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A Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é um distúrbio 
respiratório que se caracteriza pela obstrução recorrente das vias aéreas superiores 
durante o sono, na qual componentes anatômicos estão quase sempre envolvidos. 
Embora a cefalometria seja tradicionalmente utilizada para caracterização da 
morfologia craniofacial, métodos que se utilizam de fotografias padronizadas e 
análise facial vêm ganhando espaço na prática clínica diária. Este estudo foi 
conduzido através da aquisição de fotografias faciais digitais padronizadas de 60 
indivíduos que se apresentaram por indicação médica para realização de exame de 
monitorização do sono (exame polissonográfico). Procurou-se estabelecer as 
características crânio-cérvico-faciais de indivíduos com SAHOS e suas possíveis 
associações com os dados polissonográficos coletados. Os resultados 
demonstraram que: as medidas craniofaciais obtidas indicam um predomínio do 
padrão vertical de crescimento (p<0,05); os indivíduos com SAHOS apresentaram 
alterações na região cervical na qual a medida de circunferência de pescoço se 
encontrou aumentada significativamente (p<0,05); verificou-se uma interação de 
variáveis craniofaciais e antropométricas com a variável polissonográfica 
representativa da quantidade de pausas respiratórias por hora de sono, 
evidenciando que quanto maior for o terço facial superior, o terço facial inferior e a 
circunferência cervical maiores serão as chances de o indivíduo apresentar SAHOS. 
 
Palavras-Chave: Síndrome da Apnéia. Hipopnéia Obstrutiva do Sono. Fotografias 
Faciais. Características Crânio-Cérvico-Faciais. 
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Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (osas) is a breathing disorder 
characterized repetitive obstruction of the upper airway during sleep, in the which 
anatomical components are almost always involved. Although the cefalometrics is 
used traditionally for characterization of the craniofacial morphology, methods that 
used of standardized pictures and facial analysis are taking place in practice daily 
clinic. This study was driven through the acquisition of standardized facial pictures of 
60 individuals that came for medical indication for accomplishment of exam of 
attendance of the sleep (polysomnogram). The goal was to establish the individuals' 
cranio-neck-facial characteristics with osahs and their possible associations with the 
polisomnographics data collected. The results demonstrated that: the craniofacials 
measures obtained indicates a prevalence of the vertical pattern of growth (p<0,05); 
the individuals with osas presented alterations in the cervical area in the which the 
measure of neck circumference was increased significantly (p<0,05); it was verified 
an interaction of variables craniofacials and antropometrics with the polissonografic 
representative variable of the amount of breathing pauses for hour of sleep, 
evidencing that as increased is the superior facial third, the inferior facial third and 
the larger cervical circumference, bigger will be the individual's chances to present 
osahs. 
 
 
KeyWords: Obstructive Sleep Apnea-Hipopnea Syndrome; Facial pictures; Cranio-
Neck-Facial characteristics.   
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De acordo com as definições publicadas pela Academia Americana de 

Distúrbios do Sono (AASM) numa força tarefa lançada em 1999, a SAHOS é 

caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas 

superiores (VAS) durante o sono. 

 É considerada uma doença incapacitante e potencialmente fatal, pois as 

interrupções do sono para a restauração da patência das vias aéreas levam à 

fragmentação do mesmo, resultando em sonolência diurna excessiva, fadiga crônica, 

deterioração intelectual e complicações cardiocirculatórias (JENKINSON, 1999; 

PACK, 1994).  

Este distúrbio do sono está frequentemente associado a pacientes 

roncadores e obesos, atingindo cerca de 2 a 4% da população, em sua maioria 

homens, entre 40 e 60 anos de idade (HIESTAND et al., 2006). A sofisticação dos 

instrumentos de diagnóstico, difusão desta patologia, entre os profissionais da área 

médica e na população em geral, tem facilitado o diagnóstico de novos casos de 

SAHOS, elevando significativamente sua prevalência, sendo considerada 

atualmente um problema de saúde pública (YOUNG et al, 1993; YOUNG et al, 2002). 

A cefalometria passou a ser utilizada freqüentemente no estudo da 

SAHOS a partir do início dos anos 80, na tentativa de identificar os determinantes 

anatômicos craniofaciais envolvidos no colapso faringeano durante o sono 

(ANDERSSON; BRATTSTROM, 1991; CHAVES JÚNIOR, SANTOS, NOUER, 1998; 

CHAVES JÚNIOR, SACANAVINI, NOUER, 2003; GUILLEMINAULT; RILEY; 

POWELL, 1984; LOWE et al., 1986; PARTINEM et al., 1988; RILEY et al., 1983). 

Embora haja controvérsias entre os trabalhos, as alterações craniofaciais, que mais 

se relacionam com a ocorrência e gravidade da SAHOS, são: face longa, 

retroposição da maxila, encurtamento do corpo da mandíbula, osso hióide deslocado 

inferiormente, retrognatia, e palato ogival (CHAVES JÚNIOR, 2000, CHAVES 

JÚNIOR & TELES, 2005; FRIEDMAN et al., 1999; LI et al., 1999).  

Embora a cefalometria seja o método padrão ouro para a caracterização 

da morfologia craniofacial, métodos que se utilizam de fotografias padronizadas e 

análise facial vêm ganhando espaço na prática clínica diária. Alguns aspectos da 

face estão relacionados à morfologia dos tecidos duros, fotografias padronizadas 

podem tornar-se uma ferramenta útil na caracterização da anatomia craniofacial. Em 

vista disso, recentemente, alguns poucos estudos valeram-se da fotografia digital na 

tentativa de descobrir características faciais e cervicais que apresentassem relação 
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com a SAHOS (CLAMAN; PATTON; RASHID, 1990; EDLER; WERTHEIM; 

GREENHILL, 2003; FERRARIO et al., 1993; ZHANG et al., 2007). 

Em decorrência dessas considerações, dispôs-se a estudar um grupo de 

indivíduos, que se apresentaram por indicação médica para realização de exame de 

monitorização do sono (exame polissonográfico). O estudo foi conduzido através da 

aquisição de fotografias faciais digitais padronizadas, visando estabelecer as 

características crânio-cérvico-faciais de indivíduos com SAHOS e suas possíveis 

associações com os dados antropométricos e polissonográficos coletados. 
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Este capítulo foi subdividido em três partes:  

2.1 Considerações gerais sobre a SAHOS 

2.2 Características crânio-cérvico-faciais da SAHOS 

2.3 Considerações sobre cefalometria e análise facial por meio de fotografias 

 

2.1 Considerações gerais sobre a SAHOS 

 

2.1.1 Breve histórico 

 

O primeiro relato sobre ronco e apnéia do sono data da Antiguidade, por 

volta de 360 a.C. O texto descreve a sonolência, a dificuldade em despertar, a 

respiração laboriosa e ruidosa durante o sono de Dionísio, tirano de Heraclécia, na 

Ásia menor. Neste documento é relatado, inclusive, o tratamento prescrito na época, 

com agulhas finas e longas, que deveriam ser introduzidas até atingirem um local 

que provocasse dor e despertasse Dionísio, devolvendo-lhe a respiração (KRIGER, 

1985). 

Em 1956, Burwell et al. descreveram de forma científica o que chamou de 

Síndrome Pickwickiana, relacionando obesidade, hipersônia, cianose, hipoventilação 

alveolar e policitemia. Em 1965, Gastaut, Tassinari e Duron descreveram as pausas 

respiratórias durante o sono, conhecidas como apnéias do sono. No entanto, 

somente em 1972, um simpósio organizado por Sadoul e Lugaresi iniciou, de fato, 

os estudos dos distúrbios repiratórios do sono. Este evento teve como foco principal 

a “hipersônia com respiração periódica” e os “aspectos poligráficos da Síndrome 

Pickwickiana”.  

 

2.1.2 Diagnóstico 

 

De acordo com as definições publicadas pela Academia Americana de 

Distúrbios do Sono (AASM) numa força tarefa lançada em 1999, a SAHOS é 

caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas 

superiores (VAS) durante o sono. 

Na realidade, existem três padrões que caracterizam a apnéia do sono: a 

apnéia obstrutiva, definida pela ausência do fluxo aéreo, a despeito de esforços 

ventilatórios persistentes, demonstrados pelo esforço respiratório; a apnéia central, 
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que é a falta do fluxo aéreo que ocorre devido a uma falha no esforço ventilatório 

(como não acontece esforço para se respirar, não ocorre o fluxo aéreo); a apnéia 

mista, que inclui tanto a central como componentes obstrutivos (geralmente inicia-se 

por um componente central e, a seguir, por um componente obstrutivo). 

O exame polissonográfico é o método de diagnóstico “padrão ouro” para 

verificar distúrbios respiratórios do sono. Este exame monitora o paciente durante 

uma noite inteira, registrando: eletro-encefalograma, eletro-oculograma, 

eletromiograma, eletrocardiograma, fluxo de ar e esforço respiratório, além de outros 

eventos de interesse para determinadas pesquisas. As medidas destes parâmetros 

permitem diagnosticar o tipo do distúrbio respiratório do sono e sua gravidade. O 

índice de apnéia e hipopnéia (IAH) – número de eventos obstrutivos por hora de 

sono – é o índice mais comumente usado para quantificar a SAHOS e divide-se em: 

leve, de cinco a quinze episódios por hora de sono; moderado, de quinze a trinta 

episódios por hora de sono; severo, mais de trinta episódios por hora de sono.  

 

2.1.3 Prevalência e Fatores de Risco 

 

 Ao final dos anos 70, estimava-se que a SAHOS afetaria cerca de 

50.000 indivíduos nos Estados Unidos. Em 1982, a estimativa já era superior a um 

milhão de pessoas, com 50.000 novos casos a cada ano (CARTWRIGHT; 

SAMELSON, 1982). 

 Estimativas de prevalência da SAHOS têm mostrado um amplo grau de 

variância devido às diferentes metodologias aplicadas. Estudos mais recentes, 

entretanto, têm mostrado estimativas de prevalência similares. Young e 

colaboradores, em 1993, relataram uma estimativa de prevalência para indivíduos de 

meia-idade de 4% para o sexo masculino e de 2% para o sexo feminino. 

 Hiestand et al. (2006) utilizaram dados da Fundação Nacional do Sono – 

América (2005). A partir destes dados aplicaram o questionário de Berlim (NETZER 

et al., 1999), o qual classifica os indivíduos em alto e baixo risco para SAHOS, 

identificando ronco, sonolência diurna, obesidade e hipertensão. Dos 1.506 

participantes, 26% foram classificados como alto risco para SAHOS, concluindo que 

pelo menos um em cada quatro indivíduos, de uma amostra representativa dos 

adultos americanos, revelou alto risco para SAHOS.  
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A SAHOS apresenta uma prevalência de duas a três vezes maior em 

homens do que em mulheres (OLSEN et al., 1995; REDLINE et al., 1994; YOUNG et 

al., 1993). Embora as razões para este fato ainda não sejam inteiramente claras, 

dois fatores parecem ser importantes: o padrão de distribuição de gordura e a 

diferença entre os hormônios sexuais (CLODAGH; BRADLEY, 2005; COOK; 

BENICH; WOOTEN, 1989; KUNIMOTO et al., 1989). 

A obesidade é o fator mais comum na predisposição à SAHOS 

(STROBEL; ROSEN, 1996; YOUNG; McDONALD, 2004). Um padrão centrípeto de 

obesidade, com a gordura distribuída preferencialmente no abdômen e pescoço, 

está ligado mais intimamente à SAHOS do que um padrão no qual a gordura está 

mais distribuída no quadril e nas pernas (YOUNG et al., 2002). Uma vez que 

homens obesos apresentam padrão de distribuição de maneira mais centrípeta, 

também mostram um maior risco para o desenvolvimento da SAHOS. Este achado 

se deve muito provavelmente ao fato da deposição de gordura ao redor do pescoço, 

ocasionando um estreitamento do lúmen faringeano (DAVIES; ALI; STRADLING, 

1992). Não obstante, uma vez que as mulheres entram na menopausa, o padrão de 

distribuição de gordura torna-se mais centrípeto, aumentando a incidência de 

SAHOS nesta faixa etária (GUILLEMINAULT et al., 1988; YOUNG et al., 1993). 

Devido ao elevado risco de SAHOS em mulheres pós-menopausa do que 

em pré-menopausa, a baixa taxa de progesterona-estrógeno e a alta taxa de 

testosterona têm sido implicadas na patogênese da SAHOS (BIXLER et al., 2001). A 

progesterona é conhecida como um estimulante respiratório e pode aumentar a 

atividade dos músculos dilatadores da faringe, o que protegeria contra  SAHOS. A 

testosterona, por sua vez, contribui para a deposição de gordura ao redor do 

pescoço, contribuindo para o desenvolvimento da SAHOS por diminuir o espaço 

aéreo superior. Para dar suporte a esta hipótese está o fato de que é alta a 

prevalência de SAHOS em mulheres com altos níveis endógenos de testosterona 

(SANDBLON et al., 1983) e, também, a indução de SAHOS, por administração de 

testosterona, em mulheres e em homens hipogonadais (VGONTZAS et al., 2001). 

Entretanto, o uso de bloqueadores androgênicos não tem alterado o sono, nem o 

número de eventos respiratórios em homens com SAHOS de grau moderado a 

severo (STEWART et al., 1992). Em vista disso, o papel dos hormônios sexuais no 

desenvolvimento da SAHOS ainda não está completamente claro e requer mais 

investigações. 
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2.1.4 Patogênese 

 

Para que se compreenda melhor como a SAHOS interfere no sono, faz-se 

necessário um breve relato sobre a fisiologia do mesmo. 

O sono normal possui uma arquitetura bem definida, que se caracteriza 

pela divisão em estágios, de acordo com os traçados obtidos durante a noite. O 

sono é estagiado com base, principalmente, na freqüência e na amplitude da 

atividade eletroencefálica, revelando pelo menos duas fases bem distintas: o sono 

NREM (não-REM) e o sono REM (“Rapid Eye Movements”, chamado também de 

sono paradoxal). O sono sincronizado, ou fase NREM, é constituído por quatro 

estágios. O estágio 1 caracteriza-se por ser muito breve (aproximadamente 5% do 

tempo de sono), representando o período de transição entre a vigília e o sono, no 

qual ocorre a atenuação da atividade elétrica, com ondas de menor freqüência que 

no estado de vigília. No estágio 2 , nota-se, principalmente, a sincronização da 

atividade elétrica cerebral e ocorrência de grafoelementos como as ondas agudas do 

vértice e fusos, estes últimos são caracterizados por ondas com freqüência acima de 

13 ciclos-por-meio-segundo. Este estágio compreende a maior parte do período de 

sono, aproximadamente 50%. O estágio 3 ocupa cerca de 3% a 8% do sono total e o 

estágio 4, de 10% a 15%. Os estágios 3 e 4 são caracterizados pelo predomínio de 

ondas lentas, em que a presença de 25 a 50% de ondas delta caracteriza o estágio 

3 e mais de 50%, o 4 (KALES et al., 1985). O tônus muscular está bastante 

diminuído, mas persiste um discreto grau de tônus durante o tempo que o sono de 

ondas lentas estiver presente (DOUGLAS, 1988; MEYER JR.; KNUDSON, 1989). 

Após a ocorrência desses estágios do sono NREM, o sono superficializa 

brevemente para o estágio 2, antes de um período REM inicial, o qual ocorre 

aproximadamente 90 minutos após o início do sono e completa o primeiro ciclo de 

sono. A duração do sono paradoxal varia segundo a idade, numa criança recém-

nascida pode abranger até 80% do tempo de sono, no adulto, de 25 a 30% e, no 

idoso, somente 10 a 15%. Esta fase do sono é caracterizada no eletroencefalograma 

(EEG) por ondas rápidas, de baixa voltagem e dessincronizadas, com respiração e 

batimentos cardíacos irregulares, flutuações na pressão sanguínea, atonia muscular 

e movimentos oculares rápidos. Recebe o nome de sono paradoxal porque 

comportamentalmente o indivíduo está profundamente adormecido, porém 



 20

 

eletrofisiologicamente manifesta ritmos semelhantes àqueles encontrados durante a 

vigília ou sonolência. Durante um período de 7 a 8 horas de sono, 1,5 a 2 horas são 

ocupadas pelo sono REM. O ciclo NREM, seguido de REM, continua a repetir-se a 

cada 90 minutos (DOUGLAS, 1988). 

Nos pacientes com SAHOS, a probabilidade de ocorrer obstruções do 

espaço aéreo superior durante o sono REM é bem maior do que no sono NREM. 

Não é difícil encontrar pacientes com SAHOS leve nos quais os eventos obstrutivos 

ocorram quase que exclusivamente durante o sono REM, além disso, estes 

episódios têm uma duração mais longa do que aqueles surgidos no sono NREM. Isto 

ocorre porque o período de sono REM é caracterizado por grande hipotonia 

muscular e por vezes apresenta limiar de despertar mais elevado, diminuindo a 

resposta de despertar provocada pela hipercapnia (aumento de Co2 sanguíneo) e 

hipoxemia (diminuição de O2), decorrentes das apnéias e hipopnéias (VOLLMER, 

1987). 

Na patogênese da SAHOS deve ser considerado que existe um 

componente funcional (ou neuro-muscular) e um componente anatômico, que 

reduzem o tamanho do espaço aéreo, permitindo o colapso das vias aéreas durante 

o sono (BRADLEY; PHILLIPSON, 1985). 

A síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva acontece quando um 

colapso completo ou parcial da faringe ocorre, respectivamente, durante o sono. A 

faringe pode ser dividida em quatro segmentos: 1) a nasofaringe, que se estende 

das turbinas nasais até a parte superior do palato mole, 2) a faringe retropalatal, que 

se estende do palato duro até o palato mole, 3) o segmento retroglossal, que se 

estende do palato mole até o teto da epiglote, e 4) a hipofaringe, que se estende da 

epiglote até a laringe. As faringes retropalatal e retroglossal, juntas, são comumente 

chamadas de orofaringe. O colapso faringeano pode ocorrer tanto no final da 

expiração quanto no início da inspiração (MORRELL et al., 1998). Este colapso 

acontece inicialmente na orofaringe na maioria (56-75%) dos pacientes com SAHOS 

(KATSANTORIS et al., 1998; SHER; SCHERTMAN; PICCIRILO, 1996).  

Quando comparados com indivíduos normais, indivíduos roncadores com 

ou sem SAHOS apresentam um estreitamento generalizado do lúmen faringeano, 

sejam eles obesos ou não (BRADLEY et al., 1986). Ainda segundo os autores, o 

lúmen faringeano de pacientes normais é geralmente elíptico, com o longo eixo na 
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dimensão lateral, ao contrário dos pacientes com SAHOS, nos quais o lúmen é mais 

circular, com o longo eixo na dimensão ântero-posterior. 

A patência do espaço aéreo superior é mantida principalmente pela 

atividade de uma variedade de músculos dilatadores faringeanos, com o músculo 

genioglosso da língua sendo o mais profundamente estudado (MEZZANOTE; 

TANGEL; WHITE, 1992). Estes músculos respondem a uma variedade de estímulos, 

incluindo a pressão aérea negativa, hipoxemia e hipercapnia (MALHOTRA, 2002). A 

pressão inspiratória negativa parece ser o estímulo primário para estes músculos e 

permite que eles se adaptem a qualquer ameaça à patência do espaço aéreo com 

contração ativa, dilatando e protegendo-a. Estudos (AKAHOSHI et al., 2001) têm 

demonstrado esta relação íntima entre pressão aérea negativa e atividade muscular. 

Este mecanismo é particularmente ativo no paciente portador de SAHOS, quando 

acordado, no qual a diminuição anatômica do espaço aéreo superior leva ao 

aumento da pressão inspiratória negativa, aumentando, assim, a atividade dos 

músculos dilatadores a fim de manter a patência do espaço aéreo. Por isso, 

pacientes com SAHOS apresentam grande atividade dos músculos dilatadores da 

faringe, quando comparados com pacientes normais. 

Durante o sono, entretanto, o reflexo à pressão inspiratória negativa está 

substancialmente diminuído, ainda que não totalmente perdido (HORNER, 1994). 

Com a diminuição da resposta induzida pelo sono, a atividade muscular cai em 

qualquer indivíduo, porém permite pequenos incrementos na resistência aérea, na 

maioria dos indivíduos normais. Já em indivíduos apnéicos, como a atividade dos 

músculos dilatadores da faringe é maior enquanto acordados, o sono induz um 

substancial decréscimo na atividade destes músculos, levando ao completo ou 

parcial colapso faringeano. 

No que diz respeito aos fatores anatômicos capazes de contribuir para a 

obstrução do espaço aéreo faringeano durante o sono, pode-se citar: 

retroposicionamento maxilar e mandibular (WATANABE et al., 2002), 

posicionamento inferiorizado do osso hióide (RIHA et al., 2005), hipertrofia 

adenoideanas (MIYAZAKI; ITSAKA; YAMAKAWA, 1989), hipertrofia amigdalianas 

(POTSIC; WETMORE, 1990), tumores no espaço aéreo superior, macroglossias, 

obstruções nasais (hipertrofia de cornetos, desvios de septo ou pólipos nasais), 

dentre outros (HAPONIC et al., 1983). 

2.1.5 Conseqüências 
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As conseqüências da SAHOS recaem principalmente sobre duas grandes 

categorias: neurocognitivas e cardiovasculares. 

A SAHOS claramente leva a um aumento da sonolência diurna e a uma 

diminuição da função cognitiva, nas áreas da atenção/vigilância, aprendizado e 

memória (JENKINSON, 1999). Entretanto, ainda é incerto se o déficit neurocognitivo 

é um produto da fragmentação do sono e da sonolência diurna ou se está mais 

relacionado aos danos neurais ocasionados pela hipóxia intermitente. 

Em um estudo com 49 pacientes recém-diagnosticados com SAHOS, 

Lojnader et al. (1999) avaliaram o efeito da saturação de oxigênio sobre a função 

cognitiva, antes e depois do tratamento com CPAP (continuous positive airway 

pressure) ou cirúrgico. Foi verificado que o sucesso no tratamento da SAHOS não 

obteve correlação com a função cognitiva. Estes achados, entretanto, não coincidem 

com os de Borak et al. (1996), nos quais foi relatada melhora nos testes da função 

cognitiva após o tratamento com CPAP. 

Incalzi et al. (2004) investigaram se as alterações cognitivas associada à 

SAHOS poderiam ser classificadas como as de outros padrões, tais como: multi-

infarctual demência, Alzheirmer do tipo moderado e doença pulmonar obstrutiva 

crônica. Concluíram que a SAHOS, principalmente a do tipo grave (IAH>30), 

apresentava um padrão diferente em relação às alterações cognitivas, quando 

comparadas com as outras enfermidades estudadas. 

Em um estudo ainda mais recente, Alchanatis et al. (2005) levantaram a 

hipótese de que o nível de inteligência (QI) pode interferir nas alterações de 

cognição em pacientes com SAHOS. Foram analisados 47 indivíduos com SAHOS e 

36 indivíduos controle. Foi acessado o nível de inteligência (QI) dos dois grupos e 

ficou demonstrado que nos grupos de inteligência alta não houve diferença nos 

testes de alerta e atenção, porém, nos grupos com inteligência normal, houve um 

menor desempenho dos indivíduos portadores de SAHOS. 

Com relação às doenças cardiovasculares, Peppard, Young e Skatrud 

(2000), encontraram hipertensão em pacientes com SAHOS, numa freqüência de 

duas a três vezes mais elevada do que em indivíduos normais. Por meio de um 

estudo em cachorros, Brooks e Horner (1997) encontraram que depois de simulada 

a apnéia nos animais, era detectado um aumento na pressão arterial dos mesmos. 
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Otake et al. (2002) desenvolveram um estudo com 549 indivíduos 

portadores de SAHOS, com diagnóstico confirmado através da polissonografia. 

Através do acesso a um banco de dados destes mesmos pacientes, no período de 

um ano antes de confirmado o diagnóstico de SAHOS, ficou comprovado que estes 

pacientes eram usuários pesados de medicamentos, particularmente os utilizados 

para o tratamento de doenças cardiovasculares. 

 

2.2 Considerações crânio-cérvico-faciais sobre a SAHOS 

 

Riley et al. (1983) analisaram um grupo de 10 pacientes com SAHOS, 

através da cefalometria, comparando-o a um grupo controle de 5 pacientes sem 

SAHOS. O diagnóstico da SAHOS foi confirmado através de uma polissonografia. 

Os resultados obtidos através da análise cefalométrica empregada demonstraram 

que os pacientes com SAHOS possuíam deficiência mandibular esqueletal, mas 

principalmente um aumento no comprimento do palato mole e o osso hióide 

localizado mais inferiormente.  

Lowe et al. (1986) com o propósito de verificar as características 

cefalométricas nos pacientes com SAHOS moderada à severa, selecionaram 25 

pacientes do sexo masculino, com idade média de 48 anos. Todos os pacientes 

submeteram-se a um exame de polissonografia e a uma telerradiografia 

cefalométrica lateral. A avaliação cefalométrica mostrou maxila e mandíbula 

retroposicionadas; um plano oclusal inclinado; dentes superiores e inferiores 

extruídos; plano mandibular e ângulo goníaco aberto e altura facial inferior 

aumentada. Os autores demonstram várias alterações craniofaciais que podem 

reduzir as dimensões do espaço aéreo superior e conseqüentemente prejudicar sua 

estabilidade. 

Deberry-Borowiecki, Kukwa e Blanks (1988) investigaram 30 pacientes 

adultos, entre 42 e 52 anos de idade, com SAHOS através de telerradiografias 

cefalométricas laterais. As características encontradas no grupo com SAHOS foram 

as seguintes: mandíbula normal em tamanho e posição, porém a face está alongada 

por um deslocamento inferior da mandíbula; maxila retroposicionada e o palato duro 

alongado; osso hióide deslocado inferiormente e língua e palato mole 

significantemente aumentados. Estes achados sugerem que a avaliação 
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cefalométrica pode ser usada em conjunto com exames de cabeça e pescoço, 

polissonografia e endoscopia para a avaliação de pacientes com SAHOS.  

Lowe et al. (1986) investigaram 32 pacientes adultos do sexo masculino 

(idade média de 55,2 anos), diagnosticados com SAHOS. O grupo controle utilizado 

contou com 40 pacientes, também do sexo masculino (idade média de 22,6 anos), 

que não possuíam nenhum sintoma de SAHOS, nem haviam sido submetidos a 

tratamento ortodôntico prévio. Quando comparados os dois grupos, os autores 

concluíram que: não houve diferença no prognatismo maxilar ou mandibular; a 

dimensão sagital da base craniana foi significantemente reduzida nos pacientes com 

SAHOS, assim como o espaço ósseo faringeano e o comprimento maxilar; a 

compressão facial posterior esteve sempre associada ao aumento da altura facial 

inferior; houve correlação significante entre o comprimento ou angulação da base 

craniana e o espaço faringeano, em ambos os grupos. 

Bacon et al. (1988) publicaram um trabalho de pesquisa, utilizando 

telerradiografias cefalométricas laterais para estudar um grupo de 43 pacientes, 

todos do sexo masculino, com idade média de 42 anos e diagnóstico 

polissonográfico de SAHOS. O grupo controle selecionado possuía 40 homens 

(idade média de 22,5 anos), com bom equilíbrio dento-maxilo-facial, sem nenhuma 

intervenção ortodôntica prévia e sem problemas respiratórios. Os autores 

encontraram que o grupo com SAHOS apresentava o comprimento da base craniana 

anterior e as dimensões sagitais da face e da faringe diminuídas. Ocorreu uma 

diminuição da altura facial posterior associada a um aumento vertical da face inferior, 

com ângulos do plano mandibular e plano oclusal divergentes em relação à base 

craniana.  

Lyberg, Krogstad e Djupesland (1989) estudaram a morfologia esqueletal 

facial em 25 pacientes do sexo masculino (idade média de 51,3 anos), com 

diagnóstico polissonográfico de SAHOS, história de ronco e sonolência diurna 

excessiva. O grupo controle contava com 10 pacientes do sexo masculino, sem 

nenhum sintoma de SAHOS, e idade média de 23,6 anos. A análise cefalométrica 

revelou que o osso hióide estava mais inferiormente posicionado nos pacientes com 

SAHOS; a inclinação do plano mandibular e a altura facial anterior estavam 

levemente aumentadas com retrognatia mandibular demonstrada em 24% dos 

pacientes com SAHOS. 
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Bacon et al. (1988) buscaram determinar qual característica específica 

observada na telerradiografia poderia ser observada em um grupo com SAHOS, 

quando comparada a um grupo controle. Para isso, avaliaram 43 adultos do sexo 

masculino, com uma média de idade 50,5 anos, com diagnóstico de SAHOS 

confirmado através de polissonografia, e 40 indivíduos do sexo masculino como 

grupo controle, com média de idade de 23,4 anos e sem nenhuma queixa de 

problemas respiratórios. Como resultados, relataram: aumento da altura facial 

inferior, plano mandibular aberto, posição mais retruída do queixo e posição mais 

retruída da maxila no grupo com SAHOS, quando comparado ao grupo controle. 

Davies e Stradling (1992) verificaram a importância predictiva da 

obesidade, circunferência do pescoço e anatomia radiográfica faringeana sobre 66 

pacientes com SAHOS. Embora o índice de massa corpórea (IMC), a posição do 

hióide e o comprimento do palato mole tenham apresentado correlação com a 

gravidade da apnéia, somente a circunferência do pescoço e o espaço retroglossal 

mantiveram-se na equação que melhor explicou a gravidade da apnéia. Os autores 

concluíram, então, que a relação entre obesidade, posição do osso hióide, 

comprimento do palato mole e SAHOS eram secundários, quando comparados à 

circunferência de pescoço, que expressa o grau de deposição de gordura nesta 

região. 

Também com a finalidade de investigar a correlação entre circunferência 

de pescoço e SAHOS, Katz et al. (1990) investigaram 123 pacientes com queixa de 

ronco e suspeita de SAHOS. Foram colhidas medidas do pescoço externamente, em 

nível da membrana crico - tireóideana e, internamente, através da técnica de 

reflexão acústica. Os resultados da correlação demonstraram que a circunferência 

externa do pescoço foi a característica mais importante na determinação do índice 

de apnéia e hipopnéia. Os autores concluíram que pacientes com SAHOS têm 

pescoços mais grossos do que os não - apnéicos e roncadores e que isto pode 

resultar em um aumento de massa no espaço aéreo, podendo contribuir na 

patogênese e na severidade da doença. 

Bacon et al. (1990) buscaram características morfológicas específicas nos 

pacientes com SAHOS. Reuniram 43 pacientes do sexo masculino, com diagnóstico 

de SAHOS (idade média de 50,5 anos), e compararam com 40 pacientes do sexo 

masculino (idade média 23,4 anos) como grupo controle. O grupo com SAHOS 

apresentou palato mole alongado, dimensões sagitais da base craniana anterior e da 
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face superior reduzidas, correlacionando-se com uma diminuição da abertura da 

faringe óssea; aumento da altura facial antero - inferior associada com retroposição 

do queixo e da língua.  

Considerando que o ronco intenso habitual pode ser considerado em 

estágio preliminar da síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono, Anderson 

e Brattstrom (1991) investigaram a morfologia craniofacial de 51 pacientes 

roncadores intensos, com e sem apnéia, e 28 pacientes controle saudáveis. O grupo 

com apnéia mostrou uma redução do espaço aéreo posterior e uma rotação 

posterior da mandíbula. Houve uma redução no diâmetro antero-posterior da base 

craniana, maxila e mandíbula; assim como uma redução da altura facial posterior 

tanto nos pacientes roncadores, como nos apnéicos. Estes achados indicam uma 

disposição anatômica que caracteriza os pacientes roncadores e aqueles com 

apnéia, podendo ser evidenciados por telerradiografias em norma lateral. 

Rintala et al. (1991) demonstram que pacientes com SAHOS 

apresentavam um relacionamento normal de maxila com a base do crânio (SNA = 

82,3º), entretanto, o mesmo não ocorria com a mandíbula, resultando em um ângulo 

SNB médio de 78º. Em 58% dos pacientes, a mandíbula era significativamente 

retrognata e/ou menor em relação à maxila. 

Hoffsyein e Mateika (1992) investigaram a correlação entre circunferência 

de pescoço e SAHOS. Na literatura, já havia ficado estabelecido que pacientes com 

SAHOS apresentavam pescoços mais grossos do que os não – apnéicos e 

roncadores, porém ainda não estava elucidado se isto refletia apenas o fato de os 

que pacientes apnéicos serem mais obesos do que os não – apnéicos ou se isto 

representava um padrão preferencial de distribuição de gordura na região do 

pescoço comparado com a região abdominal. Foram avaliados 670 pacientes 

suspeitos de apresentarem apnéia do sono. Os achados revelaram que os pacientes 

obesos com SAHOS apresentaram pescoços mais gordos do que pacientes obesos 

não – apnéicos e que a circunferência de pescoço pode ser um determinante 

significante da apnéia e do ronco. 

Tangugsorn et al. (1995) realizaram um estudo sobre a morfologia 

esqueletal cérvico-craniofacial, através de telerradiografias cefalométricas em norma 

lateral, em 100 pacientes com SAHOS, evidenciada por polissonografia. Utilizaram, 

também, como grupo controle, 36 pacientes do sexo masculino. As características 

mais significativas no grupo com SAHOS foram: base craniana encurtada com leve 
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rotação horária; comprimento maxilar encurtado; retrognatia maxilo-mandibular, 

quando a referência foi o plano násio-perpendicular; aumento da altura facial inferior 

e do ângulo do plano mandibular. 

Através da análise de tomografias computadorizadas e radiografias 

cefalométricas laterais, Lowe et al. (1995) procuraram encontrar a possível interação 

entre estruturas craniofaciais, tamanho da língua, palato mole e espaço aéreo 

superior. As análises cefalométricas mostraram que pacientes com SAHOS tinham 

mandíbulas retruídas com ângulo ANB alto e altura facial anterior aumentada. O 

índice de apnéia elevado foi associado com retrognatismo mandibular; discrepância 

antero-posterior entre maxila e mandíbula; volumes grandes de língua e palato mole. 

Ferguson, Lowe e Fleetham (1995) analisaram a relação entre obesidade 

e estruturas crânio-faciais em pacientes com SAHOS. Verificaram circunferência de 

pescoço, índice de massa corpórea, gravidade da apnéia e medidas cefalométricas 

crânio-faciais e de tecidos moles do espaço aéreo superior em uma telerradiografia 

lateral vertical. Os pacientes com SAHOS foram divididos em três grupos: GRUPO 

A: circunferência de pescoço normal à pequena; GRUPO B: circunferência de 

pescoço intermediária e GRUPO C: circunferência de pescoço grande. Os 

resultados para cada grupo estudado foi o seguinte: os pacientes do GRUPO A 

(menos obesos) foram aqueles que possuíam mais alterações esqueletais, como por 

exemplo, mandíbula retrognata e de tamanho reduzido; o GRUPO B, além de 

apresentar anormalidades esqueletais, também mostrou alterações no espaço aéreo 

superior; os pacientes do GRUPO C (mais obesos) possuíam língua e palato mole 

aumentados. Este último grupo apresentava menos alterações esqueletais do que o 

grupo A e B. 

Pracharktam et al. (1996) desenvolveram um estudo para verificar se 

medidas antropométricas e cefalométricas classificariam corretamente os pacientes 

com SAHOS e os pacientes roncadores habituais. O grupo de pacientes com 

SAHOS (IAH > 20) era constituído de 24 homens e 5 mulheres. Um modelo 

discriminante, utilizando 13 medidas cefalométricas e 4 medidas antropométricas, 

classificou corretamente 82,1% dos pacientes com SAHOS e 86,7% dos pacientes 

roncadores habituais.  

Ono et al. (1996) correlacionaram obesidade, circunferência de pescoço, 

índice de apnéia e hipopnéia (IAH) e saturação mínima de oxigênio (SaO2). Para 
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isso, avaliaram 61 adultos com SAHOS e 10 adultos como controle, através de 

telerradiografias laterais de face tanto na posição de pé, como na posição supina. 

Também Battagel e L’Estrange (1996) avaliaram 59 telerradiografias 

laterais, destas, 35 eram de indivíduos com SAHOS e 24 eram indivíduos controle. 

Foram encontradas significantes reduções no comprimento da base craniana e no 

comprimento maxilar e mandibular nos indivíduos com SAHOS. Concluíram, ainda, 

que o comprimento mandibular é diminuído, mas o relacionamento maxilo-

mandibular aparenta normal porque a face inteira é reduzida na dimensão antero-

posterior. 

Nelson e Hans (1997) investigaram o papel das alterações crânio-faciais 

no aumento da atividade apnéica entre roncadores habituais não-obesos e obesos. 

Este estudo incluiu 142 roncadores habituais, com média de idade de 45,5 anos, 

dentre estes, 72 indivíduos eram não-obesos e 70, obesos. As características 

cefalométricas que mais se diferenciaram entre os grupos foram: comprimento 

maxilar e comprimento da língua, com o grupo obeso mostrando valores 

aumentados. 

Kushida, Bradley e Guilleminault (1997) apresentaram um modelo 

morfométrico utilizado para prever a presença de SAHOS, durante a consulta inicial 

do paciente. Este modelo contava com medidas da cavidade oral (altura palatal em 

milímetros; distância entre a face mesial dos segundos molares superiores e 

inferiores, em milímetros; sobressaliência horizontal), índice de massa corpórea 

(IMC) e circunferência de pescoço e, a partir dessas medidas, foi elaborada uma 

equação que predizia a possibilidade de o indivíduo apresentar SAHOS. O modelo 

foi inicialmente desenvolvido por meio de uma amostra de 30 indivíduos, em seguida, 

foi testado em uma amostra de 423 indivíduos. O modelo mostrou uma sensibilidade 

de 97,6% e uma especificidade de 100%, quando aplicado nesta população de 423 

indivíduos. 

Pae e Ferguson (1999) investigaram as características cefalométricas de 

pacientes obesos e não-obesos com SAHOS. Um total de 340 pacientes foi dividido 

de acordo com o índice de massa corpórea, em não obesos (IMC<25) e obesos 

(IMC>35). As variáveis de altura facial inferior e sobressaliência horizontal foram 

bastante diferentes entre os grupos. Concluíram que não-obesos com severa 

SAHOS tendem a apresentar altura facial inferior diminuída e uma sobressaliência 
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vertical aumentada. Concluíram, ainda, que os não-obesos portadores de SAHOS 

tendem a apresentar maiores desarmonias verticais da cavidade oral. 

Também Zucconi et al. (1999) elaboraram uma pesquisa a fim de detectar 

a presença de alterações crânio-faciais precoces em crianças roncadoras habituais e 

com suspeita de apnéia do sono. Foram avaliadas 26 crianças roncadoras habituais 

(idade média de 4,6 anos) e 26 crianças sem nenhuma queixa para problemas 

respiratórios (idade média de 5,1 anos). A cefalometria revelou um aumento nos 

ângulos intermaxilares e goníaco, com retroposição e rotação posterior da 

mandíbula. Alertaram ainda, que permanece obscuro se a conformação esquelética 

é geneticamente determinada ou se é influenciada pelo início precoce do ronco e da 

apnéia do sono. 

Battagel, Johal e Hotecha (2000) realizaram um estudo para diferenciar 

características cefalométricas de indivíduos com SAHOS, indivíduos roncadores e 

um grupo controle pareado para sexo e etnia. Os autores relataram diferenças 

significantes entre o comprimento mandibular dos pacientes com SAHOS e 

roncadores em relação aos indivíduos normais, entretanto não encontraram 

diferenças significantes entre o grupo com SAHOS e roncadores. 

Liu et al. (2000) compararam dois grupos de homens adultos com SAHOS 

de diferentes raças. Foram avaliados 30 chineses e 43 caucasianos com má-oclusão 

de classe II, divisão 1. O grupo de pacientes chineses, quando comparado com o 

grupo de pacientes caucasianos, apresentou uma diminuição no tamanho maxilo-

mandibular, retrognatismo mandibular mais severo e altura facial inferior aumentada. 

Concluíram, então, que existem variáveis, que diferem entre os grupos estudados, 

que devem ser consideradas quando do tratamento da SAHOS em diferentes grupos 

étnicos. 

Na busca pela criação de um método físico para o diagnóstico de risco de 

SAHOS, Schellenberg, Maislin e Schwarb (2000) elaboraram um exame que 

constava da observação das paredes faringeanas, tonsilas, úvula, língua, 

sobressaliência horizontal, retrognatismo mandibular, circunferência de pescoço e 

índice de massa corpórea. Este método foi aplicado em 420 pacientes referenciados 

a um centro de pesquisa em desordens do sono e todos realizaram um exame 

polissonográfico de noite inteira. As variáveis que apresentaram correlação com 

SAHOS foram: estreitamento das paredes faringeanas, hipertrofia tonsilar, úvula e 

hipertofia da língua. Os autores chamaram atenção, ainda, para a necessidade de 
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mais estudos com acesso da orofaringe por meio de medidas anatômicas e 

fisiológicas mais confiáveis, tais como: ressonância magnética, fotografia digital ou 

tomografia computadorizada. 

Em 2001, surge um estudo correlacionando SAHOS e medidas 

antropométricas. Cakirer et al. (2001) chamaram atenção para que a maioria das 

pesquisas, que correlacionavam alterações craniofaciais com SAHOS, fosse 

elaborada através de cefalometria, porém a antropometria também pode prover uma 

base para variações anatômicas crânio-faciais. Em seu estudo, foram avaliados 364 

indivíduos caucasianos e 165 africanos, todos com exame positivo para apnéia do 

sono. Foi investigada se a simples medição da forma da cabeça e a forma da face, 

através de compasso antropométrico, poderiam distinguir indivíduos com ou sem 

SAHOS. Como resultados encontraram que, especialmente nos caucasianos, a 

SAHOS esteve relacionada com um padrão de crescimento braquicefálico e com 

uma altura facial diminuída. Em contraste, nos indivíduos africanos, apresentaram 

uma grande tendência à face longa e à largura facial diminuída. Concluíram, ainda, 

que seus resultados provêem suporte para estudos posteriores com medidas 

antropométricas na investigação de risco no desenvolvimento da SAHOS. 

Rowley et al. (2002) pesquisaram a respeito da influência do sexo e da 

circunferência do pescoço na etiologia da SAHOS. Foram investigados 30 indivíduos, 

15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino, sem diferença significante na idade. 

Relataram que na avaliação de risco à SAHOS, mais importante do que o sexo do 

indivíduo é a circunferência de pescoço, porque quando estes indivíduos são 

agrupados pela circunferência de pescoço, a diferença entre eles tende a 

desaparecer. 

Baik et al. (2002) propuseram um estudo para investigar as características 

dento-faciais de pacientes com SAHOS em relação aos sítios de obstrução a fim de 

acrescentar ao entendimento da fisiopatologia da doença. Foram avaliados 40 

indivíduos japoneses, destes, 30 apresentavam SAHOS e 10 eram controle. Todos 

os indivíduos realizaram uma polissonografia e uma radiografia lateral de face. Os 

indivíduos foram divididos em três grupos, de acordo com o sítio de obstrução: 1) 

obstrução na área retropalatal e retroglossal; 2)obstrução na área retropalatal e 3) 

obstrução devido à hipertrofia tonsilar. Para identificar o primeiro e o segundo grupos, 

foram utilizadas ressonâncias magnéticas e, para o terceiro grupo, foi usada a 

classificação de Mackenzie. Os autores encontraram que a mandíbula era menor e 
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estava localizada mais posteriormente no grupo 1. Quando o grupo 1 foi comparado 

com o grupo controle, apresentou uma mandíbula menor em comprimento e uma 

tendência a um perfil convexo. Todos os três grupos apresentaram ângulo facial 

aberto, quando comparados ao grupo controle. O grupo 3 apresentou a maior altura 

facial inferior. Deduziram que estes achados podem estar envolvidos na 

anormalidade do espaço aéreo, uma vez que a musculatura faringeana está 

intimamente relacionada com as estruturas ósseas. 

Ainda na linha de exames físicos para avaliar o risco à SAHOS, Zonato et 

al. (2003) desenvolveram um protocolo que contava com a avaliação do perfil facial, 

cavidade oral (classificação de Angle, classificação modificada de Mallampati, 

tamanho da língua), orofaringe e nariz. Para os 223 pacientes foram colhidas, ainda, 

as informações do índice de apnéia e hipopnéia (IAH) e massa corpórea. Os 

resultados indicaram que o IMC (índice de massa corpórea), classificação 

modificada de Mallampati e alterações faringeanas podem ser relacionados tanto 

com a presença, quanto com a severidade da SAHOS. Encontraram, ainda, que 

embora as anormalidades faringeanas tenham sido mais freqüentes do que as 

craniofaciais, houve uma presença sugestiva do achado de cavidade oral diminuída 

(Mallampati modificada) na maioria dos pacientes com SAHOS (80%). Os resultados 

indicaram, ainda, que o protocolo de exame físico sugerido pode ser utilizado para 

identificar pacientes com SAHOS e suas mais importantes alterações anatômicas. 

Foi ressaltada, ainda, a necessidade de mais estudos sobre anatomia craniofacial a 

fim de que sejam encontradas melhores correlações com SAHOS. 

Outro protocolo de exame físico para o diagnóstico de risco de SAHOS foi 

elaborado por Tsai et al. (2003). Foram avaliados 75 pacientes e colhidos dados 

quanto ao índice de apnéia e hipopnéia (IAH); idade; índice de massa corpórea 

(IMC); circunferência de pescoço; protrusão mandibular; perfil facial; sobressaliência 

horizontal, distância tireóide - ramo, distância esterno – mento, deslocamento 

esterno – mento; deslocamento tireóide – mento; espaço cricomental; espaço 

faringeano; posição do palato e tamanho da língua, através da classificação de 

Sampsoon – Young e tamanho das tonsilas. Foram investigadas correlações entre 

todas estas variáveis e o IAH. As três variáveis que alcançaram correlação foram: 

um espaço cricomental de 1,5mm ou menos; um espaço faringeano a partir do grau 

2 (arco palato faringeano cruza 25% ou mais do diâmetro da língua) e a presença de 

sobressaliência horizontal. Então, estas variáveis foram testadas em outra 
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população de 50 indivíduos referenciados a um centro de distúrbios do sono. O 

modelo obteve 40% de sensibilidade e 96% de especificidade. Os autores relataram 

que o protocolo de exame físico utilizado por eles é confiável, uma vez que obteve 

96% de especificidade, ou seja, quando o indivíduo preenche as três características 

já citadas, a chance de o mesmo apresentar SAHOS é muito elevada. Dessa forma, 

os autores concluíram que o protocolo pode ser utilizado nos serviços primários de 

atenção aos distúrbios de sono, com o propósito de realizar uma triagem anterior ao 

exame de polissonografia. 

Dancey et al. (2003) investigaram as diferenças entre homens e mulheres 

portadores de SAHOS, com relação à circunferência de pescoço. Avaliaram 3.942 

pacientes (2.753 homens e 1189 mulheres) referenciados a um centro de distúrbios 

do sono. Os resultados mostraram que: o índice apnéia e hipopnéia (IAH) foi mais 

freqüente e severo em homens do que em mulheres; homens apresentaram 

circunferência de pescoço significantemente mais larga que a das mulheres; homens 

mostraram IAH significantemente maior do que as mulheres, mesmo quando 

controlados para idade, índice de massa corpórea e proporção pescoço – altura. Os 

autores inferiram que a freqüência e a severidade da SAHOS na população 

estudada foram maiores em homens do que em mulheres e que outros fatores, além 

de circunferência de pescoço, idade e índice de massa corpórea, devem contribuir 

para estas diferenças ente os sexos. 

Yu et al. (2003) realizaram um estudo a fim de avaliar as características 

cefalométricas de pacientes com SAHOS e elucidar a relação entre as variáveis 

cefalométricas e a severidade do índice de apnéia e hipopnéia. O estudo consistiu 

da avaliação de 62 pacientes do sexo masculino (33 obesos e 29 não – obesos) e 

13 pacientes roncadores do sexo masculino, como grupo controle. Todos ao 

pacientes realizaram polissonografia e radiografia em norma lateral de face. Os 

resultados demonstraram que todos os pacientes com SAHOS revelaram 

características cefalométricas significantes, quando comparados com o grupo 

controle, tais como: osso hióide inferiorizado, aumento no comprimento do palato 

mole, largura reduzida do espaço aéreo no nível do palato mole e retroposição 

mandibular. Porém, de um ponto de vista cefalométrico, pacientes obesos e não-

obesos com SAHOS devem ser caracterizados com diferentes patogêneses. Em 

resumo, características como estreitamento da orofaringe e da nasofaringe, aumento 

de tecido mole no espaço aéreo superior parecem ser fatores de risco importantes 



 33

 

para o desenvolvimento de SAHOS em pacientes não – obesos. Nos pacientes 

obesos, o aumento de tecido mole no espaço aéreo superior, resultante da 

deposição de gordura, exerce um papel importante no desenvolvimento da SAHOS. 

Lam et al. (2005) testaram um protocolo de exame físico para identificar o 

risco à SAHOS. Este protocolo contou com a avaliação de 239 indivíduos e das 

seguintes medidas: índice de massa corpórea, circunferência de pescoço, distância 

tireóide – mento, ângulo tireóide – mento e classificação de Mallampati para 

orofaringe. Todos os indivíduos realizaram exame polissonográfico de noite inteira. 

Os resultados revelaram que o escore de Mallampati, ângulo tireóide – mento, 

circunferência de pescoço, índice de massa corpórea e idade, foram os melhorer 

preditores da SAHOS.  

Zonato et al. (2005) aplicaram um protocolo de exame físico utilizado, 

inicialmente, para avaliar pacientes com SAHOS, em pacientes não – apnéicos. Os 

dados de pacientes com apnéia foram obtidos em um estudo previamente realizado 

em 2003. O protocolo avaliava perfil facial, tecidos moles faringeanos, rinoscopia e 

índice de massa corpórea. Os resultados revelaram que os pacientes não – 

apnéicos apresentavam menos alterações na anatomia nasal e as alterações ósseas 

(mandíbula retroposicionada e classe II de Angle) eram menos freqüentes, quando 

comparados aos apnéicos. 

Kubota et al. (2005) estudaram o papel das variáveis cefalométricas na 

previsão da SAHOS em indivíduos japoneses. Foram avaliados 206 pacientes do 

sexo masculino, com queixa de ronco e suspeita de SAHOS. Todos os pacientes 

realizaram polissonografia de noite inteira e telerradiografia em norma lateral de face. 

As variáveis que obtiveram maiores correlações com o índice de apnéia e hipopnéia 

foram: ângulo facial, SNA e SNB. Os fatores de risco para SAHOS, em indivíduos 

japoneses, são obesidade e padrão dólicofacial. Para japoneses não – obesos, uma 

diminuição de SNA e SNB parece estar associada à severidade da SAHOS. 

Hou et al. (2006) avaliaram as características dento-faciais em relação à 

presença de SAHOS, em pacientes chineses do sexo masculino. Telerradiografias 

laterais de 121 pacientes foram obtidas. Os pacientes foram divididos de acordo com 

o índice de apnéia e hipopnéia, leve, moderado e severo. De acordo com índice de 

massa corpórea, os pacientes foram divididos em três grupos. Os resultados 

demonstraram que para todos os pacientes com SAHOS as variáveis mais 

significativas foram: peso corporal e comprimento mandibular. 
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Soares et al. (2006) avaliaram a aplicabilidade do modelo morfométrico 

proposto por Kushida, Bradley e Guilleminault (1997) e tentaram definir um ponto de 

corte para discriminar os pacientes com apnéia leve, moderada e grave. Tal modelo 

tem por finalidade triar os pacientes com alto risco para síndrome da apnéia e 

hipopnéia obstrutiva do sono. O valor de corte adotado pela equação do modelo 

morfométrico para distinguir os pacientes sem e com apnéia é de 70. A amostra 

contou com 80 pacientes com distúrbios respiratórios do sono, com idade entre 18 e 

75 anos, de ambos os sexos, e que haviam realizado polissonografia prévia. Na 

amostra estudada, os valores do modelo nos quatro grupos foram menores que 70. 

Não foi possível estabelecer um valor de corte de acordo com a gravidade da 

doença, devido à proximidade e ao aumento não-linear dos valores entre os 

pacientes não apnéicos, com apnéia leve e moderada. O modelo morfométrico de 

Kushida é aplicável na prática clínica para a amostra selecionada, porém não foi 

possível estabelecer um valor de corte para separar os pacientes com síndrome da 

apnéia e hipopnéia do sono, conforme sua gravidade. 

 

2.3 Considerações sobre cefalometria e análise facial por meio de fotografias 

 

A avaliação da morfologia craniofacial é uma ferramenta indispensável na 

prática clínica e na pesquisa e pode ser conseguida através de diferentes métodos. 

A radiografia cefalométrica e a fotografia padronizada são os de mais fácil acesso e, 

portanto as mais utilizadas. Estes dois sistemas possibilitam a demarcação de 

pontos e medidas, oferecendo, desta forma, uma avaliação analítica do aspecto 

craniofacial do indivíduo analisado.  

A cefalometria tem um papel relevante na maioria dos estudos que 

envolvem crescimento, sendo utilizada na prática clínica, onde é empregada no 

planejamento, acompanhamento e avaliação de resultados. 

A análise fotográfica apresenta um custo baixo, não expõe o paciente a 

radiações potencialmente prejudiciais e pode prover melhor avaliação das relações 

entre estruturas craniofaciais externas, incluindo a contribuição de músculos e tecido 

mole (ZHANG et al., 2007). 

Na tentativa de padronizar fotografias faciais frontais e de perfil, Claman, 

Patton e Rashid (1990) apresentaram um guia com as principais considerações para 

que as fotografias pudessem ter validade em futuras comparações. Este guia 
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contava com especificações para a seleção da lente, posição da câmera, distância e 

posição do indivíduo a fim de se conseguirem fotografias passíveis de 

reprodutibilidade. 

Também com a finalidade de estabelecer medidas e criar um protocolo 

fotográfico, Ferrario et al. (1993) realizaram um estudo em que foram avaliados 160 

indivíduos. Os pontos eram demarcados diretamente na face dos indivíduos, antes 

das tomadas fotográficas (frente e perfil). Apresentaram como conclusão uma carta 

de valores médios lineares e angulares obtidos a partir de indivíduos adultos em 

normo-oclusão, bem como um protocolo fotográfico que pode ser utilizado sempre 

que for necessária uma avaliação quantitativa de tecidos moles craniofaciais. 

Edler, Wertheim e Greenhill (2003) compararam o uso de fotografias 

faciais padronizadas e radiografias cefalométricas pôstero-anteriores na medição de 

assimetrias mandibulares. Foram encontradas relações significantes em três das 

quatro medidas utilizadas no estudo, quando comparadas fotografias e radiografias. 

Concluíram, portanto, que ambos os métodos podem ser utilizados sem prejuízo em 

seus resultados finais. 

Mais recentemente, Zhang et al. (2007) avaliaram a correlação entre 

medidas obtidas através de fotografias faciais e telerradiografias laterais de face. A 

amostra consistiu de 326 indivíduos envolvidos em um estudo de comportamento do 

sono. Foram obtidas telerradiografias laterais de face e fotografias faciais de cada 

indivíduo. A partir da telerradiografia, foram obtidas: três medidas angulares, três 

lineares, altura facial total e altura facial inferior. A partir da fotografia foram obtidas 

quatro medidas angulares e quatro medidas lineares. Foi calculado, então, o 

coeficiente de correlação entre tais medidas. As maiores correlações ocorreram nas 

medidas de altura facial inferior e comprimento mandibular. Inferiram que tanto as 

medidas lineares quanto angulares, utilizadas na caracterização da morfologia facial, 

podem ser obtidas com confiança a partir de fotografias.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de investigar através de fotografias 

padronizadas: 

 

I. As características externas craniofaciais de indivíduos com SAHOS. 

 

II. O padrão de crescimento facial desses indivíduos com apnéia obstrutiva do 

sono. 

 

III. Possíveis alterações na região cervical de indivíduos com SAHOS. 

 

IV. Possíveis correlações entre os achados craniofaciais, antropométricos e 

polissonográficos. 
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4 CASUÍSTICA, MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 Casuística 

 

A amostra da pesquisa foi constituída de 60 indivíduos seqüenciais 

(consecutivos), de ambos os sexos, entre 20 e 70 anos, que se apresentaram, por 

indicação médica, para realização de exame polissonográfico em Laboratório de 

Sono, localizado na cidade de Fortaleza – Ceará (Clínica Neuropulmonar 

Diagnóstico e Avaliação Funcional S/C - LTDA). 

Todos os indivíduos eram filhos de brasileiros, tanto por ascendência 

paterna quanto materna. 

 

a) Critérios para inclusão na amostra 

 

A. Pacientes encaminhados para exame de polissonografia por indicação 

médica. 

B. Pacientes capazes de compreender a natureza e objetivo do estudo, 

capazes de cooperar com a pesquisadora e agir de acordo com os 

requerimentos de todo o protocolo, o que vem a ser confirmado 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A, p. 83); 

 

b) Critérios para exclusão da amostra 

 

A. Desdentados com perda de suporte dental posterior. 

B. Tratamento ortodôntico prévio. 

C. Tratamento cirúrgico ortognático ou das vias aéreas prévio. 

D. Uso corrente de hipnóticos, neurolépticos ou qualquer medicamento 

que induza ou reduza o sono, ou que possa modificar o padrão 

eletroencefálico. 

E. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), doenças 

neurológicas ou psiquiátricas ou outros distúrbios primários do sono, 

além da SAHOS. 
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F. Processos infecciosos das vias aéreas superiores.  

G. Em tratamento para SAHOS 

 

c) Critérios para retirada do paciente da amostra 

 

A. Paciente não deseja continuar no estudo por razões pessoais (ou 

mesmo sem razão). 

 

4.2 Materiais 

 

Todos os indivíduos selecionados foram examinados por uma ortodontista, 

antes do início da polissonografia de diagnóstico (basal), para obter as informações, 

medidas e dados que viessem a preencher os seguintes quesitos:  

 

a) Aplicação de ficha cadastral: obtenção de informações cadastrais sobre os 

indivíduos participantes do estudo e aplicação de questionário para obtenção de 

informações pertinentes ao uso de medicamentos ou patologias que pudessem 

alterar o resultado da pesquisa. Outra ficha, previamente aprovada pelo Comitê de 

Ética na Pesquisa (Anexo A, p. 88), com o termo de consentimento para participação 

no estudo científico, também foi aplicada (APÊNDICES A, B e C, p.80-84). 

 

b) Avaliação física geral: IMC (peso / altura) e idade. 

 

c) Aplicação de questionário: obtenção de informações pertinentes ao uso de 

medicamentos (APÊNDICE C). 

 

d) Avaliação física cervical (trena milimetrada): aferição da circunferência de 

pescoço. 

 

e) Avaliação da orofaringe: inspeção visual com auxílio de um abaixador de língua 

de madeira descartável (palito de picolé). 

 

4.2.1 Material para aquisição das fotografias 

 



 39

 

A aquisição de duas fotos faciais de cada indivíduo (uma frontal e outra 

de perfil) foi realizada com máquina fotográfica digital Coolpix 4500, da marca 

NIKON, apoiada sobre um tripé da marca Weifeng Traveller, modelo WT3570, 

fabricado na China, com níveis para verificação do paralelismo ântero-posterior e 

transversal do equipamento fotográfico, em relação ao solo. 

Dispositivos auxiliares para a padronização das imagens: 

 

a) Escala métrica: Dispositivo posicionado em frente à face dos indivíduos, no plano 

sagital mediano e perpendicular ao solo, para obtenção de uma linha vertical 

verdadeira de referência extracraniana. 

 

b) Caixa de acrílico medindo 1,0m x 1,10m x 0,2m, com 10 lâmpadas 

fluorescentes, cobertas por um tecido branco de microfibra. Este dispositivo 

posicionado atrás do paciente foi ligado no momento da tomada fotográfica para 

evitar a formação de sombras na imagem fotográfica. 

 

c) Espelho plano medindo 0,5m x 0,8m com linhas horizontais dispostas em 

intervalos de 5 cm cada. Este recurso teve a finalidade de auxiliar os indivíduos no 

posicionamento da cabeça para obtenção da posição natural. 

 

d) Equipamento computadorizado para captura e análise das imagens fotográficas, 

composto por câmera fotográfica, da marca Nikon (Coolpix 4500), microcomputador, 

monitor de vídeo, cabo USB. 

 

e) Programa de elaboração de análises cefalométricas computadorizadas CEF 

X 2000 da empresa CDT, para demarcação dos pontos, criação das linhas e ângulos 

para a determinação das variáveis a serem analisadas. 

 

4.2.2 Material para realização da polissonografia 

 

Foi utilizado o sistema computadorizado Alice (Healthdine), composto por 

uma unidade central de processamento; um amplificador “Klavin”; um 

microcomputador Pentium 100, com velocidade de 2 GB, 64 MB de memória RAM; 

um monitor de vídeo de 21 polegadas, de alta resolução, super-VGA-LG; eletrodos 
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de superfície, cintas piezo-elétricas, sensores térmicos, sensor infravermelho do 

oxigênio de pulso e cabos conectados ao paciente; uma câmera de vídeo com 

sensor infravermelho e uma placa analógico-digital (10 bits). 

4.3 Método 

 

A seqüência utilizada para avaliação de cada indivíduo selecionado foi a 

seguinte:  

4.3.1 Avaliação física cervical e orofaringeana 

4.3.2 Avaliação facial  

4.3.3 Avaliação polissonográfica 

 

4.3.1 Avaliação física cervical e orofaringeana 

 

a) Avaliação física cervical (trena milimetrada): A aferição da circunferência de 

pescoço foi realizada ao nível da membrana da cricotireóide (DAVIES & 

STRADLING, 1992), com o paciente de pé (posição vertical).  

 

b) Avaliação da orofaringe: inspeção visual com auxílio de um abaixador de língua 

de madeira descartável (palito de picolé). As tonsilas foram avaliadas e classificadas 

pelo grau de hipertrofia em: GRAU I, tonsilas dentro da fossa lateral tonsilar; GRAU 

II, tonsilas ocupando 25% da orofaringe; GRAU III, tonsilas ocupando 50% da 

orofaringe; GRAU IV, tonsilas ocupando 75% ou mais da orofaringe, quase 

alcançando a linha mediana e GRAU 0, tonsilectomia prévia (MIYAZAKI; ITSAKA; 

YAMAKAWA, 1989). A posição do palato relativa à base da língua foi examinada 

utilizando a Classificação Modificada de Mallampati (boca aberta com a língua 

relaxada dentro da boca), que se divide em: CLASSE I, toda a orofaringe (tonsilas, 

pilares palato mole e a úvula) está visível; CLASSE II, parte superior das tonsilas e 

úvula estão visíveis; CLASSE III, parte da úvula e palato mole estão visíveis; 

CLASSE IV, somente palato duro e parte do palato mole estão visíveis (LIISTRO et 

al., 2003). 

 

4.3.2 Avaliação facial 
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A análise facial dos indivíduos foi realizada através de fotografias 

padronizadas dos mesmos. 

 

a) Posicionamento dos indivíduos para as tomadas fotográficas: para a 

fotografia de perfil, os indivíduos foram posicionados em pé, com o lado direito da 

face voltado para o operador, em frente à escala métrica que representa a linha 

vertical verdadeira. Eles foram orientados para conseguir a postura natural da 

cabeça olhando na imagem dos seus olhos, no espelho. Para a fotografia frontal, os 

indivíduos foram posicionados em pé e foram orientados para conseguir a postura 

natural da cabeça, olhando para a lente da câmera à sua frente. 

 

b) Tomada Fotográfica: A iluminação foi proporcionada pelo flash já embutido na 

câmera. As sombras na fotografia foram evitadas pelo dispositivo iluminado colocado 

atrás do indivíduo. A abertura e a velocidade do diafragma foram reguladas 

automaticamente pela câmera fotográfica. A câmera fixada ao tripé foi posicionada 

de maneira que seu corpo tenha sua maior dimensão no sentido vertical. O foco foi 

conseguido automaticamente pela máquina. A distância entre a câmera fotográfica e 

o indivíduo foi de 1,2 m. As fotografias foram obtidas com uma resolução de 300 

“DPIs” e proporção de 50% em relação ao tamanho da fotografia. As operadoras 

deste trabalho foram uma ortodontista e uma radiologista com experiência no 

programa escolhido para análise facial. 

 

c) Calibração da imagem: O programa CEF X 2000 permite a importação da 

imagem fotográfica digitalizada para sua posterior manipulação. Como, inicialmente, 

ao importar a imagem, este “software” não reconhece o seu tamanho real, a imagem 

foi calibrada a partir de uma medida determinada na fita métrica presente na 

fotografia, assim, o programa foi capaz de associar um valor a dois pontos 

selecionados na fita métrica pelo operador (estipulado em 10 cm) ao seu valor real. 

A partir dessa medida calibrada, todos os valores lineares e angulares passaram a 

ser calculados automaticamente pelo programa em seus valores reais. Além desse 

recurso, o CEF X 2000 permite a construção de medidas cefalométricas lineares e 

angulares selecionadas para este estudo, utilizando suas ferramentas. 
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d) Demarcação dos pontos: A radiologista demarcou nas fotografias os seguintes 

pontos tegumentares de referência selecionados:  

Tr’ (Trichio): Divisão entre a testa e a linha do cabelo, na sua porção mediana. 

P’ (Pogônio tegumentar): ponto mais anterior do contorno do mento mole. 

Sn (Subnasal): ponto localizado na confluência entre a margem inferior da columela 

nasal e o lábio superior. 

Gl’ (Glabela): Ponto mais proeminente da convexidade do osso frontal, em tecido 

mole, geralmente ao nível do teto da órbita. 

Me’ (Mentoniano tegumentar): ponto mais inferior no contorno tegumentar que 

recobre a sínfise mandibular. 

Go(Gônio): ponto médio do contorno que conecta o ramo e o corpo da mandíbula. 

C (cervical): ponto de união entre pescoço e garganta. 

As linhas utilizadas neste estudo foram as seguintes: 

Vertical Verdadeira: linha correspondente à régua milimétrica presente na fotografia. 

Tr’-Gl: União entre trichio e glabela (terço facial superior). 

Gl-Sn: União entre glabela e subnasal (terço facial médio). 

Sn-Me: União subnasal e mentoniano (terço facial inferior). 

Go-Me: União gônio e mentoniano (comprimento mandibular). 

Ce-Me: União ponto pescoço-garganta e mentoniano (linha queixo-pescoço). 

As grandezas métricas faciais antero-posteriores e verticais utilizadas 

foram as seguintes (Fig. 1 e 2): 

Tr’-Gl: terço facial superior; 

Gl-Sn: terço facial médio; 

Sn-Me: terço facial inferior; 

Go-Me: comprimento mandibular 

Ce-Me: linha queixo-pescoço (valor de norma: 40 ± 5 cm, segundo Arnett e Bergamn 

(1993). 

As grandezas angulares utilizadas no estudo foram (Fig. 1 e 2): 

Ângulo da convexidade do Perfil (Gl-Sn-Me): ângulo obtido da interseção da linha Gl-

Sn e Sn-Me. A oclusão Classe I apresenta um ângulo facial total entre 165° e 175° 

12. Ângulos Classe II são menores que 165° e os ângulos Classe III são maiores 

que 175°, segundo Viazis (1996). 
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Figura 1 - Vista Frontal                                           Figura 2 - Vista de Perfil 

 

As medidas utilizadas neste trabalho foram anteriormente propostas por 

diferentes autores: Farkas (1981), Ricketts (1960) e Arnett e Bergamn (1993). 

 

4.3.3 Avaliação polissonográfica 

 

O aparelho utilizado foi um sistema computadorizado (ALICE – Healthdine). 

O sistema é constituído por um computador que processa os dados coletados, 

analisa e armazena elementos necessários para um estudo polissonográfico.  

No estudo foram usados 13 canais:  

� Canais 1,5 e 6 para registro de eletroencefalografia (ECG). 

� Canais 3 e 4 para eletrooculograma (EOG). 

� Canal 2 para eletromiografia (EMG) submentoniana. 

� Canal 7 para eletromiografia tibial.  

� Canal 8 para eletrocardiograma (ECG).  

� Canal 9 para fluxo aéreo. 

� Canal 10 e 11 para movimentos tóraco-abdominais. 

� Canal 2 para registro de som traqueal. 

� Canal 13 para oximetria de pulso. 

 

O sistema mapeia automaticamente o sono e detecta despertares. 

Também registra em tempo real os eventos de apnéias e hipopnéias, valores de 
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Sn 
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Tr 

Gl 
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oximetria, movimentos periódicos das pernas e correlaciona esses dados dentro de 

uma variedade de análises, de relatórios e de gráficos. Os elementos fisiológicos 

foram obtidos dos pacientes e amplificados pela interface “klavin”; a seguir, enviados 

à unidade central de processamento para a conversão analógico-digital.  

Os procedimentos do exame de polissonografia seguiram os passos 

apresentados por Chaves Júnior (1997). Todo o procedimento de análise 

polissonográfica foi executado por um médico treinado em polissonografia e em 

medicina do sono. Todos os pacientes receberam informações sobre o exame, que 

foi realizado conforme a rotina habitual de sono de cada um.  

O quarto usado no exame possui cama confortável e permite controle dos 

sons externos, da temperatura e da luz. O acompanhamento do exame foi feito por 

um técnico em polissonografia, que observou o paciente durante toda a noite, numa 

outra sala. O paciente foi observado através de uma câmera de monitoração, com 

auxílio de sensor infravermelho, que possibilita a visão no escuro. 

Ao término do exame, um médico – treinado em polissonografia – 

reavaliou o estadiamento feito pelo computador. A caracterização das apnéias e 

hipopnéias seguiu os parâmetros da American Academy of Sleep Medicine (1999). 

Os parâmetros polissonográficos definidos a seguir foram fornecidos pelo 

programa, em forma gráfica e/ou tabular, que permitem mapear o sono: 

� Latência do sono: tempo decorrido em minutos, desde o início do 

registro até o aparecimento do primeiro estágio 2 do sono nREM (não-

REM). 

� Latência do sono REM: tempo decorrido em minutos, desde o início do 

sono até o aparecimento do primeiro estágio REM. 

� Tempo total do registro (TTR): tempo decorrido em minutos, do início 

ao fim da gravação. 

� Tempo total de sono (TTS): tempo de sono em minutos, excluindo-se 

as latências inicial e final, bem como os períodos de vigília (estágio 0). 

� Eficiência do sono: relação entre TTS e TTR expressa em 

porcentagem. 
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� Estágios do sono (0, 1, 2, 3, 4, e REM), calculados em porcentagem do 

TTS. 

� Número de despertares: cada despertar caracterizado pelo 

aparecimento de ondas alfa no EEG, associado ao aumento da EMG 

do mento, seguido de mudança de estágio do sono. 

� Eventos respiratórios: 

� Apnéia obstrutiva: ausência de fluxo aéreo, de duração maior 

que 10 segundos, com persistência dos movimentos tóraco-

abdominais, associada a uma redução maior que 3% na 

saturação de oxihemoglobina ou a um despertar. 

� Apnéia central: ausência do fluxo aéreo, de duração maior que 

10 segundos, e ausência dos movimentos tóraco-abdominais, 

associada a uma redução maior que 3% na saturação de 

oxihemoglobina ou a um despertar. 

� Apnéia mista: parada respiratória, de duração maior que 10 

segundos, com um componente inicial caracterizado como 

central e, a seguir, obstrutivo, associada a uma redução maior 

que 3% na saturação de oxihemoglobina ou a um despertar. 

� Hipopnéia: redução maior que 50% do valor basal da medida de 

ventilação ou a uma redução que não alcance este valor, de 

duração maior que 10 segundos, mas que esteja associada a 

uma redução maior que 3% na saturação de oxihemoglobina ou 

a um despertar. 

� Índice de Apnéia e Hipopnéia (IAH): número de apnéias e 

hipopnéias por hora de tempo total de sono (TTS). 

� Índice de apnéia (nIA): número de apnéias por hora de TTS. 

� Índice de hipopnéias (nIH): número de hipopnéias por hora de 

TTS. 
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� Duração média dos eventos respiratórios: duração de apnéia e 

hipopnéia, em segundos, sendo avaliada a duração meia e a 

duração máxima. 

� Porcentagem dos eventos (apnéias e hipopnéias com decúbito 

dorsal, lateral e ventral). 

� Dessaturação da oxihemoglobina (em minutos): redução de, no mínimo, 

4% do valor basal por 10 segundos. 

 

� Saturação da oxihemoglobina em porcentagem: saturação média, no 

sono REM e no sono nREM mínima, e porcentagem do tempo total de 

registro (TTR) em que a saturação esteve abaixo de 90% e abaixo de 

85%. 

 

 

4.4 Análise estatística 
 

 

a) Erro do método: Para a obtenção do erro intra-examinador, como forma de 

validar as medições realizadas, selecionaram-se aleatoriamente 11 pacientes e foram 

refeitas as medidas para uma posterior validação. De posse dos dois conjuntos de 

dados para estes 11 pacientes, calculou-se o coeficiente de correlação entre os 

dados e verificou-se sua significância. 

 

b) Método Estatístico: Foram calculadas as médias com os respectivos desvios 

padrão, os valores máximos e mínimos das variáveis antropométricas, 

polissonográficas e craniofaciais dos 60 indivíduos.  

Para a identificação dos fatores preditores da apnéia, foram realizadas 

análises uni e multivariadas (regressão logística), utilizando o índice de apnéia-

hipopnéia (IAH) como variável dependente. Os pacientes que possuíam IAH > 5 

foram diagnosticados com SAHOS. As variáveis independentes analisadas foram Tr 

– Gla, Gla – Sn, Sn – Me, Go – Me, Ce-Me, IMC, CC, hipertrofia tonsilar e CMM. O 

nível de significância aceito foi de 5% (p < 0,05).  
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Os pacientes foram divididos em dois grupos: pacientes que possuíam 

SAHOS e pacientes que não possuíam o distúrbio. Entre os grupos, foi testado se 

havia diferenças significativas entre as variáveis analisadas. Foi utilizado o teste de 

Kolgomorov-Smirnov para testar a distribuição das variáveis. As variáveis de 

distribuição normal foram analisadas através do teste t de Student. Para as variáveis 

que não apresentaram distribuição normal, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. 

Posteriormente, utilizou-se uma regressão logística simples para identificar 

as variáveis que seriam candidatas a fatores preditores significantes da apnéia. A 

magnitude relativa da associação das variáveis individuais analisadas com o IAH foi 

comparada pelo odds ratio (OR). Consideraram-se significante as variáveis em que o 

limite inferior do intervalo de confiança de 95% do odds ratio era maior do que 1 (um). 

A escolha da regressão logística foi realizada após uma inspeção visual 

dos diagramas de dispersão das variáveis candidatas a preditoras, bem como dos 

coeficientes de correlação de Pearson, que permitem descrever uma possível 

associação linear entre as variáveis. Após esta análise, concluiu-se que não existiam 

dependências lineares entre as variáveis analisadas e o índice de apnéia-hipopnéia 

(IAH). 

O segundo passo da análise envolveu a estimativa de uma regressão 

logística multivariada, contendo todas as variáveis consideradas como candidatas a 

preditores significantes da apnéia. Um procedimento de backward stepwise foi 

utilizado para identificar e eliminar as variáveis que não possuíam contribuição 

individual no modelo multivariado, melhorando assim a parcimônia do mesmo. 

Após a identificação dos fatores que fariam parte do modelo multivariado, 

as variáveis contínuas foram tratadas como variáveis dicotômicas. A curva ROC foi 

utilizada para determinar o melhor ponto de corte. 
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5 RESULTADOS 

 

O resultado da validação do teste intra-examinador foi conseguido através 

do coeficiente de correlação entre os dados. Dessa forma, as medições de 11 

pacientes selecionados aleatoriamente foram refeitas como forma de validar as 

medidas analisadas. A Tabela a seguir mostra o coeficiente de correlação. 

 

Tabela 1 - Coeficientes de correlação para a validação do experimento 

Características � Valor de p 
Tr – Gla 0.943662 p < 0,05 
Gla – Sn 0.94898 p < 0,05 
Sn – Me 0.978355 p < 0,05 
Ce – Me 0.94122 p < 0,05 
Gl.Sn.Me 0.927984 p < 0,05 
Go – Me 0.977301 p < 0,05 

 

 

Os dados obtidos nos exames clínicos, fotográficos e polissonográficos 

foram tabulados e, em seguida, aplicados os métodos dos testes estatísticos 

selecionados para avaliação dos resultados. Os dados originais das variáveis 

antropométricas, craniofaciais e polissonográficas de cada indivíduo estudado 

encontram-se no apêndice D, na página 86. 

Os dados antropométricos dos 60 indivíduos estão expostos na Tabela 2:  

 

Tabela 2 - Dados antropométricos da amostra 

IDADE (anos) 50,1 ± 13,0 
SEXO (♂/♀) 45♂  /  15♀ 
IMC (Kg / m2) 29,45 ± 6,60 
CC (cm) 39,96 ± 4,52 

 

 

Cálculos das médias aritméticas com os respectivos desvios padrão foram 

utilizados para as variáveis polissonográficas utilizadas no estudo, conforme Tabela 

3. 
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Tabela 3 - Médias e desvios padrão dos parâmetros polissonográficos 

Variável N Média Desvio Padrão 
IAH/h 60 27,22 18,16 
SaO2min (%) 60 79 8,02 
SaO2<90% (min) 60 46,29 56,15 

 

 
Foram calculadas para toda a amostra as médias, desvios padrão, valores 

mínimos e máximos das variáveis antropométricas (idade, IMC, circunferência 

cervical), craniofaciais, orofaringeanas e polissonográficas (SaO2min e SaO2<90%). 

As características gerais dos 60 indivíduos, divididos em grupos sem SAHOS (n = 

10) e com SAHOS (n = 50), são mostradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Características gerais dos 60 pacientes 

Características IAH < 5 Mín. Máx. IAH ≥ 5 Mín. Máx. Valor de p 

Tr – Gla 54,96 ± 9,47 39,13 69,09 63,59 ± 8,05 48,59 82,30 < 0,05 

Gla – Sn 76,45 ± 10,14 61,1 91,47 84,11 ± 8,21 72,24 101,71 < 0,05 

Sn – Me 75,51 ± 7,53 65,12 88,43 87,73 ± 11,83 69,13 122,06 < 0,05 

Ce – Me 31,91 ± 3,71 23,88 34,96 38,58 ± 11,47 23,49 66,15 < 0,05 

Gl,Sn,Me 155,99 ± 3,82 151,91 160,55 154,54 ± 4,02 143,27 164,65 > 0,05 

Go – Me 81,20 ± 5,41 72,16 87,69 89,62 ± 9,61 72,33 118,68 < 0,05 

SaO2min (%) 89 ± 1,81 85 92 77 ± 7,09 57 89  < 0,05 

SaO2<90% (min) 2,05 ± 1,71 0,00 4,50 55,14 ± 57,60 0,50 211,00 < 0,05 

IDADE 46,90 ± 12,39 30,00 65,00 50,74 ± 13,18 23,00 75,00 > 0,05 

IMC 23,19 ± 2,36 18,30 25,80 30,70 ± 6,47 19,50 42,60 < 0,05 

CC 35,40 ± 3,03 30,00 39,00 40,88 ± 4,23 31,00 50,00 < 0,05 

CL.TONSILAS 1,40 ± 0,52 1,00 2,00 1,52 ± 0,79 0,00 4,00 > 0,05 

CMM 2,20  ± 0,79 1,00 3,00 2,78 ± 0,86 1,00 4,00 > 0,05 

 

 

Dos 60 indivíduos analisados, 17% foram considerados normais enquanto 

83% apresentaram algum grau de apnéia.  

Para avaliar se as variáveis analisadas eram bons preditores do grau de 

severidade da apnéia, esta foi classificada em leve (5< IAH ≤ 15), moderada (15< IAH 

≤ 30) e severa (IAH > 30). Foi avaliado também se havia diferenças significativas 

entre estes grupos para aquelas variáveis que apresentaram diferenças significativas 

entre a presença e ausência de apnéia (Tabela 4). Os resultados podem ser vistos na 
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Tabela 5. Observou-se que somente o grau de saturação de O2 apresentou 

diferenças significativas entre os grupos divididos por grau de apnéia. 

 

Tabela 5 - Características das variáveis em relação ao grau de apnéia 

Apnéia Características 
Leve (n=6) Moderada (n=22) Severa(n=22) 

Valor de 
p 

Tr – Gla 67,48 ± 10,73 61,90 ± 8,21 64,22 ± 6,99 > 0,05 
Gla – Sn 86,30 ± 7,48 83,67 ± 8,74 83,94 ± 8,13 > 0,05 
Sn – Me 88,19 ± 11,79 88,32 ± 15,57 87,02 ± 7,08 > 0,05 
Ce – Me 44,85 ± 9,82 38,96 ± 13,03 36,50 ± 9,92 > 0,05 
Go – Me 94,11 ± 5,18 87,09 ± 7,07 90,93 ± 11,64 > 0,05 

SaO2min (%) 83 ±2,16 75 ± 5,98 73 ± 7,24 < 0,05 
SaO2min<90% 29,58 ± 40,38 28,93 ± 36,04 88,32 ± 63,20 < 0,05 

IMC 28,08 ± 4,24 32,42 ± 6,51 29,70 ± 6,71 > 0,05 
Circ, Cerv, 40,17 ± 5,38 41,41 ± 2,34 40,55 ± 5,36 > 0,05 

 

 

Como forma de avaliar se existiam diferenças significativas entre os 

pacientes divididos em grupos por  circunferência cervical (CC), com relação ao AHI, 

SaO2min e SaO2 < 90%, foi elaborada a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Características dos indivíduos divididos quanto à CC 

 CC ≥40 (n=32) CC < 40 (n=28) Valor de p 
IAH 30,40 ± 16,54 23,58 ± 19,51 p>0,05 
SaO2min (%) 78,56 ± 5,94 79,04 ± 10,00 p>0,05 
SaO2<90% (min) 62,20 ± 70,09 78,50 ± 57,48 p>0,05 

 
 

Ainda para avaliar a existência de diferenças significativas entre os 

pacientes divididos em grupos por IMC, com relação ao IAH e ao SaO2min, foi 

elaborada a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Características dos indivíduos divididos quanto ao IMC 

 IMC<25 
(n=20) 

25<IMC≥30 
(n=16) 

IMC>30  
(n= 24) 

Valor de p 

IAH 23,04 ± 21,78 23,81 ± 17,37 32,98 ± 14,12 p>0,05 

SaO2min (%) 79 ± 11,29 81 ± 5,6 77 ± 5,64 p>0,05 
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Para visualizar a distribuição do comprimento do pescoço (Ce-Me) nos 

indivíduos da amostra, elaborou-se a seguinte tabela: 

 

Tabela 8 - Distribuição do comprimento do pescoço na amostra 

Ce-Me<35 (n=35) 35<Ce-Me≥45 (n=12) Ce-Me>45 (n=13) 
30,28 ± 3,57 39,21 ± 2,18 55,14 ± 6,72 

 

 

Para verificar a distribuição da hipertrofia tonsilar nos indivíduos da 

amostra, foi elaborada a tabela a seguir relacionando os graus de hipertrofia tonsilar 

com o IAH e SO2min. 

 

Tabela 9 - Distribuição da hipertofia tonsilar na amostra 

 Grau 0 
(n=2) 

Grau I 
(n=31) 

Grau II 
(n=24) 

Grau III 
(n=1) 

Grau IV 
(n=2) 

IAH 62,20 ± 7,07 23,13 ± 15,45 27,80 ± 18,23 51,10  36,65 ±29,62 

SaO2min (%) 68 ± 1,41 80 ± 6,64 77,63 ± 9,36 80 81 ± 11,31 

 

 

Como forma de avaliar se existiam diferenças significativas entre os 

pacientes divididos em grupos por classificação modificada de Mallampati (CMM), 

com relação ao IAH e ao SO2min, foi elaborada a Tabela 11 e, em seguida, 

realizada uma análise de variância de um fator (ANOVA). Os resultados mostrados 

nas Tabelas 11.1 e 11.2 revelam existir diferenças significativas entre os grupos. 

Para a identificação das diferenças entre os grupos, foi aplicado o teste Tukey. O 

teste revelou que os pacientes que pertencem à classe I de CMM apresentam um 

valor significativamente menor de IAH e SaO2min. 

 

Tabela 10 - Distribuição da CMM na amostra 

 Classe I 
(n=5) 

Classe II 
(n=20) 

Classe III 
(n=24) 

Classe IV 
(n=11) 

Valor de p 

IAH 10,36 ± 7,50 23,10 ± 13,26 30,91 ± 21,29 34,31 ± 16,82 P< 0,05 

SaO2min (%) 87 ± 4,3 78,9 ± 6,56 78,71 ± 9,35 75,00 ±6,30 P< 0,05 
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Tabela 10.1 - Análise de variância (ANOVA) para comparação do IAH entre os 
grupos divididos por classe de CMM 

Fonte da 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrados 
Médios 

Estatística F p 

Grupo 2.640,8 3,00 880,3 2,9 0,04** 
Resíduos 16.824.1 56,00 300,4   
Total 19.464,95 59,00    
 

Tabela 10.2 - Análise de variância (ANOVA) para comparação do SO2min entre os 
grupos divididos por classe de CMM 

Fonte da 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrados 
Médios 

Estatística F p 

Grupo 0,05 3,00 0,017 2,8 0,048** 
Resíduos 0,33 56,00 0,006   
Total 0,38 59,00    

 

 
A Tabela 12 mostra os índices de correlação de Pearson das variáveis 

analisadas e o IAH e entre estas e o SaO2. O coeficiente de correlação varia de -1 a 

1 e, quanto mais próximo de zero este estiver, menor é a associação linear entre as 

variáveis. Partiu-se da hipótese nula de não existência de associação linear entre as 

variáveis, contra a hipótese alternativa de associação linear (p<0,05). 

 

Tabela 11 - Índice de correlação de Pearson entre o IAH e o SaO2min e as 
características estudadas 

Características rIAH Valor de p rSaO2 Valor de p 
Tr – Gla 0,2591 > 0,05 0,16267 > 0,05 
Gla – Sn 0,0630 > 0,05 0,05262 > 0,05 
Sn – Me 0,1530 > 0,05 -0,05318 > 0,05 
Ce – Me -0,0491 > 0,05 -0,08248 > 0,05 
Gl.Sn.Me -0,0388 > 0,05 0,09862 > 0,05 
Go – Me 0,2737 > 0,05 0,17025 > 0,05 
IDADE 0,1175 > 0,05 0,15261 > 0,05 

IMC 0,1472 > 0,05 0,16267 > 0,05 
Circ. Cerv. 0,2820 > 0,05 0,05262 > 0,05 

 

Para demonstrar as associações lineares entre as variáveis, foram feitos 

diagramas de dispersão. Quanto mais estes gráficos se aproximam de uma reta, 

maior é a dependência linear associada. 
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Figura 3 - Diagramas de dispersão referente à Tabela 12 (IAH)     (continuação) 
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Figura 4 - Diagramas de dispersão referente à Tabela 12 (SaO2 min)    (continua) 
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Figura 4 - Diagramas de dispersão referente à Tabela 12 (SaO2 min)(continuação) 
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Os preditores univariados da apnéia foram identificados através de uma 

regressão logística simples. Por meio dos resultados apresentados na Tabela 11, 

observa-se que os preditores univariados identificados foram Tr – Gla, Gla – Sn, Sn – 

Me, Go – Me, IMC e Circ.Cerv.  

 

Tabela 13 - Análise univariada dos preditores da apnéia 

Variáveis Odds Ratio p 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
Tr – Gla 1,144 0,010* 1,032 - 1,268 
Gla – Sn 1,127 0,021* 1,018 - 1,247 
Sn – Me 1,190 0,004* 1,058 - 1,338 
Ce – Me 1,090 0,092 0,986 - 1,205 
Gl.Sn.Me 0,910 0,296 0,762 - 1,086 
Go – Me 1,139 0,015* 1,026 - 1,264 
IDADE 1,023 0,394 0,971 - 1,077 

IMC 1,531 0,005* 1,136 - 2,063 
Circ.Cerv. 1,414 0,002* 1,130 - 1,770 

CL.TONSILAS 1,704 0,331 0,581 - 5,004 
Cl. M. MALLAMP. 2,258 0,063 0,957 - 5,325 

* p < 0,05 

 

Após a identificação dos preditores univariados, realizou-se uma análise 

multivariada com as variáveis identificadas na análise anterior. Um procedimento de 

backward stepwise foi utilizado para identificar e eliminar as variáveis que não 

possuíam contribuição individual no modelo multivariado, melhorando assim a 

parcimônia do mesmo. As variáveis Gla – Sn, Go – Me e IMC foram eliminadas 

através do procedimento de stepwise. 

Para facilitar a utilização clínica das variáveis que iriam compor o modelo 

multivariado, estas foram dicotomizadas. Para a determinação do ponto de corte, 

foram utilizadas as curvas ROC das Fig. 5 a 7. 
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Figura 5 - Curva ROC utilizada para a categorização da variável Tr-Gla. 
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Figura 6 - Curva ROC utilizada para a categorização da variável Sn-Me 
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Figura 7 - Curva ROC utilizada para a categorização da variável Circ. Cerv.. 

 
 

 
Os pontos de corte, as áreas da curva, seu intervalo de confiança de 95%, 

bem como a significância, podem ser vistos na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Análise das curvas ROC para as variáveis do modelo multivariado 

 Ponto de Corte Área IC 95% Área P 

Tr-Gla 45,00 0,784 0,578 0,990 0,005 
Sn – Me 78,50 0,818 0,681 0,955 0,002 

Circ.Cerv. 37,50 0,882 0,795 0,969 0,000 
 

 
A seguir são apresentados os resultados do modelo multivariado. O 

modelo apresentou uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 100%. A 

taxa de erro foi de 5%. 

 

Tabela 15 - Análise multivariada dos preditores da apnéia 

Variáveis Odds Ratio p 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
Tr-Gla 1,264 0,032 1,020 – 1,.67 

Sn – Me 1,522 0,039 1,022 – 2,266 
Circ.Cerv. 3,016 0,050 1,000 – 9,098 
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Logo, a probablidade de um indivíduo possuir apnéia, de acordo com o 

modelo apresentado, pode ser estimada mediante a seguinte equação: 

)484,2070,2065,3738,2( 3211

1
XXX

e
P

+++−−

+

=   

em que e =2,71; X1, X2 e X3 são as  variáveis Tr-Gla, Sn – Me e Circ.Cerv., 

respectivamente, dicotomizadas. 

Assim, a ausência das três variáveis conduz a uma probabilidade de o 

indivíduo possuir apnéia de apenas 6,08%, enquanto a presença das três variáveis 

indica praticamente 100% (99,25%) de probabilidade de o indivíduo possuir apnéia, 

de acordo com o modelo obtido. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Características Gerais 

 

A média de idade dos pacientes do presente estudo foi de 50,1 ± 13,02 

anos (Tabela 2, p.49), não havendo diferenças significativas entre os grupos com e 

sem apnéia (Tabela 4, p. 50), concordando com os estudos da literatura que 

mostram maior prevalência da doença entre a 4ª e 5ª década de vida (OLSON et al., 

1995; YOUNG et al., 1993). 

Houve predomínio do sexo masculino na proporção aproximada de 3:1, 

(Tabela 2, p. 49), coincidindo com os achados da literatura que evidenciam maior 

prevalência da doença em homens (COOK; BENICH; WOOTEN, 1989; OLSON et 

al., 1995; YOUNG et al., 1993). Esta predominância SAHOS no sexo masculino 

encontra diversas explicações na literatura. Estudos das vias aéreas superiores em 

pacientes normais demonstram uma maior resistência da faringe ao fluxo aéreo nos 

homens, quando comparados às mulheres, e esta aumenta com o avanço da idade 

e com a obesidade. Em homens e mulheres pós-menopausadas com SAHOS, há 

uma correlação positiva entre a colapsibilidade da orofaringe e a freqüência das 

apnéias durante o sono, o que não é observada em mulheres pré-menopausadas, o 

que seria explicada pela presença da progesterona, estimulante ventilatório que 

pode aumentar a atividade dos músculos dilatadores da faringe; justificando a baixa 

prevalência de SAHOS entre as mulheres, principalmente na fase pré-menopausa 

(COOK; BENICH; WOOTEN, 1989). 

Existe também um maior número de eventos respiratórios anormais 

(apnéias e hipopnéias) durante o sono nos homens obesos, quando comparados a 

mulheres obesas. As mulheres aumentam sua quimioresponsividade (resposta 

hiperventilatória ante as alterações dos gases sanguíneos) com o aumento do peso 

em maior proporção do que os homens (KUNITOMO et al., 1988), necessitando de 

uma maior deposição de gordura para desenvolver SAHOS (GUILLEMINAULT et al., 

1988). 

A obesidade é um dos fatores de risco mais importante para o 

desenvolvimento da SAHOS (VOLLMER, 1987). Dados dos E.U.A. revelam que 

26,7% dos homens com idade entre 40 e 65 anos possuem um índice de massa 

corpórea (IMC) maior que 27,8 kg/m2, o que demonstra uma porcentagem elevada 
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de homens obesos (YOUNG et al., 1993). O grau de obesidade dos indivíduos da 

presente amostra (Tabela 2, pg.49), caracterizado pelo IMC, teve média de 29,4 ± 

6,0 kg/m2, caracterizando assim o grupo como pré - obesos (IMC entre 25 e 29,9 

kg/m2), corroborando com trabalhos de Tangugsorn et al. (1995) e Ono et al. (1996).  

Ainda sobre obesidade, os dados da amostra foram divididos em três 

distintos grupos a partir do IMC em: grupo A, IMC < 25 (indivíduos com peso 

normal); grupo B, IMC entre 25 e 30 (indivíduos pré-obesos) e grupo C, IMC > 30 

(indivíduos obesos), como mostra a Tabela 7, na página 51. Com relação ao IAH, as 

médias apresentaram-se maiores no grupo dos indivíduos obesos. Foi também no 

grupo dos obesos onde se encontraram os menores valores médios de SaO2. Tais 

achados coadunam-se com inúmeros trabalhos na literatura (CAKIRER et al., 2001; 

KUSHIDA; BRADLEY; GUILLEMINAULT, 1997; PARTINEM et al., 1988; ZONATO et 

al., 2003) nos quais é afirmada a importância da obesidade como fator de risco para 

SAHOS. É notório que em indivíduos obesos ocorre uma deposição de gordura 

perifaingeana, levando a uma compressão das paredes laterais da faringe, com 

conseqüente estreitamento da orofaringe (PACK, 1994). Um componente funcional 

também parece estar envolvido, pois a infiltração de gordura nos músculos, que 

compõem o espaço aéreo superior, pode interferir diretamente no mecanismo 

funcional deste, modificando a capacidade de os músculos dilatadores da faringe 

manterem as dimensões do espaço aéreo superior durante o sono (STROBEL; 

ROSEN, 1996). 

Para certificar se os indivíduos foram selecionados por um método de 

diagnóstico confiável, quanto à presença ou não de SAHOS, foi utilizada a 

polissonografia de noite inteira, realizada em um laboratório de sono especializado, 

método este presente em inúmeros trabalhos de pesquisa e consagrado pela 

literatura (CHAVES JÚNIOR, 2000; FERGUSON; LOWE; FLEETHAM, 1995; HOU et 

al., 2006; LOWE et al., 1986; ZONATO et al., 2003). A avaliação polissonográfica 

confirma o diagnóstico da SAHOS e o índice de apnéia e hipopnéia (IAH - número 

de apnéias e hipopnéias por hora de sono) maior do que 5 foi adotado para 

selecionar os pacientes apnéicos, como preconizado por Kushida, Bradley e 

Guilleminault (1997). O valor mínimo de IAH foi de 2,30 e o máximo de 68,1, com 

uma média de IAH de 27,22. Isto revela que houve, em média, aproximadamente, 27 

eventos de pausas respiratórias (apnéias/hipopnéias) por hora de sono (Tabela 3, p. 

50). 
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A saturação de oxihemoglobina também se constitui num parâmetro 

polissonográfico de grande importância devido às repercussões sistêmicas da 

diminuição de oxigênio arterial durante o sono. Em paciente com SAHOS, a 

saturação de oxigênio arterial freqüentemente cai para níveis inferiores a 80% e nos 

pacientes com SAHOS acentuada, na qual os episódios apnéicos são prolongados, 

os níveis de saturação chegam a 60%, os quais, em pacientes normais, não são 

inferiores a 92% (MEYER JÚNIOR, 1989). A saturação mínima de oxihemoglobina 

(SaO2) utilizada nesta pesquisa, como uma das variáveis polissonográficas 

estudadas, confirma a redução dos níveis de oxigênio arterial durante os períodos 

de apnéia e hipopnéia. A média encontrada foi de 79% na saturação mínima de 

oxihemoglobina (SaO2), conforme Tabela 3, na página 50, refletindo as 

dessaturações que acompanham esta síndrome e que estão relacionadas ao 

número e à duração dos eventos respiratórios anormais oriundos das obstruções 

repetitivas das vias aéreas superiores, durante o sono. 

Ainda quanto aos achados polissonográficos, houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos de apnéia leve, moderada e severa 

para os parâmetros de SaO2mín<90%, conforme tabela 5, na página 51. Os 

pacientes com SAHOS têm uma faringe com maior tendência ao colapso, 

ocasionando redução do fluxo aéreo e queda na SaO2mín, assim, quanto maior o 

grau da doença, maior é a dessaturação da oxihemoglobina. 

 

6.2 Características cervicais 

 

A obesidade, como mencionado anteriormente, é considerada um dos 

maiores fatores de risco para o desenvolvimento da SAHOS. A circunferência 

cervical (CC) é uma medida simples que reflete a obesidade na região do espaço 

aéreo superior. Pacientes com SAHOS têm apresentado circunferências cervicais 

maiores do que pacientes sem SAHOS e do que pacientes controles com IMC 

similares (KATZ et al., 1990). A correlação do IAH com a CC é ainda mais forte do 

que o IMC, sugerindo que a obesidade tem seus efeitos na SAHOS mediados pela 

deposição de gordura ao redor do pescoço. 

Na presente amostra, o valor médio da medida de circunferência cervical 

foi 39,96 ± 4,52cm (Tabela 2, p. 49) e apresentou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (com e sem SAHOS), conforme Tabela 4, na página 50, 
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com valores crescentes de acordo com a presença do distúrbio respiratório 

obstrutivo do sono (DROS), confirmando os achados da literatura que correlacionam 

a CC com a ocorrência da SAHOS (HOFFSTEIN; MATEIKA, 1992). Kushida, 

Bradley e Guilleminault (1997) estabeleceram o valor de corte de 40 cm para 

distinguir pacientes com e sem SAHOS pela CC. Neste estudo, a média da CC em 

pacientes não-apnéicos foi de 35,4cm (30 a 39 cm) e em pacientes com SAHOS 

manteve valores médios acima de 40 cm, com diferença estatisticamente 

significante, coincidindo com os achados dos autores acima citados. 

Quando se comparou os indivíduos com circunferência cervical, igual ou 

acima de 40 cm, com os de circunferência cervical menor do que 40, verificou-se 

que os indivíduos com CC≥40 apresentavam maiores valores de IAH e menores de 

SaO2min, em valores médios, respectivamente, 30,40 e 78,56% contra IAH de 23,58 

e SaO2min de 79,04% dos indivíduos com CC<40 (Tabela 6, p.51). 

 

6.3 Características orofaringeanas 

 

Um dos testes clínicos mais utilizados por anestesiologistas, durante os 

exames físicos pré-operatórios, é a classificação de Mallampati (CM). O objetivo é 

verificar se as vias aéreas superiores podem ser vistas com facilidade durante a 

intubação traqueal. Quanto maior o escore, maior o risco de dificuldades durante a 

intubação. O elo de ligação com o exame físico de pacientes com SAHOS é simples, 

uma vez que um alto coeficiente de Mallampati pode ser associado a uma maior 

probabilidade de distúrbios respiratórios do sono, devido à existência de uma 

pequena passagem aérea oral. Estudos recentes, tais como os de Friedman et al. 

(1999), Zonato et al. (2003) e Lam et al. (2005), comprovaram a hipótese de 

correlação entre CM e IAH. 

Em nosso estudo, foi utilizada a classificação modificada de Mallampati 

(CMM), conforme explicado na sessão “CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODO,” e os 

resultados foram: 5 pacientes (8,33%) apresentaram-se em Classe I, 20 (33,33%), 

em Classe II, 24 (40%), em Classe III, e 11 (18,33%), em Classe IV, (Tabela 11, p. 

53). Classes II e III, que são consideradas sinais de média dificuldade de intubação 

traqueal, representaram a maior parte do grupo (73,33%). Em nosso estudo não 

houve diferença estatisticamente significante entre o grupo com e sem SAHOS para 

a Classificação Modificada de Mallampati. Outros autores também já relataram este 
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achado, tais como Liistro et al. (2003), que mesmo tendo encontrado correlação 

entre CM e IAH, ressalta que esta correlação só foi possível de ser estabelecida no 

grupo de pacientes com obstrução nasal. Dessa forma, os autores ressaltam a 

importância de se investigar tanto as vias aéreas orais, como também as vias aéreas 

nasais, uma vez que a associação destas é um fator de risco para SAHOS. 

Quando se dividiu por grupo segundo a CMM, constatou-se que o grupo 

que apresentou maior índice de apnéia e hipopnéia (IAH) e taxa de saturação 

mínima de oxigênio (SaO2 min) mais baixa foi o grupo com CMM em Classe IV, com 

valores de médias, respectivamente, 34,31 e 75% (Tabela 11, Tabela 11.1 e 11.2, p. 

53). Um outro dado bastante interessante é que, neste grupo com Classe IV, todos 

os indivíduos apresentavam SAHOS. Estes dados são bastante importantes, uma 

vez que MMC em Classe IV é um sinal sugestivo de orofaringe de pequenas 

dimensões, o que é considerado mais um fator de risco da SAHOS. 

Um outro fator de risco para o desenvolvimento da SAHOS, também 

conhecido na literatura, trata-se da hipertrofia tonsilar. É conhecido que a hipertrofia 

tonsilar pode levar à obstrução devido à redução do calibre do espaço aéreo 

posterior (MIYAZAKI; ITSAKA; YAMAKAWA, 1989). Em adição, a hipertrofia das 

tonsilas e da adenóide é considerada um fator de risco para distúrbios do sono 

também em crianças (POTSIC; WETMORE, 1990).  

Estudos como o de Schellenberg, Maislin e Schwarb (2000) demonstraram 

a associação de hipertrofia tonsilar e IAH. Em tal estudo, embora o achado de 

hipertofia tonsilar não tenha sido freqüente, foi extremamente forte a correlação com 

IAH, mesmo quando IMC e CC eram forçados para dentro do modelo estatístico de 

regressão utilizado.  

Em nossa amostra, os escores para avaliação da hipertrofia tonsilar foram 

os seguintes: grau zero, 2 (3,33%); grau I, 31 (51,66%); grau II, 24 (40%); grau III, 1 

(1,66%) e grau IV, 2 (3,33%), conforme tabela 10, na página 52. Os grupos com 

graus mais baixos de hipertrofia tonsilar (grau I e II) representaram a maioria de 

nossa amostra (91,66%) contra a minoria (4,99%), com os maiores graus de 

hipertrofia (graus III e IV). Os resultados de Friedman et al. (1999) também 

demonstraram que somente 13% do grupo apresentaram graus III e IV de hipertofia 

tonsilar. 

Desde o início dos anos 80, a tradicional uvulopalatofaringoplastia (UPPP) 

tem sido a mais freqüente cirurgia utilizada para o tratamento de pacientes com 
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distúrbios respiratórios do sono. Sher, Schertman e Piccirilo (1996) publicaram um 

importante estudo determinando a eficácia da UPPP, que variava de 40,7% a 52,3% 

dos pacientes tratados. A grande indicação desta técnica cirúrgica está em pacientes 

com faringes de paredes laterais volumosas e graus de hipertrofia tonsilar III e IV. 

Considerando os resultados, torna-se bastante questionável a indicação de UPPP 

como a principal cirurgia para tratamento, uma vez que a maioria dos pacientes não 

apresenta um alto grau de hipertrofia tonsilar. Talvez os resultados insatisfatórios 

com esta técnica cirúrgica devam-se, em parte, a este fato. 

 

6.4 Características craniofaciais 

 

A cefalometria tem sido usada há muitos anos por ortodontistas e 

cirurgiões ortognáticos para identificar e quantificar as anormalidades esqueléticas e 

de tecidos moles, auxiliando no diagnóstico e tratamento ortodôntico ou cirúrgico. 

Mas somente no início dos anos 80, a cefalometria passou a ser usada com o intuito 

de verificar possíveis alterações anatômicas envolvidas em distúrbios do sono, mais 

especificamente, na Síndrome da Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (CHAVES 

JÚNIOR; FABRO; TUFIK, 1996; CHAVES JÚNIOR; SANTOS; NOUER, 1998; 

CHAVES JÚNIOR; SACANAVINI; NOUER, 2003; GUILLEMINAU; RILEY; POWELL, 

1984; LOWE et al., 1986; RILEY et al., 1983). Os estudos cefalométricos têm 

demonstrado uma grande variedade de anomalias craniofaciais e, mais 

especificamente, na anatomia dos tecidos moles do espaço aéreo superior, que 

podem predispor ao colapso das vias aéreas em pacientes com SAHOS (BACON et 

al., 1988; LYBERG; KROGSTAD; DJUPESLAND, 1989). 

Embora haja controvérsias entre os trabalhos, as alterações craniofaciais 

que mais se relacionam com a ocorrência e gravidade da SAHOS são: retroposição 

da maxila, encurtamento do corpo da mandíbula, osso hióide deslocado 

inferiormente, retrognatia e face longa (FERGUSON; LOWE; FLEETHAM, 1995; LI 

et al. , 1999; LOWE et al., 1986). 

Embora a cefalometria seja o método padrão ouro para a caracterização 

da morfologia dental e esquelética craniofacial, é interessante avaliar algumas 

alternativas de baixo custo para acessar a morfologia craniofacial. Como alguns 

aspectos da face estão relacionados à morfologia dos tecidos duros, a antropometria 

e fotografias padronizadas tornaram-se uma ferramenta útil na caracterização da 
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anatomia craniofacial também para os pacientes com SAHOS. Em vista disso, 

recentemente, alguns poucos estudos valeram-se desses métodos na tentativa de 

descobrir características faciais e cervicais que apresentassem relação com a 

SAHOS (CAKIRER et al., 2001; LAM et al., 2005; TSAI et al., 2003; ZONATO et al., 

2003). 

Em virtude da escassez de trabalhos utilizando antropometria e, mais 

especificamente, fotografias padronizadas, as comparações dos dados serão 

realizadas muitas vezes com artigos que utilizaram somente a cefalometria como 

base. 

 

Análise frontal 

Na análise frontal, foram utilizadas três medidas lineares, Tr – Gla, Gla – 

Sn, Sn – Me. 

Foram avaliadas as medidas dos terços da face de cada indivíduo, sendo 

eles, terço facial superior (Tr-Gla), terço facial médio (Gla-Sn) e terço facial inferior 

(Sn-Me). Houve diferença estatisticamente significante nas três medidas, quando 

comparados os grupos com e sem SAHOS, conforme a Tabela 2, na página 49.  

Como visto na Tabela 4, na página 50, a média do terço facial superior no 

grupo com e sem apnéia foi, respectivamente: 63,59 ± 8,05 e 54,96 ± 9,47. A média 

do terço facial médio no grupo com e sem apnéia foi, respectivamente: 84,11 ± 8,21 

e 76,45 ± 10,14. A média do terço facial inferior no grupo com e sem apnéia foi, 

respectivamente: 87,73 ± 11,83 e 75,51 ± 7,53. Nota-se que todas as medidas se 

encontraram aumentadas no grupo com apnéia, indicando a característica de face 

longa nos indivíduos com SAHOS.  

 

Análise do perfil 

Na análise do perfil, foram utilizadas uma medida angular, Gl.Sn.Me 

(Ângulo da Convexidade do Perfil), e duas medidas lineares, Ce – Me, Go – Me. 

O ângulo da convexidade do perfil é formado unindo-se a glabela do 

tecido mole, o subnasal e o mentoniano do tecido mole. A harmonia geral da testa, 

face média e face inferior é alcançada com esse ângulo. Discrepâncias ântero 

posteriores do osso basal maxilar e mandibular são facilmente visualizadas. A 

oclusão Classe I apresenta um ângulo facial total entre 165° e 175° 12. Ângulos 
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Classe II são menores que 165° e os ângulos Classe III são maiores que 175°, 

segundo Viazis (1996). 

Um dos achados recorrentes na literatura, quando se trata de fator preditor 

da SAHOS, é um perfil convexo (HOU et al., 2006; LOWE et al., 1995; BAIK et al., 

2002). Tais autores relacionam a presença de perfil convexo a um comprimento 

mandibular diminuído, o que pode levar á diminuição do espaço aéreo póstero-

inferior, contribuindo para o desenvolvimento da SAHOS. 

A presente amostra foi exclusivamente composta por indivíduos com 

ângulos da convexidade do perfil menores do que 165°, tanto para o grupo com, 

como para o grupo sem apnéia. Desse modo, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos, excluindo, portanto, este ângulo da categoria de 

preditor da SAHOS, conforme Tabela 4, na página 50.  

Uma outra medida obtida do perfil dos indivíduos foi a linha queixo-

pescoço (Ce-Me). O comprimento desta linha deve ser de aproximadamente 40 mm 

± 5 mm, segundo Arnett e Bergmann (1993). Em nossa amostra, a maioria dos 

indivíduos apresentou a linha queixo-pescoço com valores abaixo de 35 mm 

(58,33%) contra 20%, com valores entre 35 e 45 mm, e 21,66%, com valores 

maiores do que 45 mm (tabela 9, pg. 52). Houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos com e sem apnéia, conforme indica a Tabela 4 (pg.50). 

Ainda na análise do perfil, foi avaliada a medida Go-Me, que faz referência 

ao comprimento mandibular. Houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos com e sem apnéia, porém, paradoxalmente, no grupo com apnéia, as 

medidas encontraram-se com médias maiores do que no grupo sem apnéia, o que 

contradiz a maioria dos achados na literatura, que apontam o comprimento 

mandibular diminuído como sendo um fator preditor da SAHOS (BACON et al., 1988; 

BATTAGEL; L’ETRANGE, 1996; HOU et al., 2006; LAM et al., 2005; ZUCONI et al., 

1999). A explicação que talvez possa ser dada é que, embora nos testes de erro do 

método tal medida tenha se mostrado com alto grau de reprodutibilidade, por se 

tratar de uma amostra com alta interferência do IMC em seus achados, a 

demarcação do ponto Go (Gônio) pudesse ficar prejudicada. Este detalhe foi 

atentado por Zhang et al. (2007), cujo trabalho foi demarcado este ponto diretamente 

na face do indivíduo antes da aquisição da fotografia facial, o que, segundo eles, 

aumentava a reprodutibilidade de tal ponto. 
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6.5 Preditores da SAHOS 

 

A possibilidade de haver correlação entre todas as variáveis analisadas 

em nosso estudo e o IAH e a SaO2min foi investigada primeiramente através do 

índice de correlação de Pearson e ilustrada em gráficos de dispersão. Partiu-se da 

hipótese nula da não existência de associação linear entre as variáveis, contra a 

hipótese alternativa de associação linear (p<0,05).   

A partir dos resultados apresentados na Tabela 11, na página 53, pode-se 

concluir pela hipótese nula da não existência de dependência linear entre as 

variáveis. Para reforçar esta conclusão, diagramas de dispersão foram feitos. Vale 

ressaltar que quanto mais estes gráficos aproximam-se de uma reta, maior é a 

dependência linear associada. 

Em seguida, foi realizada uma regressão logística simples para identificar 

os preditores univariados da SAHOS. Através dos resultados na Tabela 12 (pg. 57), 

observa-se que os preditores univariados identificados foram: Tr – Gla, Gla – Sn, Sn 

– Me, Go – Me, IMC e Circ.Cerv.  

Após a identificação dos preditores univariados, realizou-se uma análise 

multivariada com as variáveis identificadas na análise anterior. Um procedimento de 

backward stepwise foi utilizado para identificar e eliminar as variáveis que não 

possuíam contribuição individual no modelo multivariado, melhorando assim a 

parcimônia do mesmo. As variáveis Gla – Sn, Go – Me e IMC foram eliminadas 

através do procedimento de stepwise. 

O modelo foi, então, formado pelas seguintes variáveis: Tr-Gla (terço facial 

superior), Sn-Me (terço facial inferior) e CC (circunferência cervical), conforme 

tabelas 12 e 13, na página 59. Logo, a probabilidade de um indivíduo possuir apnéia, 

de acordo com o modelo apresentado, pode ser estimada através da seguinte 

equação: 

)484,2070,2065,3738,2( 3211

1
XXX

e
P

+++−−

+

=   

em que e =2,71; X1; X2 e X3 são as variáveis Tr – Gla, Sn – Me e Circ.Cerv, 

respectivamente, dicotomizadas. Por exemplo, a ausência das três variáveis conduz 

a uma probabilidade de o indivíduo possuir apnéia de apenas 6,08%, enquanto a 

presença das três variáveis indica praticamente 100% (99,25%) de probabilidade de 

o indivíduo possuir apnéia, de acordo com o modelo obtido. 



 69

 

Através desta equação, verifica-se que quanto maiores as medidas de Tr - 

Gla, Sn – Me e Circ.Cerv, maiores serão as chances de o indivíduo apresentar 

SAHOS. Esta equação demonstra que o IAH é explicado pelo menos, parcialmente, 

pela interação de variáveis craniofaciais e antropométricas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Após a análise dos resultados, é válido concluir que: 

 

I. As características externas mais relevantes representadas por medidas 

craniofaciais, que se encontraram bastante aumentadas, fugindo dos padrões 

de normalidade, foram: terço facial superior, terço facial médio e terço facial 

inferior. 

 

II. As medidas craniofaciais obtidas indicam um predomínio do padrão vertical 

de crescimento, indicando uma característica de face longa nos indivíduos 

com apnéia obstrutiva do sono. 

 

III. Os indivíduos com SAHOS apresentaram alterações na região cervical na 

qual a medida de circunferência de pescoço encontrou-se aumentada 

significativamente. 

 

IV. Verificou-se uma interação de variáveis craniofaciais e antropométricas, com 

a variável polissonográfica representativa da quantidade de pausas 

respiratórias por hora de sono (IAH), evidenciando que quanto maior for o 

terço facial superior, o terço facial inferior e a circunferência cervical, maiores 

serão as chances de o indivíduo apresentar SAHOS. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – TERMOS DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO CIENTÍFICO 

 

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua participação é importante, 

porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e 

faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos. 

O abaixo assinado_________________________ , _______anos, RG no ____________declara que é 

de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário do projeto de pesquisa intitulado 

“Avaliação do Padrão Crânio-Cérvico-Facial de indivíduos com Síndrome da Apnéia Obstrutiva do 

Sono”, sob responsabilidade da aluna de mestrado Marjorie Parente Teles e do Prof. Dr. Cauby Maia 

Chaves Júnior, do Departamento de Clínica Odontológica da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. O abaixo-assinado está ciente que: 

 

NATUREZA E PROPÓSITO DO ESTUDO 

O objetivo da pesquisa é a elaboração de um novo método de diagnóstico da síndrome da apnéia do 

sono através de análise facial. Através deste novo método será possível, mesmo antes de ser 

realizada uma polissonogafia (exame do sono durante uma noite inteira), detectar algumas 

características faciais que possam apresentar alguma correlação com a síndrome da apnéia e da 

hipopnéia obstrutiva do sono. Caso o Sr (a) aceite participar de nossa pesquisa, serão aferidos seu 

peso e sua altura, será media sua circunferência cervical (largura de seu pescoço), avaliadas suas 

tonsilas (amigdalas) e em seguida serão realizadas duas fotos faciais, sendo uma de frente e uma de 

perfil. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de desistir ou interromper a participação neste 

estudo no momento que você desejar. Neste caso, você deve informar imediatamente sua decisão à 

pesquisadora, sem necessidade de qualquer explicação e sem que isto venha interferir de forma 

alguma em seu atendimento médico. 

 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

Acrescentamos um anexo "A" ao Termo de Consentimento para os indivíduos selecionados, no qual, 

estes autorizam a divulgação pública da imagem fotográfica digitalizada e dos valores obtidos em 

aulas e artigos científicos. Os pesquisadores, entretanto, têm a obrigação de sempre colocar uma 

tarja preta sobre as imagens dos olhos dos voluntários para preservar sua identidade.  
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Os registros que possam identificar sua identidade serão mantidos em sigilo. Não se identificará o 

voluntário por ocasião da publicação dos resultados obtidos. 

Se você concorda com o exposto acima leia e assine o documento abaixo: 

Eu declaro que li cuidadosamente todo este documento denominado TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE EESCLARECIDO e que, após, tive nova oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do 

mesmo e também sobre o estudo e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas e reafirmo estar livre e espontaneamente decidindo participar do Estudo. 

Ao assinar esse TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO eu também estou 

certificando que toda a informação que eu prestei, incluindo minha história médica, é verdadeira e 

correta até onde é de meu conhecimento e declaro estar recebendo uma cópia assinada deste 

documento. 

Ao assinar este TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO estou autorizando o 

acesso às minhas informações, conforme explicitado anteriormente. 

Ao assinar este TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO eu não renunciei qualquer 

direito legal que eu venha a ter ao participar deste estudo. 

 

Fortaleza,______/__________/_____________ 

 

        NOME DO VOLUNTÁRIO                                                                   ASSINATURA 

 

________________________________________________________________________________________ 

        PESQUISADORA                                                                                ASSINATURA 

 

 

 

 

Endereço da Pesquisadora: Rua José Vilar, 540  apto:603 

                                                Meireles       CEP: 60125-000 
                                                Telefone: (85) 9995-4175 
 
Comitê de Ética em Pesquisa: (85) 3366-8338 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________, estou ciente e autorizo a utilização de minhas imagens 

(desde que seja usada uma tarja preta sobre a imagem dos olhos) e dos dados nela obtidos, em 

artigos e/ou aulas com finalidade exclusivamente científica, pela mestranda Marjorie Parente Teles e 

seu orientador Cauby Maia Chaves Júnior. 

 

 

 

 

Fortaleza, __ de ___________ 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE B - FICHA CADASTRAL 

 
 
NOME:______________________________________________  IDADE:__________________ 
 
PESO:_____________________  ALTURA:_________________  IMC:___________________ 
 
CIRCUNFERÊNCIA CERVICAL:___________________mm  
 
 
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS TONSILAS: 

 
 
CLASSIFICAÇÃO MODIFICADA DE MALLAMPATI: 

 
 
 

FRIEDMAN: 
1 (             )                        2 (              )                          3 (              ) 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

 

1. O(A) Sr(a) já passou por algum tipo de tratamento ortodôntico? 

SIM (       )                        NÃO (       ) 

 

2. O(A) Sr(a) já passou por algum tipo de tratamento cirúrgico ortognático ou das vias aéreas? 

SIM (       )                        NÃO (       ). Se afirmativo, QUAL?__________________________ 

 

3. O(A) Sr(a) faz uso freqüente de hipnóticos, neurolépticos ou qualquer medicamento que 

induza ou reduza o sono? 

SIM (       )                        NÃO (       ). Se afirmativo, QUAL?__________________________ 

 

4. O(A) Sr(a) é portador(a) de doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), doenças 

neurológicas ou psiquiátricas ou outros distúrbios primários do sono? 

SIM (       )                        NÃO (       ). Se afirmativo, QUAL?__________________________ 

 

5. O(A) Sr(a) apresenta neste momento algum processo infeccioso das vias aéreas? 

SIM (       )                        NÃO (       ). Se afirmativo, QUAL?__________________________ 

 

6. O(A) Sr(a) faz uso freqüente de descongestionante nasal? 

SIM (       )       NÃO (      ).Se afirmativo, com que frequência?__________________________ 
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APÊNDICE D – DADOS DA AMOSTRA 
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AHI Lc d- Cmd. Lc e - Cme Tr  -  Gla Gla  -  S n S n -  M e Ce  -  M e Gl .S n. M e Go -  M e S a O2  min S a O2  mé di a S a O2 mi n<9 0 % IDADE IM C Ci r c . Ce r v . CL .TONS ILAS CM M

PACIENTE 01 43.30 54.43 60.30 99.42 103.86 41.45 152.99 82.28 0.80 0.93 37.00 48 26.30 39 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 02 41.10 50.46 65.67 87.34 78.36 32.13 154.17 90.43 0.73 0.93 69.00 58 24.40 31 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 03 40.90 48.99 69.09 87.96 92.12 31.66 148.76 91.23 0.71 0.90 55.00 43 26.30 39 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 04 47.70 52.75 60.96 82.67 88.17 31.14 153.21 88.38 0.72 0.90 157.00 75 27.30 36 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 05 62.40 48.37 67.25 75.61 86.54 32.10 161.94 109.79 0.84 0.91 55.50 55 30.40 48 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 06 3.50 50.23 69.09 90.47 76.10 32.64 151.91 87.69 0.89 0.95 3.50 65 21.80 38 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 07 38.00 53.56 58.59 97.08 91.67 46.39 149.13 98.62 0.73 0.94 21.00 48 42.30 42 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 08 30.00 51.56 75.22 88.64 88.48 41.18 154.82 94.11 0.72 0.92 15.00 72 24.40 37 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 09 21.20 45.26 49.85 101.71 122.06 59.89 153.50 86.17 0.77 0.94 8.50 35 35.70 44 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 10 25.00 51.41 61.00 84.25 87.99 28.11 152.42 82.29 0.72 0.90 6.00 55 24.50 37 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 11 16.50 50.99 72.92 84.76 88.34 33.21 153.49 101.15 0.85 0.93 13.00 40 29.00 42 CLASSE I CLASSE I

PACIENTE 12 18.00 45.14 69.24 89.62 91.96 59.28 151.16 96.93 0.82 0.94 5.50 46 42.50 42 CLASSE II CLASSE IV

PACIENTE 13 30.30 42.44 61.31 82.69 86.92 41.14 156.97 96.17 0.82 0.93 13.00 40 39.00 41 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 14 19.60 50.18 57.26 82.31 77.50 38.88 157.97 93.02 0.84 0.90 168.00 69 27.20 44 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 15 57.60 48.03 78.91 92.35 103.50 51.35 159.64 118.68 0.73 0.92 110.50 25 35.90 48 CLASSE IV CLASSE III

PACIENTE 16 60.20 48.59 62.37 90.35 86.68 62.04 164.65 105.7 0.63 0.89 206.50 56 34.50 47 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 17 48.30 47.70 58.59 82.29 87.99 30.03 153.27 88.49 0.57 0.90 155.00 25 19.50 37 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 18 48.80 52.09 69.77 79.65 77.22 39.45 158.97 91.79 0.75 0.93 30.50 56 32.00 46 CLASSE I CLASSE IV

PACIENTE 19 31.80 48.04 66.31 73.15 83.00 41.51 161.33 97.13 0.77 0.92 55.00 57 36.30 48 CLASSE II CLASSE IV

PACIENTE 20 2.30 40.96 49.13 77.24 78.56 34.96 153.20 84.08 0.89 0.95 0.00 50 25.80 36 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 21 28.70 53.68 60.46 74.38 77.13 33.80 151.41 87.99 0.66 0.91 48.50 67 42.60 43 CLASSE I CLASSE IV

PACIENTE 22 51.10 45.01 55.91 75.71 84.45 40.10 146.32 92.33 0.80 0.92 21.00 33 30.40 40 CLASSE III CLASSE II

PACIENTE 23 15.70 40.44 56.56 86.88 100.91 66.15 156.26 85.11 0.89 0.95 0.50 28 32.10 41 CLASSE IV CLASSE III

PACIENTE 24 68.10 45.19 63.09 77.29 90.35 37.84 157.26 94.21 0.81 0.92 40.00 53 27.00 42 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 25 14.20 46.41 67.74 87.18 94.54 33.86 157.65 94.19 0.84 0.93 4.50 57 26.60 40 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 26 67.20 41.06 64.00 76.87 82.84 26.89 152.34 85.75 0.67 0.90 172.00 57 23.10 38 CLASSE  0 CLASSE IV

PACIENTE 27 39.10 46.10 66.76 87.83 88.34 51.16 158.90 75.05 0.77 0.93 83.00 59 21.00 33 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 28 13.70 49.45 75.91 81.08 89.37 61.72 156.98 99.08 0.82 0.92 45.50 48 28.70 40 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 29 35.00 49.79 72.48 95.23 89.23 24.24 157.32 100.61 0.78 0.90 211.00 66 33.10 47 CLASSE II CLASSE IV

PACIENTE 30 28.90 47.98 63.02 80.94 84.19 30.19 155.05 97.7 0.81 0.94 11.50 56 30.40 43 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 31 11.40 46.66 56.29 75.15 73.84 38.11 150.06 86.25 0.87 0.93 4.50 56 28.10 37 CLASSE II CLASSE IV

PACIENTE 32 9.40 44.50 67.78 93.68 99.69 41.04 153.15 90.62 0.81 0.94 6.50 23 22.90 40 CLASSE I CLASSE I

PACIENTE 33 26.20 54.55 69.77 84.88 89.37 25.17 152.99 98.34 0.80 0.92 32.50 59 29.30 39 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 34 28.60 52.11 71.12 76.72 70.48 35.66 158.99 89.38 0.71 0.94 8.00 62 24.90 38 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 35 2.40 38.87 54.18 79.58 70.57 33.87 160.55 73.16 0.89 0.95 3.50 32 18.30 30 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 36 11.50 53.14 54.86 85.87 73.50 48.97 159.64 94.42 0.82 0.90 105.50 38 35.70 50 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 37 2.40 52.96 62.67 68.55 84.92 32.03 154.91 85.09 0.91 0.85 0.00 56 23.80 39 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 38 8.00 49.24 82.30 94.84 98.18 45.37 150.43 100.07 0.84 0.93 11.00 50 26.50 34 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 39 2.70 39.42 53.50 62.99 65.12 26.88 160.02 79.76 0.92 0.95 0.00 36 24.50 36 CLASSE I CLASSE I

PACIENTE 40 15.30 51.23 58.92 79.62 85.03 33.81 158.83 95.51 0.71 0.94 20.50 47 25.70 39 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 41 3.50 50.13 69.09 91.47 75.10 31.64 151.91 87.69 0.89 0.92 4.50 62 24.80 36 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 42 3.40 39.87 52.18 78.58 71.57 34.87 160.55 72.16 0.89 0.95 3.50 30 20.30 30 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 43 3.70 39.42 52.50 61.10 66.12 23.88 160.02 78.76 0.90 0.95 1.00 38 24.50 36 CLASSE I CLASSE I

PACIENTE 44 4.30 40.96 48.13 79.24 78.56 34.96 154.20 82.08 0.89 0.95 2.00 52 24.80 37 CLASSE II CLASSE III

PACIENTE 45 2.30 35.96 39.13 75.29 88.43 33.33 152.60 81.56 0.85 0.95 2.50 48 23.30 36 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 46 20.20 45.56 48.85 101.71 122.06 49.86 153.50 83.17 0.77 0.92 8.50 35 35.70 44 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 47 26.90 54.63 58.43 74.32 77.56 33.56 151.41 77.14 0.76 0.91 48.50 67 42.60 43 CLASSE I CLASSE IV

PACIENTE 48 26.50 43.33 54.02 77.94 84.19 27.13 155.05 76.34 0.82 0.94 11.50 54 30.40 41 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 49 25.70 52.44 58.43 74.13 77.13 31.30 152.83 76.48 0.76 0.91 48.50 63 42.60 43 CLASSE I CLASSE IV

PACIENTE 50 19.50 48.33 71.33 84.13 79.34 28.21 153.39 81.33 0.87 0.93 13.00 39 29.00 42 CLASSE I CLASSE I

PACIENTE 51 18.60 50.33 57.78 82.76 74.50 33.88 157.97 81.02 0.84 0.90 63.00 67 27.20 44 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 52 27.90 43.38 61.44 78.94 84.19 28.40 154.66 83.5 0.81 0.94 13.50 58 30.40 39 CLASSE I CLASSE II

PACIENTE 53 26.70 53.33 60.46 72.38 69.13 24.80 152.71 77.39 0.72 0.91 48.50 65 42.60 42 CLASSE I CLASSE IV

PACIENTE 54 15.70 43.45 75.91 78.08 89.37 54.72 156.98 85.76 0.82 0.92 35.50 49 28.70 40 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 55 21.20 45.26 49.85 101.71 122.06 59.89 153.50 86.17 0.77 0.94 8.50 35 35.70 44 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 56 40.30 50.46 75.67 77.34 78.36 30.13 154.17 81.24 0.73 0.93 67.00 58 24.40 31 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 57 57.20 41.06 69.00 72.24 80.45 23.49 152.34 73.71 0.69 0.90 135.00 54 23.10 40 CLASSE  0 CLASSE IV

PACIENTE 58 34.00 50.10 48.59 93.66 91.67 35.39 149.13 88.33 0.73 0.94 25.00 48 42.30 44 CLASSE II CLASSE II

PACIENTE 59 43.10 48.46 63.67 77.34 78.70 28.34 154.17 78.22 0.76 0.93 69.00 58 32.40 36 CLASSE I CLASSE III

PACIENTE 60 46.30 42.20 54.45 82.65 83.99 25.03 143.27 72.33 0.57 0.90 155.00 25 22.50 39 CLASSE II CLASSE III
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ANEXO 

 

ANEXO A - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

 


