foram considerados para o cálculo do tempo de uso, pois todos os pacientes 

certamente estariam já com o AIO em avanço mandibular máximo, bem como também 

adaptados ao uso do equipamento. Assim, uma vez com a porcentagem de tempo de 

uso na última semana já calculada para cada paciente, estipulou-se o critério de uso 

maior que 90% para definir boa adesão. De acordo com o citado critério, a adesão ao 

tratamento foi de 60,7%. Não houve nenhum abandono do tratamento durante o 

período estudado, motivo pelo qual a escolha do critério de adesão foi baseada apenas 

nos dados de diário de uso do AIO. 

O acompanhamento dos pacientes, durante todo o protocolo, foi realizado 

sempre pelo mesmo dentista, capacitado em medicina do sono, que, além de realizar 

os avanços mandibulares semanais até o avanço máximo, efetivou um suporte clínico, 

com a finalidade de minimizar possíveis fatores que pudessem interferir negativamente 

no uso do AIO, além de dar orientações claras sobre possíveis efeitos adversos e 

medidas a serem tomadas caso eles ocorressem. Essa boa relação entre o paciente e 

o profissional que o atende é de extrema importância na boa aceitação da terapia. 

Segundo um estudo de revisão realizado em 2009, por Almeida e Lowe, as causas 

mais comuns de abandono do tratamento foram a redução insuficiente do ronco e os 

efeitos colaterais, tais como boca seca, salivação excessiva e desconforto, os quais 

podem ser contornados com orientações, suporte odontológico e terapias específicas. 

Além disso, esses mesmos autores alertam para o fato de que o manejo com o 

paciente pode interferir na adesão.  

Os dados antropométricos analisados - idade, circunferência cervical e índice de 

massa corpórea - foram comparados entre os grupos de adesão e não adesão, e 

sucesso e insucesso, sendo que a única associação significativa encontrada foi que o 

grupo de sucesso era composto por pacientes mais jovens. Este dado aparece 

novamente no modelo de regressão, agora como preditor de sucesso, o que já havia 

sido observado por outros autores (Liu et al., 2001; Dal-Fabbro et al., 2010). 

No modelo de regressão logística, encontraram-se também outros preditores 

para sucesso, como menor circunferência cervical e IAH basal menor, o que também já 

havia sido descrito na literatura (Liu et al., 2001; Mehta et al., 2001; Marklund et al., 

2004). 
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Na comparação polissonográfica dos grupos com boa e má adesão, observou-se 

que no primeiro grupo os pacientes apresentavam IAH basal e índice de despertar 

basal menores. Essa correlação, da maneira como foi feita, não pode ser comprovada 

na literatura, porém acredita-se que, da mesma forma que o AIO apresenta resultados 

mais efetivos para pacientes com SAOS mais leves, ele também tenha tido uma 

adesão maior neste mesmo grupo de pacientes. Ou seja, pacientes que mais se 

beneficiam com AIO devem ser os mesmos que usam o dispositivo por mais tempo. 

A eficácia da terapia com AIO foi comprovada com os dados colhidos neste 

estudo, uma vez que se obteve uma redução significativa do IAH, assim como redução 

no escore obtido na aplicação da Escala de Sonolência de Epworth, redução no índice 

de despertares por hora de sono e da porcentagem do tempo de registro com 

saturação da oxihemoglobina menor que 90%, na avaliação do grupo todo. Estes 

dados estão de acordo com a literatura, que apresenta diversos trabalhos evidenciando 

esses achados em pacientes com SAOS leve a moderada (Saletu et al., 2002; Almeida, 

Lowe, 2009).  

Tais dados foram novamente confirmados quando avaliado apenas o grupo de 

sucesso, que repetiu os resultados do grupo todo. Os achados referentes à  

polissonografia com AIO entre os grupos de sucesso e insucesso mostram uma 

melhora significante nesses parâmetros  - IAH menor, índice de despertares menor e 

tempo de saturação abaixo de 90% menor - no grupo de sucesso, quando comparados 

ao grupo de insucesso.  Essa relação estatística era esperada, pois, para definir-se o 

grupo sucesso, foram utilizados os valores do IAH com AIO, que deveriam ser mais 

baixos que os do grupo insucesso. O resultado semelhante para o índice de despertar 

pode ser explicado pelo fato de que pacientes com menores valores de IAH tendem a 

ter menos despertares, já que estes frequentemente acontecem após um evento de 

apneia ou hipopneia.  

Ainda na mesma comparação, verificou-se que pacientes com AIO 

apresentaram uma eficiência do sono menor no grupo de insucesso. Sabe-se que a 

SAOS pode levar a uma redução da eficiência do sono, pois os pacientes podem 

apresentar despertares longos durante a noite, o que reduz o tempo total de sono e, 

consequentemente, sua eficiência. Assim, no grupo de insucesso, pelo fato dos 



D i s c u s s ã o  | 48 

 
 

 

pacientes não apresentarem um melhora efetiva da SAOS, estes podem despertar 

mais durante a noite, dado que explica o resultado encontrado. 

A avaliação da VAS, que compreendeu avaliação nasal, orofaríngea e 

esquelética facial, foi realizada através de exame físico. Optou-se por realizar esse tipo 

de avaliação, por ser de fácil execução e por fazer parte da prática otorrinolaringológica 

diária. Não utilizamos outros métodos complementares, como a rinomanometria e a 

rinometria acústica, pois esses métodos de avaliação requerem aparelhos específicos 

e são incomuns na prática clínica cotidiana, além de serem exames que ainda não 

apresentam uma correlação bem definida entre seus achados e o quadro clínico 

apresentado pelos pacientes, de modo que são utilizados preferencialmente para 

controle de tratamento em um mesmo paciente (Fairley et al., 1993; Roithmann et al., 

1994). 

Foram considerados pacientes portadores de alterações faríngeas aqueles que 

apresentavam três ou mais das alterações procuradas. Isso se baseou no estudo de 

Zonato et al., de 2003, que mostrou haver relação estatística entre IAH e a presença de 

três ou mais dessas mesmas alterações. A alteração nasal correspondia à presença de 

fatores obstrutivos, ou seja, desvios septais graus II ou III, que são considerados 

desvios obstrutivos, desvio septal grau I, pouco obstrutivo, porém associados a 

sintomas clínicos ou hipertrofia de conchas nasais. 

Em relação à adesão, nenhuma variável nasal, orofaríngea ou crânio-facial, 

individual ou agrupada, predominou em um dos grupos, mostrando que elas não 

interferiram na adesão ao tratamento com o AIO. A literatura mostra que a adesão a 

este tipo de terapia depende de vários fatores, desde aqueles ligados diretamente ao 

dispositivo empregado, incluindo o tipo de material do qual é feito, até de uma boa 

relação entre o paciente e o dentista que o está acompanhando (Almeida, Lowe, 2009). 

Por esse motivo acredita-se que a ausência de qualquer tipo de correlação entre 

variáveis anatômicas e os grupos de boa e má adesão possa ser explicada dessa 

forma, pois a adesão depende de fatores em conjunto. Isso reforça a ideia de que, toda 

vez que um paciente for submetido a um tratamento com AIO, ele deva ser avaliado 

individualmente, a fim de se identificarem fatores que podem dificultar a adesão. 

Quando foi feito o mesmo tipo de correlação entre as variáveis nasais, 

orofaríngeas e crânio-faciais, e os grupos de sucesso e insucesso, encontrou-se uma 
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predominância de desvio septal graus II ou III no grupo de insucesso (p=0,04). E, 

quando visto de forma agrupada, os pacientes com alteração nasal também 

predominaram no grupo de insucesso (0=0,04), provavelmente devido aos desvios 

graus II ou III. Nenhuma outra variável foi mais frequente em um dos grupos. 

Esse dado, aliás, vem confirmar suposições já levantadas por outros autores. 

Sabe-se que a patência nasal aumenta durante o avanço mandibular em pacientes 

saudáveis, e esse é um dos mecanismos de ação desejado com esse dispositivo 

(Hiyama et al., 2002). A obstrução nasal pode acarretar má oclusão labial durante o 

sono, e a respiração bucal impede que uma força horizontal seja aplicada na 

mandíbula, fator este essencial para a aplicabilidade do avanço mandibular e que 

impede um desempenho pleno do AIO (Marklund, 2006). Esta mesma autora e 

colaboradores, em 2004, já haviam publicado um estudo em que notaram uma 

correlação entre insucesso e obstrução nasal, fato mais evidenciado nas mulheres. No 

mencionado estudo a avaliação nasal foi feita de forma subjetiva, e os autores afirmam 

que há necessidade de outros trabalhos complementares. 

Apenas um estudo analisou o papel da resistência nasal, de forma objetiva, na 

influência ao tratamento da SAOS com AIO, em 38 pacientes candidatos a esta 

modalidade terapêutica. Através de rinomanometria, Zeng et al. (2008) mostraram que 

os pacientes considerados como não-respondedores apresentavam uma resistência 

nasal maior na posição sentada, em relação aos respondedores, o que não foi 

observado quando a mesma análise foi realizada na posição supina. Os autores ainda 

notaram um aumento na resistência nasal nos pacientes não-respondedores, quando 

estes estavam sob a ação do AIO. 

É de se crer que a obstrução nasal pode levar a um aumento da força realizada 

durante a inspiração, o que favorece o colabamento da VAS e, consequentemente, a 

diminuição da eficiência do AIO nos pacientes. Esta hipótese já foi levantada por Zeng 

et al., em 2008, e os dados encontrados no presente estudo vêm reforçá-la. Assim, 

acredita-se que uma avaliação da VAS, principalmente dos fatores obstrutivos nasais, 

deva ser realizada com cautela durante a avaliação inicial dos pacientes candidatos ao 

tratamento da SAOS com AIO. Isto é recomendável, uma vez que possíveis 

terapêuticas, com o objetivo de permeabilizar uma VAS obstruída, podem levar a um 

incremento na eficácia ao tratamento proposto inicialmente. Em outras palavras, como 
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já proposto em relação ao CPAP, uma terapia de permeabilização da VAS pode ser 

bem-vinda como coadjuvante ao AIO (Zonato et al., 2006). 

O terceiro objetivo do atual estudo, que foi o de comparar os achados de exame 

físico de orofaringe antes do tratamento e após os 120 dias de acompanhamento, 

mostrou que apenas quatro pacientes tiveram pelos menos uma mudança favorável 

nos achados de oroscopia em relação à orofaringe, sendo que dois faziam parte do 

grupo de sucesso, o que não nos permitiu fazer nenhuma análise estatística. Esse 

objetivo foi baseado no fato de que achados desfavoráveis de orofaringe, como 

espessamento de mucosa ou aumento de estruturas, poderiam ser causados por 

edema local crônico originado pela vibração repetitiva da mucosa, que ocorre durante o 

ronco. Assim, o tratamento efetivo da SAOS reduziria esse mecanismo, melhorando o 

edema da mucosa e, desta forma, reduzindo os achados desfavoráveis. Embora não 

tenha havido uma melhora significativa nos achados de orofaringe, é de se supor que o 

tempo de observação possa ser o responsável pelo não aparecimento dos resultados 

esperados, pois talvez fosse necessário um período maior de tempo para se reverter o 

edema instalado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N C L U S Õ E S  
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1. A adesão ao tratamento com AIO não foi influenciada pela presença de 

alterações de VAS. 

2. O sucesso do tratamento com AIO foi significativamente menor nos pacientes 

com alterações nasais e não foi influenciado pela presença das demais 

alterações de VAS analisadas. 

3. O exame físico da VAS não sofreu alterações evidentes após o uso do AIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  A N E X O S  
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 



A n e x o s  | 55 

 
 

 

ANEXO 2 – ESCALA DE SONOLÊNCIA DIURNA DE EPWORTH 

 

Qual é a “chance” de você "cochilar" ou adormecer nas situações apresentadas a seguir 

?  

Procure separar da condição de sentir-se simplesmente cansado. 

Responda pensando no seu modo de vida nas últimas semanas.  

Mesmo que você não tenha passado por alguma destas situações recentemente, tente 

avaliar como você se comportaria frente a elas. Utilize a escala apresentada a seguir: 

 0 – Nenhuma chance de cochilar 

 1 – Pequena chance de cochilar 

 2 – Moderada chance de cochilar 

 3 – Alta chance de cochilar 

 

 0 1 2 3 

Sentado e lendo     

Vendo televisão     

Sentado em lugar público sem atividade (sala de espera, cinema, 
teatro, reunião) 

    

Como passageiro de trem, carro ou ônibus andando 1 hora sem 
parar 

    

Deitado para descansar, à tarde, quando as circunstâncias 
permitem 

    

Sentado e conversando com alguém     

Sentado calmamente, após um almoço sem álcool     

Se estiver de carro, enquanto para por alguns minutos no trânsito 
intenso 

    

TOTAL     
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ANEXO 3 – DIÁRIO DO SONO 

 

DIA 

Dia da semana 

Dia do mês 

1 2 3 4 5 6 7 

Ontem me deitei  

às _____h 

       

Consegui dormir 

às _____h 

       

Acordei _____ vezes 
durante a noite 

       

Hoje acordei  

às ______h 

       

Saí da cama 

às _____h 

       

Devo ter dormido 
umas ______h 

       

Acordei:  

1.péssimo, 2.mal 
3.mais ou menos 
4.bem, 5.muito bem 

       

Meu sono foi: 

1.péssimo, 2. ruim, 
3.regular, 4. bom, 
5.ótimo 

       

Ontem durante o dia 
eu passei: 

1.péssimo, 2.mal 
3.mais ou menos 
4.bem, 5.muito bem 

       

Ontem eu: não 
cochilei (0) ou 
cochilei _____vezes 

       

Observações: 
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ANEXO 4 – DIÁRIO DE USO DO AIO 

 

DIA 

Dia da semana 

Dia do mês 

1 2 3 4 5 6 7 

Ontem dormi c/ o AIO:  

- a noite toda  

- mais de ½ da noite 

- menos de ½ da noite  

 

- removi às ______hs 

Motivo: ___________ 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

Ontem dormi sem o AIO 

Motivo: ___________ 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

O que o incomodou no 
uso do AIO: 

- dor nos dentes  

- dor na face 

- salivação intensa 

- volume (tamanho) 

- textura 

- parafuso(s) 

- dificuldade de colocar 
e/ou remover 

- boca seca 

- _____________ 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

Observações: 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO DE QUEIXAS NASAIS 

 

(  ) Obstrução nasal 

 (  ) Todos os dias 

 (  ) Quase todos os dias 

 (  ) Eventualmente 

 (  ) Raramente 

 (  ) Nunca 

 

(  ) Queixas de rinopatia (coriza, espirro e/ou prurido nasal) 

 (  ) Todos os dias 

 (  ) Quase todos os dias 

 (  ) Eventualmente 

 (  ) Raramente 

 (  ) Nunca 
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ANEXO 6 – EXAME FÍSICO ANTROPOMÉTRICO, ESQUELÉTICO FACIAL E DA VIA 

AÉREA SUPERIOR 

 

Circunferência cervical: ____________                        IMC: _____ 

  

(  ) Retrognatia  

(  ) Palato duro ogival 

Mordida: (   ) Classe I   (   ) Classe II   (   ) Classe III     (   ) Prótese  

 

 

 

Pálato mole:    (  ) Web (  ) Posterior (  ) Espesso (  ) Pilares medianizados 

Úvula:   (  ) Espessa (  ) Longa 

Tonsilas Palatinas: (  ) Grau I (  ) Grau II (  ) Grau III (  ) Grau IV 

Mallampati:  (  ) Classe I (  ) Classe II (  ) Classe III (  ) Classe IV    

    

 

           

Desvio septal: (  ) Para direita (  ) Para esquerda 

   Área  I (  )   II (  )   III (  )   IV (  ) 

   Grau I (  )   II (  )   III (  ) 

Hipertrofia de cornetos :      (  ) Direito  (  ) Esquerdo 
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Abstract 

 

Introduction: The treatment of choice for patients with obstructive sleep apnea 

syndrome (OSAS) has been the use of continuous positive airway pressure devices 

(CPAP), especially in moderate to severe cases, but in milder cases, the mandibular 

advancement devices (MAD), may be indicated. There are studies in the literature 

correlating the presence of anatomical abnormalities in upper airway (UA) with 

adherence to CPAP, but about the success and adherence of MAD the literature is 

scarce. Objectives: To compare the findings of a systematic evaluation of the UA on 

the success and adherence to treatment with MAD of patients with OSAS. Methods: 

We studied 28 adult patients with mild to moderate OSAS referred for treatment with 

MAD. The patients underwent sleep questionnaires and nasal symptoms, 

anthropometric and upper airway examination and polysomnography before and after 

120 days using MAD. At the end of the protocol, patients were divided about the 

success (success and failure) and to the adherence (good adherence and poor 

adherence) and the findings were compared between groups. Was considered 

successful therapy the patients who reduced the apnea-hypopnea index (AHI) in 50%, 

being below 10/events per hour and the criterion for good compliance was the use of 

MAD in 90% of nights last week (Daily use of AIO). Results: The mean age was 48.8 ± 

11.3 years,  and there were 32.1% males and 67.9% female. Successful treatment with 

MAD was 64.3% and good adherence was 60.7%. About the adherence, there was no 

statistical significance in the parameters of UA analyzed. About the success, there was 

a predominance of patients with nasal alterations in patients with failure (p = 0.04), 

mainly at the expense of obstructive septal deviation (grades II and III) (p = 0.04). 

Conclusions: The sucess of treatment with AIO was significantly lower in patients with 

nasal alterations, which was not observed with regard to adherence. 
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