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Resumo

Objetivo: Correlacionar a pressão de lábios e língua com a Apnéia Obstrutiva do

Sono (AOS), segundo o índice de apnéia e hipopnéia, o índice facial, idade e

dimorfismo sexual. Método: Trata-se de um estudo observacional e transversal. O

estudo foi aprovado pelo CEP institucional sob o protocolo n: 573.179. A amostra foi

composta por um grupo de conveniência, sendo incluídos, 42 indivíduos com idades

entre 30 e 79 anos, (13 homens e 29 mulheres), pacientes diagnosticados com

Apneia Obstrutiva do Sono (Grupo Pesquisa - GP). Um segundo grupo, denominado

controle (GC) foi composto por 22 indivíduos saudáveis, com idades entre 17 e 37

anos, sem queixas relacionadas à deglutição e/ou fala. Os aspectos avaliados

foram: tônus e mobilidade de lábios, língua e bochechas, índice de Mallampati,

medidas antropométricas e prosopométricas. A avaliação da pressão dos lábios e da

língua foi realizada por meio do aparelho PLL Pró-Fono (BIOFEEDBACK: PRESSÃO

DE LÁBIOS E DE LÍNGUA), durante as provas de pressão dos lábios, protrusão da

ponta da língua, elevação do dorso da língua contra o palato. Resultados: Ao

compararmos a pressão da ponta da língua, dorso da língua e pressão dos lábios

obtidos do grupo AOS e do grupo saudável encontramos diferenças estatisticamente

significantes quanto a pressão de dorso de língua (p=0,002) e de lábios (p=0,20).

Verificamos que a média do Índice de Massa Corporal foi 28,57 e do Índice de

Apnéia e Hipopnéia foi 18,52, em indivíduos do GP. Ao compararmos a

circunferência cervical e circunferência abdominal em função do sexo em indivíduos

com AOS verificamos que a circunferência abdominal dos homens foi

significativamente maior que das mulheres (p=0,001). Houve frequência

significativamente maior de mobilidade de língua (82,93%) e bochechas (80,49%)

adequadas. Quanto à análise do tipo facial encontramos 61% dos pacientes

euriprósopos, seguido do tipo facial mesoprósopo (24,40%) e do leptoprósopo

(14,60%), respectivamente. Os pacientes com mobilidade de língua adequada

apresentaram maiores valores de pressão na ponta de língua, que os com
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mobilidade de língua diminuída (p=0,033). Conclusão: A partir dos resultados deste

estudo pudemos concluir que pacientes com AOS apresentam menor pressão de

dorso de língua comparados com indivíduos sem AOS. Houve correlação entre o

IAH e a circunferência abdominal, indicando assim sobrepeso como um fator de

risco para a Apnéia Obstrutiva do Sono. Não houve correlação entre a pressão da

língua e a circunferência cervical e abdominal, segundo a idade e sexo. O tipo facial

leptoprósopo apresentou maior pressão de ponta e dorso de língua que os tipos

euriprósopo e mesoprosopo.

7



Abstract

Objective: Correlate the pressure of lips and tongue with the Obstructive Sleep

Apnea (OSA), according to the apnea and hypopnea index, the facial index, age and

sexual dimorphism. Method: This is an observational and cross-sectional study. The

study was approved by the institutional CEP under protocol number: 573,179. The

sample consisted of a convenience group, including 42 individuals aged between 30

and 79 years, (13 men and 29 women), patients diagnosed with Obstructive Sleep

Apnea (Research Group - RG). A second group, called control (CG) was composed

of 22 healthy individuals, aged between 17 and 37 years, without complaints related

to swallowing and/or speech. The aspects evaluated were: tonus and mobility of lips,

tongue and cheeks, Mallampati index, anthropometric and prosopometric

measurements. The evaluation of the pressure of the lips and tongue was performed

using the PLL Pró-Fono device (BIOFEEDBACK: LIPS AND TONGUE PRESSURE),

during the tests of lip pressure, tongue tip protrusion, tongue dorsum elevation

against the palate. Results: When comparing the pressure of the tip of the tongue,

dorsum of the tongue and pressure of the lips obtained from the OSA group and the

healthy group, we found statistically significant differences regarding the pressure of

the dorsum of the tongue (p=0.002) and of the lips (p=0.20). We verified that the

mean of the Body Mass Index was 28.57 and of the Apnea and Hypopnea Index was

18.52, in individuals from the RG. When comparing cervical circumference and waist

circumference as a function of sex in individuals with OSA, we found that the waist

circumference of men was significantly greater than that of women (p=0.001). There

was a significantly higher frequency of adequate tongue mobility (82.93%) and

adequate cheeks (80.49%). As for the analysis of the facial type, we found 61% of

euryprosop patients, followed by the mesoprosop facial type (24.40%) and the

leptoprosop (14.60%), respectively. Patients with adequate tongue mobility had

higher pressure values   at the tip of the tongue than those with reduced tongue

mobility (p=0.033). Based on the results of this study, we could conclude that patients

with OSA have lower pressure on the dorsum of the tongue compared to individuals

without OSA. There was a correlation between the AHI and waist circumference, thus
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indicating overweight as a risk factor for Obstructive Sleep Apnea. There was no

correlation between tongue pressure and cervical and abdominal circumference,

according to age and sex. The leptoprosop facial type presented greater tongue tip

and dorsum pressure than the euryprosop and mesoprosop types.
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01. Introdução

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio comum (Young et al. 1993)

caracterizada pelo colapso repetitivo das vias aéreas da faringe durante o sono

(Remmers et al. 1978) e está associada a consequências adversas importantes. O

diagnóstico da AOS é realizado por meio da polissonografia, considerado padrão

ouro, podendo ser classificada segundo o somatório das apneias e hipopneias por

hora de sono fornecendo o índice de apneia-hipopneia (IAH). A gravidade da apneia

é determinada pelo seu IAH, podendo ser de grau leve: de 5 a 15 e/h; grau

moderado: de 15 a 30 e/h e grau acentuado maior que  30 e/h. (Guilleminault, 1985)

A patogênese da AOS é complexa, mas é provável que seja devido a uma

combinação de uma via aérea faríngea anatomicamente pequena (Haponik et al.,

1983; Schwab et al., 1995) em conjunto com um declínio relacionado ao sono na

atividade do músculo dilatador das vias aéreas superiores (Remmers et al., 1978).

Portanto, compreender os mecanismos que controlam a atividade muscular das vias

aéreas superiores em indivíduos normais e pacientes com AOS é de considerável

importância. A musculatura intrínseca da língua pode desempenhar um papel

importante na manutenção da desobstrução das vias aéreas superiores. As

diferenças quantitativas nestes músculos também podem existir entre pacientes com

AOS e indivíduos normais.

Associado a uma um modo respiratório via oral, como é o casos dos pacientes com

AOS, podemos encontrar deformidades anatômicas, má oclusão, diminuição da

pressão de língua e alterações no equilíbrio da musculatura facial, uma vez que o

equilíbrio miofuncional orofacial se dá pela respiração nasal exclusiva. Para

identificar todas essas alterações é importante avaliar o sistema estomatognático em

todas as suas estruturas e funções. Portanto, além da avaliação clínica miofuncional

orofacial é de fundamental importância utilizarmos instrumentos objetivos para a

complementação diagnóstica. Vários autores referem a importância do uso de
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equipamentos específicos para mensuração da pressão da língua Yoshikawa, et al.,

2011; Furlan et al. 2011; Yoshikawa et al. 2020. No Brasil temos o aparelho de

Pressão de Lábios e de Língua - PLL (Biofeedback Pró-Fono: Pressão de Lábios e

de Língua -PLL Pró-Fono®)10, o qual mensura a pressão exercida dos lábios

superior e inferior sobre um bulbo de ar, ou a pressão exercida pelo dorso ou pela

ponta da língua sobre este bulbo de ar posicionado no palato. O PLL Pró-Fono é um

sistema misto, que pode ser utilizado tanto para treinamento da pressão de lábios ou

de língua, como para avaliação destes órgãos.

Em um estudo de Furlan, et al. 2011, sobre aparelhos que quantificam a pressão de

lábios e língua, foram apontados os benefícios de utilizar a avaliação objetiva com

métodos quantitativos para complementar a avaliação qualitativa, principalmente em

questões mais discretas, as quais nem sempre são possíveis de serem observadas

na avaliação clínica.

A partir destas considerações tivemos como objetivo deste estudo correlacionar a

pressão de lábios e língua com o índice de apneia e hipopneia, o índice facial, a

idade e dimorfismo sexual, nos pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS).

1.1 Objetivos

Correlacionar a pressão de lábios e língua com a Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS),

segundo o índice de apnéia e hipopnéia, o índice facial, idade e dimorfismo sexual.
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2. Revisão da Literatura

Young, Palta, Dempsey, Skatrud, Weber, Badr 1993 realizaram um estudo com

objetivo de estimar a prevalência de distúrbios respiratórios do sono não

diagnosticados entre adultos e abordar sua importância para a saúde pública. Uma

amostra aleatória de 602 homens e mulheres de 30 a 60 anos de idade foi estudada

por polissonografia noturna para determinar a frequência de episódios de apnéia e

hipopnéia por hora de sono. A prevalência estimada de distúrbios respiratórios do

sono, definidos como uma pontuação de apnéia-hipopnéia de 5 ou mais, foi de 9%

para mulheres e 24% para homens. Sexo masculino e obesidade estiveram

fortemente associados à presença de distúrbios respiratórios do sono. Os

roncadores habituais, tanto homens como mulheres, tendem a ter uma prevalência

mais elevada de índice de apneia-hipopneia de 15 eventos respiratórios por hora ou

mais.

Redline, Kump, Tishler, Browner, Ferrette 1994 realizaram um estudo com

objetivo de associar o gênero com a Síndrome da Apnéia do Sono e seus sintomas.

Participaram do estudo 389 indivíduos, com idades entre 16 e 84 anos. A SAOS foi

avaliada com monitoramento domiciliar noturno do fluxo de ar, oximetria, frequência

cardíaca e impedância da parede torácica, e os sintomas foram avaliados com

questionários padronizados. Em toda a amostra, a SAOS, definida como um índice

de distúrbio respiratório (DR), foi mais prevalente no sexo masculino (38%) do que

no feminino (15%) (p <0,05). Os homens predominaram em uma proporção de 8: 1

na amostra de laboratório (31 homens, 5 mulheres). Em contraste, a proporção de

homens para mulheres com o DR foi de apenas 2: 1 na amostra da comunidade, na

qual um DR foi observado entre 26% dos homens e 13% de mulheres.
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Mortimore, Bennett e Douglas, 2000, realizaram um estudo com objetivo de

analisar a força de protrusão / fadiga da língua durante a noite em pacientes com

SAHOS. Portanto, examinaram a força e a fadiga da protrusão da língua usando um

transdutor de força em pacientes com SAHOS com uma ampla faixa de idade e IAH.

Força máxima (Fmax) e fadiga (medida como o tempo total que os indivíduos foram

capazes de manter 50% Fmax em três ocasiões consecutivas separadas por 30 s)

foram avaliados usando um transdutor de força em 98 pacientes consecutivos do

sexo masculino com apneia / hipopneia [índice de apneia / hipopneia (IAH) na faixa

de 3 ± 130 / h, faixa etária de 30 ± 74 anos]. Fmax e fatigabilidade também foram

comparados em 15 pacientes masculinos com SAHOS (IAH médio de 20 / h) e 15

indivíduos do sexo masculino não roncadores pareados por idade, índice de massa

corporal e massa livre de gordura. Outros 26 pacientes com SAHOS tinham força de

protrusão da língua /fatigabilidade medida antes, durante e depois de uma noite de

sono. IAH foi apenas fracamente correlacionado com Fmax (r = -0,21; P = 0,03) e

idade (r = 0,23; P = 0,025), mas não para fatigabilidade (P> 0,05). A comparação

entre SAHOS e indivíduos não roncantes não mostraram diferenças significativas

em Fmax (P = 0,1) ou fatigabilidade (P = 0,1). Não houve evidência de uma

mudança na força muscular (P> 0,05) ou fadiga (P> 0,05) durante o curso de uma

noite de sono.

Rodrigues, Dibbern, Goulart, 2010 realizaram um estudo com objetivo de avaliar a

influência da obstrução nasal associada à classificação modificada de Mallampati na

gravidade da AOS. Foram avaliados e classificados 206 pacientes com queixa de

roncos e história sugestiva de AOS através do Escore Modificado de Mallampati,

Friedman, obstrução nasal e quanto à gravidade da SAOS pelo IAH. Foram

incluídos 168 pacientes que se submeteram ao estudo de polissonografia no

laboratório de sono. Uma cross tabulação foi feita entre o escore modificado de

Mallampati, obstrução nasal e o IAH. O Oddis Ratio entre alto escore de Mallampati
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e IAH foi OR=5,053, IC 95%=1,458 - 7,517(p = 0,0071). Alto Mallampati associado

com obstrução nasal se correlacionam com SAOS (p=0,0227). Entretanto, a

influência da obstrução nasal sobre a relação do alto escore de Mallampati e SAOS

não foi significativa OR = 2,850, IC 95%=0,992 - 8,189. Concluiu-se que a

associação de alto escore de Mallampati e obstrução nasal é fator de risco para

agravamento da SAOS.

Trawitzki, Borges, Giglio e Silva, 2010 desenvolveram um estudo com objetivo de

investigar a influência do gênero na força de língua em adultos jovens e determinar

as diferenças dessa força de acordo com a região da língua. Foram selecionados 50

indivíduos (17 homens e 33 mulheres) com idade média de 23 anos, sem alterações

orofaciais miofuncionais. As forças da porção anterior e do dorso da língua foram

medidas com um dinamômetro eletrônico calibrado. Os valores são relatados como

quilograma força (kgf). O instrumento possui uma escala em kgf e N, uma tecla

"definir zero" que permite o controle exato dos valores obtidos e também um

dispositivo de gravação de pico que facilita leituras de força máxima durante as

medições. Foi solicitado que os candidatos aplicassem força máxima. Cada

candidato foi submetido a 3 medidas consecutivas de força isométrica máxima de

língua, com descanso de 1 minuto entre os testes. Homens mostraram maior força

que as mulheres tanto na parte dorsal (homens: 1,6 kgf, mulheres: 1,1 kgf) quanto

na porção anterior da língua (homens:1,1 kgf, mulheres: 0,7 kgf). A força da parte

anterior da língua se mostrou menor que a do dorso, em ambos os gêneros.

Concluiu-se que o gênero e a região influenciam na força da língua.

Motta, César, Bommarito e Chiari, 2011 realizaram um estudo com objetivo de

analisar a força axial máxima, força axial média, a energia acumulada pela língua e

o tempo gasto para alcançar a força máxima de língua, em diferentes faixas etárias.

Foram selecionados 92 indivíduos e divididos por idade, em 4 grupos: 14 a 18, 19 a

23, 24 a 28 e 29 a 53 anos. O tônus de língua foi avaliado indiretamente verificando
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a mobilidade e posição da estrutura. A avaliação direta do tônus foi conduzida

através do teste de anterioridade da estrutura contra uma resistência. Na avaliação

instrumental da força de língua, por outro lado, pediu-se a pessoa para empurrar a

haste de partida do pistão com a língua, após a campainha, com a maior força que

ela conseguisse e mantê-la até ouvir o outro sinal acústico, programado para tocar

após 10 segundos. Os dados referentes ao tempo para alcançar a força máxima,

indicaram diferenças apenas entre as faixas etárias de 14 a 18 e 19 a 23 anos (4,5s

e 3,1s respectivamente). Assim, apenas entre os mais jovens é possível verificar

diferenças na velocidade da língua para atingir a força máxima (p=0,001). A força

axial média, a máxima e a energia armazenada pela língua, são semelhantes em

indivíduos entre 14 e 53 anos.

Prandini, Totta, Bueno, Rosa, Giglio, Trawitzki, Berretin-Felix, Felício, Genaro,

2014 realizaram um estudo com objetivo de apresentar valores para a pressão da

língua em adultos jovens brasileiros, considerando provas específicas e possíveis

diferenças quanto ao gênero e tipo de prova. A amostra foi composta por 51

voluntários de 18 a 28 anos, ambos os gêneros, com boa relação dento-oclusal e

sem alterações de fala. Utilizou-se o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) na

avaliação da pressão da língua (Kilopascal) durante as provas de elevação,

protrusão, deglutição e lateralização, além do teste de resistência (segundos). Na

análise dos resultados foi utilizado o ANOVA, seguido do teste de comparações

múltiplas Tukey, adotando o nível de significância de 5%. Resultados: Os valores

obtidos, respectivamente para homens e mulheres, na prova de elevação foram

63,94±12,92 e 50,27±15,29, na protrusão 60,22±13,62 e 44,30±12,95, na deglutição

33,94±12,06 e 34,27±13,25, na lateralização à direita 44,15±10,47 e 31,85±8,46, na

lateralização à esquerda 43,15±10,22 e 29,55±8,91, e no teste de resistência

24,85±10,95 e 17,35±6,71. Concluiu-se que os homens apresentaram valor maior

nas provas de protrusão e de lateralização; os valores das provas de protrusão e

elevação não diferiram entre si para o gênero masculino, mas foram maiores que a
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lateralização e a deglutição em ambos os gêneros; não houve diferença na prova de

lateralização em relação ao lado em ambos os gêneros.

Piccin, Beck, Oliveira, Neto, Cóser, Scapini, Silva, 2015 realizaram um estudo

com objetivo de comparar variáveis polissonográficas entre pacientes com apneia

obstrutiva do sono (AOS) classificados como eutróficos, com sobrepeso ou obesos.

Foram avaliados 88 pacientes divididos em grupo eutrófico (GE; n=21;

IMC=23,4±1,3kg/m2), sobrepeso (GS; n=34; IMC=27,5±1,4kg/m2 ) e obeso (GO;

n=33; IMC=33,6±2,9kg/m2) que realizaram polissonografia basal de noite inteira

para diagnóstico da AOS. Foram analisadas as seguintes variáveis: estágios 1, 2 e

3 do sono, sono REM, índice de movimentos periódicos de membros inferiores,

índice de apneia e hipopneia, IAH no sono REM e índice de microdespertares. . O

GO apresentou elevação do N2 (p=0,036), do IAHREM (p=0,001) e do IMD

(p=0,004) em comparação ao GE. O IAH foi maior no GO do que no GE (p<0,001) e

no GS (p=0,014). O GO apresentou redução do N3 em relação ao GE (p=0,016) e

ao GS (p=0,003). Houve correlação significativa do IMC com o N2 (r=0,30), com o

IAH (r=0,49), com o IAHREM (r=0,37), com o IMD (r=0,37) e com o N3 (r=-0,38). A

obesidade esteve associada à elevação no número de apneias e hipopneias,

microdespertares e tempo do estágio N2, assim como à redução no tempo do

estágio N3 do sono.

Villa, Evangelisti, Martella, Barreto, Pozzo, 2017, realizaram um estudo com

objetivo de investigar a eficiência da terapia miofuncional para reduzir os sintomas

respiratórios em crianças com distúrbios respiratórios do sono -DRS. A amostra foi

composta por registros polissonográficos de 54 crianças com DRS. Foram também

feitos registros de avaliação miofuncional, avaliação de força da língua, pressão de

ponta da língua e resistência usando o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) e

oximetria de pulso noturno antes (T0) e depois de 2 meses de tratamento

miofuncional orofacial (T1). Resultados: 14 crianças sofriam de ronco primário (PS,
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IAH 0,35 ± 0,3 ev / h) e 40 de SAOS leve a moderada (IAH 2,2 ± 2,0 ev / h). A

terapia miofuncional reduziu a respiração oral 16,6% e hipotonia labial 33,3%,

restaurou posição normal de repouso da língua 33,4% e força média de língua

significativamente aumentada (31,9 ± 10,8 vs 38,8 ± 8,3, p = 0,000), pressão de

ponta de língua (34,2 ± 10,2 vs 38,1 ± 7,0, p = 0,000), e resistência (28,1 ± 8,9 vs

33,1 ± 8,7, p = 0,01) em crianças com DRS. Concluiu-se que os exercícios

orofaríngeos parecem efetivamente modificar o tônus   da língua, reduzir os sintomas

de DRS e a respiração oral e aumentar a saturação de oxigênio e, assim,

desempenhar um papel no tratamento de DRS.

Prikladnicki, Martinez, Brunetto, Fiori, Lenz & Gomes, 2018, realizaram um

estudo com objetivo de testar o papel das alterações miofuncionais faciais no

rastreio de AOS. Este estudo incluiu indivíduos do sexo masculino com idades entre

18-65 que realizaram polissonografia em uma universidade afiliada à clínica do

sono. Para realizar a avaliação, os pacientes foram convidados a permanecer

sentados em uma cadeira com os pés apoiados no chão e a cabeça em uma

posição normal; o fonoaudiólogo foi posicionado à frente do indivíduo para iniciar a

avaliação de acordo com o protocolo AMIOFE. As avaliações de mastigação e

deglutição foram realizadas com uma maçã e água. A correlação não paramétrica do

índice de apneia-hipopneia (IAH) foi significativa para 18 das 41 variáveis   do

protocolo AMIOFE. A aparência das bochechas teve o melhor desempenho,

aumentando cinco vezes a chance de IAH ≥ 15. Sua sensibilidade foi de 66%;

especificidade, 72%; a área sob a curva ROC, 0,69; razões de verossimilhança

positivas e negativas, respectivamente, 2,38 e 0,47. Concluiu-se que a aparência

das bochechas pode ser um substituto instantaneamente visível da deposição da

gordura da faringe e da função muscular no rastreio de AOS.

Maia, Furlan, Moraes, Amaral, Medeiros, Motta, 2019 realizaram um estudo com

objetivo de relatar um caso clínico em que foi realizada a reabilitação da força lingual
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com estratégia de biofeedback. Trata-se de uma paciente de 20 anos de idade, cuja

avaliação miofuncional orofacial evidenciou diminuição grave de força do terço

anterior da língua e alterações na mobilidade e na coordenação linguais. A

quantificação da pressão lingual foi realizada por meio do Iowa Oral Performance

Instrument durante a elevação, a protrusão e a lateralização, tendo se verificado

redução nos valores obtidos em todas as direções medidas em comparação aos

padrões de normalidade. Foram realizadas 11 sessões de terapia, com frequência

semanal, utilizando estratégia de biofeedback que consistia em jogos

computacionais acionados pela língua. Um instrumento encaixado na cavidade oral

funcionava como um joystick, sendo um método de entrada para jogos digitais

específicos. Após 12 sessões, percebeu-se melhora, em relação à avaliação inicial,

de 35,7%, 7,4%, 164%, 76,9% e 40,7%, para elevação de ápice, de dorso,

protrusão, lateralizações esquerda e direita, respectivamente. Apesar do aumento,

valores preconizados na literatura, como normalidade para o sexo e a idade, não

foram atingidos com 12 sessões.

Yoshikawa, M., Fukuoka, T., Mori, T., Hiraoka, A., Higa, C., Kuroki, A., Tsuga, K.,

2020, realizaram um estudo com objetivo de comparar dois dispositivos que medem

pressão de língua, sendo eles o IOPI e o JMS, pois não está claro se os valores da

medição obtidos com esses dispositivos são diretamente comparáveis. A amostra foi

composta por 34 homens e 40 mulheres, na faixa etária de 20 a 25 anos. As

medidas de pressão máxima da língua foram realizadas com o TPM-01 e IOPI PRO.

Para cada participante, as medições foram realizadas três vezes com cada

dispositivo, com os participantes descansando por cerca de 30 e enxaguando a boca

entre as medições. Resultados: O valor máximo representativo para a pressão da

língua em participantes do sexo masculino usando o TPM-01 foi 47,6 ± 7,8 kPa e

com o IOPI foi de 66,3 ± 10,4 kPa. O valor médio obtido da pressão máxima da

língua em mulheres participantes usando o TPM-01 foi 41,3 ± 7,6 kPa e o obtido

com o IOPI foi de 61,3 ± 10,7 kPa. Concluiu-se que as medidas obtidas com o
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dispositivo JMS é comparável aos obtidos com o IOPI. No Japão, medição da

pressão da língua com o dispositivo JMS é usada não apenas no campo de

pesquisa da disfagia, mas também no campo da geriatria.

Birk, Stuck, Maurer, Schell, Müller, Kramer, Hoch, Sommer, 2020, realizaram um

estudo com objetivo de avaliar possíveis diferenças nas forças da língua entre

indivíduos saudáveis   e pacientes com SAOS. A amostra foi composta por 20

indivíduos saudáveis e 20 pacientes com SAOS (27 homens e 13 mulheres) . As

forças isométricas máximas da língua foram medidas em uma direção

ântero-posterior com a ajuda de um novo dispositivo auto-projetado que prende a

língua. A pinça e a compressa foram colocadas na linha média da língua de forma a

garantir a fixação firme da língua e ao mesmo tempo não ser tão desconfortável para

o indivíduo. Resultados: A força máxima média em todos os participantes do sexo

masculino foi 13,6 ± 6N variando de 5,3 a 31,8N. Força máxima média em todas as

participantes do sexo feminino foi de 10,5 ± 5,8N variando de 5 a 23,3N.

Participantes do sexo masculino mostraram forças maiores do que as do sexo

feminino. Olhando para todos os participantes, poderíamos medir forças inferiores

significativas em participantes mais velhos (rho = - 0,2499, p <0,001). Concluiu-se

que, atualmente, não há indicações de que a força isométrica máxima da língua

difere em indivíduos saudáveis   e pacientes com SAOS.

03. Métodos

3.1 Desenho do Estudo

Trata-se de um estudo observacional e transversal. O estudo foi aprovado pelo

Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM sob o

protocolo n: 573.179. Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de
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Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE.

3.2 Casuística

A amostra foi composta por um grupo de conveniência, sendo incluídos, 42

indivíduos com idades entre 30 e 79 anos, (13 homens e 29 mulheres), pacientes

diagnosticados com Apneia Obstrutiva do Sono, que buscaram atendimento

multidisciplinar para o tratamento da doença de AOS no Hospital São Paulo.

Um segundo grupo, denominado controle foi composto por 22 indivíduos saudáveis,

com idades entre 17 e 37 anos, sem queixas relacionadas à deglutição e/ou fala,

realizaram avaliação de Motricidade Orofacial de forma espontânea para pesquisa,

no Ambulatório de Motricidade Orofacial da Universidade Federal de São

Paulo/EPM.

Critérios de Inclusão, em relação aos grupos avaliados:

● Grupo AOS: Foram incluídos pacientes voluntários com diagnóstico prévio de

Apneia Obstrutiva do Sono, que passassem no teste mini exame do estado mental,

que buscaram atendimento multidisciplinar no ambulatório de Motricidade Orofacial,

do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo –

UNIFESP. 

● Grupo Controle: Foram incluídos estudantes saudáveis do curso de

Fonoaudiologia com idades entre 17 e 37 anos.

Os critérios de exclusão foram: presença de outros distúrbios de origem sistêmica

que possam comprometer o sistema estomatognático, como epilepsia, paralisia

cerebral entre outros; doenças sistêmicas ou uso de medicamentos que não os

relacionados à AOS, pacientes com AOS que tivessem realizado cirurgia para o

tratamento da patologia; pacientes não colaborativos, com diagnóstico de demência

ou transtorno cognitivo que impossibilitasse a aplicação dos questionários ou

aqueles que realizaram tratamento fonoaudiológico prévio.
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3.3 Procedimentos 

3.3.1. Entrevista inicial

Foi realizada uma entrevista inicial com a qual foram obtidas informações referentes

aos:

● Dados de identificação pessoal: nome, sexo, idade e escolaridade, saúde

geral e informações sobre o grau da Apneia Obstrutiva do Sono (exclusivamente

para o Grupo (AOS): 

3.3. 2 Avaliação Antropométrica

3.2 Posteriormente todos os pacientes realizaram avaliação antropométrica que

constou da mensuração do:

a. O Índice de Massa Corporal (IMC).

Se refere à relação entre peso e altura e o cálculo é feito de acordo com a fórmula:

IMC = peso/ (altura x altura), devendo o peso estar em kg e a altura em metro, e o

resultado é dado em kg/m2. Depois de obter o resultado, é possível verificar em que

faixa o IMC se encontra, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), podendo

indicar: 

Normal, quando o resultado está entre 18,5 e 24,9kg/m2; 

Sobrepeso, quando o resultado está entre 24,9 e 30kg/m2; 

Obesidade, quando o resultado é maior que 30kg/m2.

b. Medida da circunferência cervical. 

Para a mensuração da circunferência cervical, adotou-se como padrão a medida sob

a proeminência laríngea, utilizando uma fita métrica de plástico de comprimento

máximo de 150 centímetros (cm).
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Segundo a National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) guidelines,

são considerados alterados valores superiores a 35 cm para mulher e 40 cm para

homens, sendo um dos marcadores para deposição central de gordura e tem

demonstrado ser importante preditor de ronco e apneia obstrutiva do sono. Assim

como em outras publicações, medidas de obesidade correlacionam-se

significativamente com distúrbios do sono. Davies & Stradling, em 1990

demonstraram que a relação entre obesidade e AOS é explicada pela variação da

CC ocasionada pela deposição de gordura no pescoço. Em 1991, os mesmos

autores confirmaram que a CC é o melhor preditor clínico da AOS comparada com

as outras medidas antropométricas.

c. Medida da circunferência abdominal. 

Para a mensuração da circunferência abdominal, uma fita métrica foi posicionada no

ponto médio entre as duas últimas costelas e a parte superior do osso ilíaco.

A recomendação da National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)

guidelines é de que a cintura não ultrapasse 90cm nos homens e 80cm nas

mulheres.

3.3. 3. Avaliação Prosopométrica

A avaliação prosopométrica foi realizada a partir do índice morfológico da face,

calculado a partir da relação centesimal entre altura e largura da face (Martin, 1928).

Este método de avaliação classifica as faces em:

Hipereuriprósopo (hiperbraquifacial) – índice facial até 78,9;

Euriprósopo (braquifacial) – índice facial de 79 a 83,9;

Mesoprósopo (mesofacial) – índice facial de 84 a 87,9;

Leptoprósopo (dolicofacial) – índice facial de 88 a 92,9;

Hiperleptoprósopo (hiperdolicofacial) – índice facial acima de 93.
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3.3.4 Mini Exame do Estado Mental

Desenvolvido por Folstein, Folstein e Mc Hugh 1975, trata-se de um instrumento de

rastreio, sendo um dos mais utilizados para a identificação de risco de demência no

mundo. Verifica a integridade de funções cognitivas de maneira simples e rápida,

avaliando, em suas 11 tarefas, as seguintes funções: orientação temporal e espacial,

memória, atenção, cálculo, linguagem e praxia construtiva. O MEM inclui 11 itens,

dividido em 2 seções. A primeira exige respostas verbais a questões de orientação,

memória e atenção, a segunda leitura e escrita e cobre habilidades de nomeação,

seguir comandos verbais e escritas, escrever uma frase e copiar um desenho

(polígonos). Adotamos a mediana proposta por (Brucki et al., 2003), ou seja, 20

pontos para analfabetos; 25 pontos para pessoas com escolaridade de 1 a 4 anos;

26,5 para 5 a 8 anos; 28 para aqueles com 9 a 11 anos e 29 para mais de 11 anos,

considerando a recomendação de utilização dos escores de cortes mais elevados,

dos propostos inicialmente por Bertolucci, 1994.

3.3.5  Avaliação Miofuncional Orofacial  

O Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial, desenvolvido no Ambulatório de

Distúrbios Respiratórios do Sono, do Departamento de Fonoaudiologia da

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, avalia os seguintes

aspectos: aparência e condição, mobilidade e funções do sistema estomatognático.

Os aspectos avaliados foram: tônus e mobilidade de lábios, língua e bochechas, e

índice de Mallampati.

1. Mobilidade: Solicitou-se aos participantes que realizassem movimentos com

os lábios, língua, mandíbula e bochechas seguindo o modelo do examinador.

Podendo ser classificado como, mobilidade adequada ou reduzida.

2. Tônus: Solicitou-se aos participantes, que protruíssem a língua e os lábios,

separadamente. Durante a protrusão, o examinador pressionava a estrutura avaliada
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com um abaixador de língua, solicitando que o participante fizesse uma força

contrária. Com esse processo, o tônus de lábios e língua pôde ser classificado como

adequado ou diminuído.

3. Para complementação diagnóstica miofuncional orofacial foi realizada

avaliação do índice de Mallampati Modificado que consiste na visualização da

posição do dorso da língua em relação ao palato mole. Para isso, foi solicitado ao

paciente que realizasse abertura da boca e mantivesse a língua relaxada. Dessa

maneira, o palato mole pode ser classificado em grau I, II, III e IV, dependendo da

facilidade de visualização da luz orofaríngea, quanto maior o grau, menor a

visualização desse espaço.

3.3.6 Avaliação da Pressão dos Lábios e da Língua

A avaliação da pressão dos lábios e da língua foi realizada por meio do aparelho

PLL Pró-Fono (BIOFEEDBACK: PRESSÃO DE LÁBIOS E DE LÍNGUA), durante as

provas de pressão dos lábios, protrusão da ponta da língua, elevação do dorso da

língua contra o palato. 

O PLL PRÓ-FONO é um sistema misto, tanto para treinamento da pressão de lábios

ou de língua, como para avaliação destes órgãos (movimentos de pressão aplicados

a um transdutor de pressão entre os lábios superior e inferior ou entre a língua e o

palato). O módulo treinamento contempla a possibilidade de trabalho com um

sistema de biofeedback – visualização da pressão exercida em um monitor de um

computador, por meio de um Gráfico Amplitude (Kilo Pascal – kPa) versus Tempo

(Segundos – s). Funciona mediante movimentos de pressão dos lábios superior e

inferior sobre um bulbo de ar, ou de dorso ou de ponta de língua sobre este bulbo

posicionado no palato. Este bulbo de ar está conectado a um tubo plástico flexível

ligado a um sensor de pressão, que detecta as variações da pressão do ar

transmitidas a ele e converte estes sinais de pressão em um Gráfico Kilo Pascal

(kPa) versus Tempo (s).
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Análise Estatística:

Os dados do presente estudo passaram por análise descritiva e inferencial. O

software utilizado foi o SPSS 25.0.

A descrição das variáveis qualitativas nominais foi realizada por meio de frequência

relativa percentual e de frequência absoluta. A descrição das variáveis quantitativas

contínuas foi realizada por meio de medidas de variabilidade (desvio-padrão),

tendência central (média e mediana) e posição (mínimo, primeiro quartil, terceiro

quartil e máximo).

A comparação das variáveis quantitativas entre dois grupos independentes foi

realizada com o Teste de Mann-Whitney, e entre três grupos independentes foi

realizada com o Teste de Kruskal-Wallis. A correlação entre as variáveis

quantitativas foi realizada com o teste de Correlação de Spearman. Considerou-se

um nível de significância de 5% para as análises inferenciais.
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04. Resultados

Participaram do presente estudo 68 participantes, divididos em Grupo Pesquisa (GP)

– 41 indivíduos com Apnéia Obstrutiva do Sono, idade média de 57,32 (DP: 13,00),

sendo 14 (34,1%) do sexo masculino e 27 (65,9%) do sexo feminino; e, Grupo

Controle (GC) – 22 indivíduos sem Apnéia Obstrutiva do Sono,, idade média de

19,91 (DP: 1,92) , sendo um (4,5%) do sexo masculino e 21 (95,5%) do sexo

feminino. Foram observados escores significativamente maiores de pressão de

lábios (p=0,020), e significativamente menores de pressão em dorso de língua

(p=0,002) nos participantes do GP.

Tabela 1 – Comparação da pressão de lábios e língua em função do grupo de pesquisa

Variável
Grup

o

Médi

a
DP

Mínim

o

Máxim

o
1Q

Median

a
3Q

p-valo

r

PLL - ponta de língua

P

GP 29,54
14,4

2
9,52 72,17

16,3

2
28,56

35,5

5
0,508

GC 27,20
14,2

7
9,17 61,55

13,8

2
25,42

38,6

3

PLL - dorso P

GP 32,26
12,4

4
11,32 58,33

21,9

9
30,65

41,1

7
0,002*

GC 43,04 11,91 20,69 60,63
31,8

0
47,09

49,0

5

LÁBIOS P

GP 37,88
16,2

3
7,10 72,44

26,1

7
39,99

50,0

0
0,020*

GC 27,46
17,3

2
6,73 65,62 11,96 26,79

41,8

4

Teste de Mann-Whitney

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil
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A Tabela 2 mostra que a média do Índice de Massa Corporal foi 28,57 e do

Índice de Apnéia e Hipopnéia foi 18,52, em indivíduos do GP.

Tabela 2 – Análise descritiva das variáveis Índice de Massa Corporal, Índice de Apnéia e Hipopnéia,

em indivíduos do GP

Variável Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q

IMC 28,57 5,19 18,50 43,53 25,08 27,60 32,11

IAH 18,52 18,99 0,90 75,90 3,75 12,15 21,33

Análise descritiva

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil

A Tabela 3 mostra que a circunferência abdominal dos homens foi significativamente

maior que das mulheres (p=0,001), em indivíduos do GP.

Tabela 3 – Comparação da circunferência cervical e circunferência abdominal em função do sexo em

indivíduos do GP

Variável Sexo Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q p-valor

C. Cerv.
Masculino 40,62 5,12 26,00 48,00 39,00 42,00 42,50

0,001*
Feminino 37,35 4,80 31,00 57,00 34,00 37,00 39,00

C. Abd.
Masculino 100,54 11,86 81,00 117,00 92,50 99,00 112,00

0,285
Feminino 97,63 14,34 76,00 149,00 89,00 96,00 104,00

Teste de Mann-Whitney

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil
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Houve frequência significativamente maior de mobilidade de língua e bochecha

adequadas, e de índice facial euriprósopo. Todos os participantes apresentaram IMM

IV (Tabela 4).

Tabela 4 – Análise descritiva das variáveis mobilidade de língua, mobilidade de lábios, IMM e índice

facial em indivíduos do GP

Variável e categorias n %
Mob. Língua   
Diminuída 7 17,07
Adequada 34 82,93
Mob. Bochecha   
Diminuída 8 19,51
Adequada 33 80,49
IMM   
IV 41 100
Classificação IF  
Euriprósopo 25 61,00
Mesoprósopo 10 24,40
Leptoprósopo 6 14,60
Análise descritiva

Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa
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A pressão de lábios e língua não se correlacionou com as variáveis Índice de Apnéia

e Hipopnéia e Índice de Massa Corporal em indivíduos do GP (Tabela 5).

Tabela 5 – Correlação da pressão de lábios e língua com as variáveis Índice de Apnéia e Hipopnéia e

Índice de Massa Corporal em indivíduos do GP

 PLL - ponta de língua P PLL - dorso P LÁBIOS P

IAH
r -0,050 0,054 -0,094

p-valor 0,758 0,739 0,565

IMC
r -0,307 0,221 -0,076

p-valor 0,051 0,165 0,637

Teste de Correlação de Spearman

Legenda: r=coeficiente de correlação

Não houve correlação da pressão de lábios e língua com as variáveis

circunferência cervical e circunferência abdominal em indivíduos do GP do sexo

masculino (Tabela 6) e do sexo feminino (Tabela 7).

Tabela 6 – Correlação da pressão de lábios e língua com as variáveis circunferência cervical e

circunferência abdominal em indivíduos do GP do sexo masculino

  PLL - ponta de língua P PLL - dorso P LÁBIOS P

C. Cerv.
r -0,204 0,006 -0,014

p-valor 0,504 0,986 0,964

C. Abd.
r -0,407 0,096 -0,336

p-valor 0,167 0,754 0,262
Teste de Correlação de Spearman

Legenda: r=coeficiente de correlação
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Tabela 7 – Correlação da pressão de lábios e língua com as variáveis circunferência cervical e

circunferência abdominal em indivíduos do GP do sexo feminino

  PLL - ponta de língua P PLL - dorso P LÁBIOS P

C. Cerv.
r -0,238 -0,007 -0,327

p-valor 0,231 0,971 0,096

C. Abd.
r -0,131 0,158 0,210

p-valor 0,515 0,430 0,293
Teste de Correlação de Spearman

Legenda: r=coeficiente de correlação

Observa-se na Tabela 8 que indivíduos do GP com mobilidade de língua

adequada apresentaram maiores valores de pressão na ponta de língua, que os com

mobilidade de língua diminuída (p=0,033).

Tabela 8 – Comparação da pressão de lábios e língua em função da mobilidade de língua em

indivíduos do GP

Variável

Mobilidad

e

língua

Médi

a
DP

Mínim

o

Máxim

o
1Q

Median

a
3Q

p-valo

r

PLL - ponta de língua

P

Diminuída 21,46
17,2

1
10,35 59,53 11,24 15,15

21,8

1
0,033*

Adequada
31,20

13,4

7
9,52 72,17

21,5

0
29,65

36,6

3

PLL - dorso P

Diminuída 29,74
15,4

4
11,32 56,33

18,8

6
29,77

42,3

5
0,368

Adequada
32,78 11,94 11,39 58,33

22,3

9
31,37

40,8

4

LÁBIOS P

Diminuída 31,29
23,5

4
7,74 72,44

12,1

3
20,51

50,0

9
0,239

Adequada
39,24

14,4

0
7,10 62,69

28,1

3
41,18

50,2

1

Teste de Mann-Whitney

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil
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Visualiza-se na Tabela 9 que não houve diferença na comparação da pressão

de lábios e língua em função mobilidade de bochecha em indivíduos do GP.

Tabela 9 – Comparação da pressão de lábios e língua em função mobilidade de bochecha em

indivíduos do GP

Variável

Mobilidad

e

bochecha

Médi

a
DP

Mínim

o

Máxim

o
1Q

Median

a
3Q

p-valo

r

PLL - ponta de língua

P

Diminuída 30,65
20,1

5
9,52 59,53

10,6

3
27,97

49,6

1
0,869

Adequada
29,27

13,0

7
11,24 72,17

17,1

8
28,56

34,9

9

PLL - dorso P

Diminuída 30,96
13,4

3
17,37 56,33

19,4

7
27,86

41,2

2
0,532

Adequada
32,58

12,3

8
11,32 58,33

22,2

9
31,23

41,1

7

LÁBIOS P

Diminuída 31,78
14,8

0
12,15 50,09

16,6

3
35,24

46,4

4
0,188

Adequada
39,36

16,4

2
7,10 72,44

27,7

5
41,24

51,6

8

Teste de Mann-Whitney

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil
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Não foi possível realizar a comparação da pressão de lábios e língua em função do

IMM em indivíduos do GP visto que a variável foi constante (Tabela 10)

Tabela 10 – Comparação da pressão de lábios e língua em função do IMM em indivíduos do GP

Variável
IM

M

Médi

a
DP

Mínim

o

Máxim

o
1Q

Median

a
3Q

p-valo

r

PLL - ponta de língua

P
IV 29,54

14,4

2
9,52 72,17

16,3

2
28,56

35,5

5
-

PLL - dorso P IV 32,26
12,4

4
11,32 58,33

21,9

9
30,65

41,1

7
-

LÁBIOS P IV 37,88
16,2

3
7,10 72,44

26,1

7
39,99

50,0

0
-

Análise descritiva

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil

Não houve diferença na pressão de lábios e língua em função do sexo em indivíduos

do GP, conforme mostra a Tabela 11.

Tabela 11 – Comparação da pressão de lábios e língua em função do sexo em indivíduos do GP

Variável Sexo Médi
a DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q p-valor

PLL – ponta
de língua P

Masculino 31,62 15,7
6 9,52 59,53 15,4

0 31,80 46,0
5 0,527

Feminino 28,46 13,8
6 10,35 72,17 17,1

6 27,78 34,6
9

PLL - dorso P
Masculino 34,23 13,4

0 11,39 58,33 27,3
6 30,81 46,0

7 0,601
Feminino 31,24 12,0

4 11,32 56,33 21,3
0 30,65 39,9

9

LÁBIOS P
Masculino 37,79 17,6

7 7,74 62,69 22,8
4 38,14 52,3

7 0,869
Feminino 37,93 15,7

8 7,10 72,44 27,4
8 41,12 49,0

7
Teste de Mann-Whitney

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil

34



Não houve correlação entre pressão de lábios e língua, e a idade em indivíduos do

GP (Tabela 12).

Tabela 12 – Correlação da pressão de lábios e língua com a idade em indivíduos do GP

  Idade

PLL - ponta de língua P
r -0,027

p-valor 0,867

PLL - dorso P
r 0,275

p-valor 0,082

LÁBIOS P
r -0,127

p-valor 0,429
Teste de Correlação de Spearman

Legenda: r=coeficiente de correlação

Não houve diferença na comparação da pressão de lábios e língua em função da

classificação do índice facial em indivíduos do GP (Tabela 13).
Tabela 13 - Comparação da pressão de lábios e língua em função da classificação do índice facial em

indivíduos do GP

Variável Classificação
IF

Médi
a DP Mínim

o
Máxim

o 1Q Median
a 3Q p-valo

r

PLL - ponta de língua
P

Euriprósopo 28,08 15,4
3 9,52 72,17 15,0

7 27,68 35,5
5

0,182Mesoprósopo 27,12 11,14 11,24 50,01 17,1
8 27,81 34,0

6
Leptoprósop

o 39,61 12,3
7 27,78 59,53 28,3

7 36,68 51,1
9

PLL - dorso P

Euriprósopo 31,64 13,6
4 11,32 56,33 20,3

6 30,65 40,9
7

0,848Mesoprósopo 32,55 12,8
3 14,40 58,33 21,8

4 30,68 42,6
1

Leptoprósop
o 34,37 6,34 27,99 43,76 29,3

3 32,36 40,9
3

LÁBIOS P

Euriprósopo 37,72 16,2
6 7,10 62,69 22,6

9 39,99 49,7
6

0,816Mesoprósopo 40,30 17,5
8 7,74 72,44 28,1

3 41,24 52,0
9

Leptoprósop
o 34,55 16,0

2 12,15 52,23 17,8
4 36,55 50,6

3
Teste de Kruskal-Wallis

Legenda: DP=desvio-padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil
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05. Discussão

A AOS é caracterizada pela alteração da musculatura orofaríngea o

consequentemente colabamento das estruturas de dorso da língua e palato mole

durante o sono, principalmente de pacientes que dormem em decúbito dorsal.

Assim, a musculatura intrínseca da língua pode desempenhar um papel importante

na manutenção da desobstrução das vias aéreas superiores, o que justifica sua

análise minuciosa com uma avaliação instrumental da língua por meio da obtenção

de sua pressão, obtida em kPa.

Analisando a caracterização da amostra deste estudo verificamos que dos 68

participantes desta pesquisa dividios em 2 grupos tivemos um denominado Grupo

Pesquisa (GP) composto por 41 indivíduos com Apnéia Obstrutiva do Sono, idade

média de 57,32 (DP: 13,00), sendo 14 (34,1%) do sexo masculino e 27 (65,9%) do

sexo feminino; e, o outro denominado Grupo Controle (GC) – composto por 22

indivíduos saudáveis, sem Apnéia Obstrutiva do Sono, com idade média de 21,67

(DP: 1,53) , sendo um (4,5%) do sexo masculino e 21 (95,5%) do sexo feminino.

Esses achados são discordantes com os achados por Young et al. 1993 e Redline et

al. 1994  que referem maior incidência de AOS no sexo masculino.

Na Tabela 1 ao compararmos a pressão da ponta da língua, dorso da língua e

pressão dos lábios obtidos do grupo AOS e do grupo saudável encontramos

diferenças estatisticamente significantes quanto a pressão de dorso de língua

(p=0,002) e de lábios (p=0,20). ou seja, os pacientes com AOS apresentaram maior

pressão de lábios e menor pressão de dorso de língua que indivíduos sem AOS.

Apenas a avaliação da pressão da ponta de língua não apresentou diferenças

estatisticamente significantes.

Acreditamos que de fato pacientes com AOS tenham menor força de dorso de língua

devido a diminuição de tônus muscular da língua e também pelo aumento do volume

causado pela manutenção da cavidade oral aberta durante o sono, afetando a

postura e consequentemente sua musculatura. Esses resultados são discordantes

dos descritos por Birk et al., 2021 que relataram não haver indicações de que a
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força isométrica máxima da língua difere em indivíduos saudáveis   e pacientes com

AOS.

Entretanto, estudos de Villa et al. 2017 concluíram que exercícios orofaríngeos

parecem efetivamente modificar o tônus   da língua, reduzindo os sintomas de

Doença Respiratória do Sono (DRS), a respiração oral e aumentando a saturação de

oxigênio e, assim, desempenhando um papel no tratamento de DRS.

Nos estudos de Yoshikawa et al. 2020 ao avaliarem a pressão máxima da língua em

indivíduos normais do sexo masculino, utilizando o IOPI como instrumento,

encontraram valores de 66,3 ± 10,4 kPa, já o valor médio obtido da pressão

máxima da língua nas  mulheres foi de 61,3 ± 10,7 kPa.

Com relação a pressão exercida pelos lábios ter apresentado valores

estatisticamente significantes, acreditamos que esses valores não reflitam a

realidade da pressão dos lábios e sim a pressão exercida pela mandíbula como no

movimento de mordida, já que o bulbo que os pacientes devem pressionar para a

mensuração da pressão dos lábios é de difícil adaptação fazendo com que os

pacientes acabem exercendo maior força na mandíbula e não nos lábios

propriamente dito. Além disso, o desvio padrão obtido nesta variável, tanto no CP

(dP= 16,23) quanto no GC (dP=17,32) foram os valores obtidos mais elevados

demonstrando menor confiabilidade dos achados. Por este motivo não incluiremos

na discussão os valores referentes à pressão dos lábios.

Na tabela 2 ao realizamos a análise descritiva das variáveis: Índice de Massa

Corporal e Índice de Apnéia e Hipopnéia em indivíduos com AOS verificamos que a

média do Índice de Massa Corporal foi 28,57 e do Índice de Apnéia e Hipopnéia foi

18,52, em indivíduos do GP. Resultados estes que apontam respectivamente

sobrepeso e grau moderado de Apnéia Obstrutiva do Sono. Segundo, Piccin et al.

2015 o IAH se agrava com o avanço da categoria “sobrepeso” para “obesidade”. O

índice de eventos respiratórios por hora geralmente aumentam em decorrência de

alterações patológicas secundárias devido à obesidade, como o estreitamento da
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faringe devido à deposição de gordura parafaríngea e periluminal, além de alterar a

complacência, induzindo o colapso da via aérea superior.

Na Tabela 3 ao compararmos a circunferência cervical e circunferência abdominal

em função do sexo em indivíduos com AOS verificamos que a circunferência

abdominal dos homens foi significativamente maior que das mulheres (p=0,001).

Segundo Davies & Stradling, em 1990 os autores demonstraram que a relação entre

obesidade e AOS é explicada pela variação da circunferência cervical ocasionada

pela deposição de gordura no pescoço. Em 1991, os mesmos autores confirmaram

que a circunferência cervical é o melhor preditor clínico da AOS comparada com as

outras medidas antropométricas.

Ao analisarmos as variáveis da avaliação clínica composta por mobilidade de língua,

mobilidade de lábios e índice facial em indivíduos com AOS, Tabela 4, verificamos

que houve frequência significativamente maior de mobilidade de língua (82,93%) e

bochechas (80,49%) adequadas. Quanto à análise do tipo facial encontramos 61%

dos pacientes euriprósopos, seguido do tipo facial mesoprósopo (24,40%) e do

leptoprósopo (14,60%), respectivamente. Não encontramos na literatura estudos que

tenham realizado análises semelhantes.

Na tabela 5 ao correlacionarmos a pressão da língua com as variáveis Índice de

Apnéia e Hipopnéia e Índice de Massa Corporal em indivíduos com AOS não

encontramos correlação estatisticamente significante. Esses achados são

concordantes com os descritos por Mortimore et al, 2000, onde o IAH foi fracamente

correlacionado com força máxima de língua, não apresentando diferença

estatisticamente significante em relação ao grupo de indivíduos sem AOS.

Na Tabela 6 ao correlacionarmos a pressão da língua com as variáveis

circunferência cervical e circunferência abdominal em indivíduos com AOS do sexo

masculino e com o sexo feminino, Tabela 7, não encontramos correlação

estatisticamente significante. Não encontramos na literatura estudos que tenham

feito análise semelhante.
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Na Tabela 8, ao compararmos a pressão da língua em função da mobilidade de

língua em pacientes com AOS verificamos os pacientes com mobilidade de língua

adequada apresentaram maiores valores de pressão na ponta de língua, que os com

mobilidade de língua diminuída (p=0,033). Tal fato nos faz pensar que a mobilidade

muscular está diretamente relacionada ao tônus muscular. Esses achados são

concordantes com os descritos por Maia et al. 2019, que realizaram um estudo onde

a reabilitação de tônus muscular da língua auxiliou também no aumento de sua

mobilidade, apresentando melhora em lateralização, elevação e protrusão de língua.

Já, na Tabela 9 não verificamos diferenças estatisticamente significantes na

comparação da pressão da língua em função da mobilidade de bochechas em

pacientes com AOS. Segundo Prikladnicki et al. 2018, a aparência das bochechas

pode ser um substituto visível da deposição da gordura da faringe e da função

muscular no rastreio de AOS.

Não foi possível realizar a comparação da pressão da língua em função do Índice de

Mallampati Modificado (IMM) em indivíduos do GP, visto que a variável foi constante

(Tabela 10). Portanto, todos os pacientes com AOS apresentaram IMM grau IV,

evidenciando a relação entre a posição de língua em repouso e a Apnéia Obstrutiva

do Sono. Estudos de Rodrigues, Dibbern & Goulart, 2010 correlacionaram o Índice

de Mallampati Modificado, com a gravidade da AOS e obstrução nasal, descrevendo

que a associação de alto escore de Mallampati e obstrução nasal é fator de risco

para agravamento da AOS.

Ao correlacionarmos a pressão da língua em função do sexo, (Tabela 11), não

encontramos diferenças estatisticamente significantes. Estes resultados são

discordantes com os estudos de Prandini et al. 2014, no qual concluíram que os

homens apresentaram valor maior nas provas de protrusão e de lateralização de

língua do que as mulheres. Outro estudo discordante com os resultados

encontrados, foi o de Trawitzki et al. 2010, onde homens mostraram maior força que

as mulheres tanto na parte dorsal quanto na porção anterior da língua, porém a
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metodologia aplicada neste estudo foi realizada a partir da análise em kg e não em

KPa.

Ao correlacionarmos a pressão da língua em função da idade em pacientes com

AOS, Tabela 12 não encontramos correlação estatisticamente significante. No

estudo de Motta, César, Bommarito e Chiari, 2011 ao analisar a força axial máxima,

média da língua em diferentes faixas etárias de indivíduos saudáveis verificaram que

apenas entre os mais jovens é possível verificar diferenças na velocidade da língua

para atingir a força máxima (p=0,001). A força axial média, a máxima e a energia

armazenada pela língua, são semelhantes em indivíduos entre 14 e 53 anos.

Ao analisarmos a pressão da língua em função da classificação do índice facial nos

pacientes com AOS não encontramos correlação estatisticamente significante. Tal

resultado provavelmente tenha ocorrido devido ao tamanho da amostra ser

pequeno. Porém ao analisarmos a pressão média obtida em cada tipo facial

verificamos que pacientes com tipo facial leptoprosopo apresentaram maior média

(39,61 KPa) de pressão de ponta de língua e de dorso de língua (34,37 KPa)

comparado aos outros tipos faciais.

Não encontramos na literatura estudos que tenham realizado esta análise. Porém

acreditamos que a face alongada propicie uma posição de língua com o dorso mais

elevado e consequentemente promova uma maior força muscular da língua.

Uma limitação do estudo talvez tenha sido o tamanho da amostra, que pode ter

influenciado na não obtenção de diferenças da pressão da língua, segundo o sexo e

a não possibilidade de avaliação da pressão dos lábios de maneira fidedigna.
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06. Conclusão

A partir dos resultados deste estudo pudemos concluir que pacientes com AOS

apresentam:

Menor pressão de dorso de língua comparados com indivíduos sem AOS, -

avaliação da pressão de lábios não se mostrou eficaz.

Houve correlação entre o IAH e a circunferência abdominal, indicando assim

sobrepeso como um fator de risco para a Apnéia Obstrutiva do Sono.

Não houve correlação entre a pressão da língua e a circunferência cervical e

abdominal, segundo a idade e sexo.

O tipo facial leptoprósopo apresentou maior pressão de ponta e dorso de língua que

os tipos euriprósopo e mesoprosopo.
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Anexo A- PARECER DO CEP
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Anexo B - PROTOCOLO DE MIOTERAPIA OROFACIAL
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Anexo C - MINI EXAME DO ESTADO MENTAL
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