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RESUMO 

 

Nascimento JA. Análise da via respiratória preferencial na vigília e durante o sono em 

indivíduos saudáveis e com apneia obstrutiva do sono [Tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: A respiração oronasal pode impactar adversamente em pacientes com apneia 

obstrutiva do sono (AOS) pelo aumento da colapsabilidade da via aérea piorando as 

apneias ou por influenciar os desfechos de tratamento com a pressão positiva continua de 

vias aéreas (CPAP). Embora os autorrelatos de respiração oronasal sejam comumente 

utilizados como uma evidência para prescrição da CPAP oronasal, a associação entre o 

autorrelato e a mensuração objetiva da via preferencial de respiração ainda é 

desconhecida. Nós hipotetizamos que a respiração oronasal objetivamente mensurada 

seja mais comum em pacientes com AOS do que em controles, mas que não esteja 

associada com o autorrelato de respiração oronasal. Os objetivos do presente estudo 

foram, portanto, determinar: (1) a via preferencial de respiração em controles e pacientes 

com AOS na vigília e no sono, (2) a concordância entre a via preferencial de respiração 

mensurada objetivamente e a via preferencial de respiração autorrelatada, e (3) a 

associação entre a via preferencial de respiração mensurada objetivamente e os sintomas 

nasais e fatores em pacientes com AOS. Casuística e Método: Foram incluídos 26 

indivíduos não tabagistas recrutados na FMUSP (funcionários) e no Ambulatório de Sono 

do InCor-HCFMUSP (indivíduos com suspeita de AOS). Para o diagnóstico de AOS os 

indivíduos foram submetidos a uma polissonografia (PSG). A AOS foi definida como 

índice de apneia-hipopneia (IAH) ≥15 eventos/hora e determinou a alocação dos 

indivíduos em dois grupos: grupo controle [idade: 40±10 anos, 4 (44%) homens, índice 

de massa corpórea (IMC): 25±5 kg/m2, IAH: 5±4 eventos/hora] e grupo AOS (idade: 

52±14 anos, 10 (59%) homens, IMC: 31±5 kg/m2, IAH: 56 ± 21 eventos/hora). Para 

avaliar a via preferencial de respiração (nasal ou oronasal) os indivíduos foram 

submetidos a uma segunda PSG com uso de uma máscara com 2 compartimentos selados 

(nasal e oral) e conectados a pneumotacógrafos independentes. A via de respiração 

preferencial foi determinada durante a vígilia que antecedeu o início de sono e durante o 

sono. Avaliamos dados clínicos e de função pulmonar. Os indivíduos responderam a 

questionários sobre a percepção da sua via preferencial de respiração, os sintomas nasais 



 

 

(SNOT-20), a sonolência diurna excessiva (Epworth) e a qualidade do sono (Pittsburgh). 

Resultados: O grupo controle e AOS foram similares no sexo, co-morbidades e uso de 

medicamentos. Pacientes com AOS eram mais velhos, tinham maior IMC, pressão arterial 

sistêmica e circunferência do pescoço. A via preferencial de respiração foi similar na 

vigília e sono. Observamos que os respiradores oronasais foram mais frequentes nos 

pacientes com AOS se comparados aos controles (65-71% e 0-22%, respectivamente, p 

< 0,001). Os controles e pacientes com AOS autorrelataram respiração oronasal em 22% 

e 59% dos casos, respectivamente (p = 0,110). Entretanto, encontramos pobre 

concordância entre o autorrelato da via de respiração e a via de respiração identificada no 

grupo controle (Kappa = 0,36) e nenhum concordância nos pacientes com AOS (Kappa 

= -0,02).  Não houve associação entre os sintomas nasais e a respiração oronasal quando 

considerados todos os indivíduos do estudo (p = ,267). A respiração oronasal foi 

associada ao aumento do IAH (r = 0,409 e p = 0,038), aumento da idade (r = 0,597 e p = 

0,001) e aumento da circunferência do pescoço (r = 0,464 e p = 0,017). Além disso, 

mudanças na via de respiração após apneias obstrutivas foram incomuns. Conclusões: 

Em contraste com os controles, os pacientes com AOS sãos frequentemente respiradores 

oronasais. Contudo, a auto-percepção da via de respiração e de sintomas nasais não prediz 

medidas objetivas da via preferencial de respiração. Além disso, a respiração oronasal é 

associada à gravidade da AOS, ao aumento da idade e da circunferência do pescoço. 

 

Descritores: apneia obstrutiva do sono; respiração; sono; respiração bucal; fluxo aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Nascimento JA. Analysis of the preferential breathing route during wakefulness and 

during sleep in healthy individual and with obstructive sleep apnea [Thesis]. São Paulo: 

"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 

 

Background: Oronasal breathing may adversely impact obstructive sleep apnea (OSA) 

patients either by increasing upper airway collapsibility or by influencing CPAP 

treatment outcomes. Although self-reported oronasal breathing is commonly used as 

evidence for oronasal CPAP prescription, the association between self-reported and 

objectively measured preferential breathing route is unknown. We hypothesized that 

objectively measured oronasal breathing is more common in OSA patients than in 

controls but is not associated with self-reported breathing route. The aims of this study 

were, therefore, to determine (1) the preferential breathing route in controls and OSA 

patients, (2) the agreements between objective analysis of breathing route and self-

reports, and (3) the associations between preferential breathing route objectively measure 

and nasal symptoms and factors in OSA patients. Methods: We included 26 non-smokers 

enrolled at FMUSP (employees) and Sleep Laboratory at InCor-HCFMUSP (individuals 

with suspected AOS). For the diagnosis of OSA, the subjects were submitted a full 

polysomnography (PSG). OSA was defined as apnea-hypopnea index (AHI) ≥ 15 

events/hour and determined the allocation of individuals in two groups: Control group 

[age: 40 ± 10 years, 4 (44%) men, body mass index (BMI): 25±5 kg/m2, AHI: 5 ± 4 events 

/ hour] and OSA group (age: 52 ± 14 years, 10 (59%) men, BMI: 31±5 kg/m2, mean AHI: 

56 ± 21 events / hour). To evaluate the preferential breathing route (nasal or oronasal) the 

subjects underwent a second overnight PSG with oronasal mask with 2 sealed 

compartments attached to independent pneumotacographs. The preferential breathing 

route was determined during wakefulness before sleep and during sleep. We evaluated 

clinical data and lung function. Subjects answered questionnaires about perceived 

preferential breathing route, nasal symptoms questionnaires (SNOT-20), excessive 

daytime sleepiness (Epworth) and sleep quality (Pittsburgh). Results: Controls and OSA 

patients were similar in sex, co-morbidities and use of medications. OSA patients were 

older, had higher BMI and blood pressure as larger neck circumference. Breathing pattern 

awake and asleep was similar. Compare to controls, oronasal breathers was more frequent 



 

 

in OSA patients (0-22% and 65-71%, respectively, p<0.001). Controls and OSA patients 

self-reported oronasal breathing in 22% and 59% of cases, respectively (p = 0.110). There 

were poor agreements between self-reports and objective analysis in controls (Kappa = 

0.36) and no agreement in OSA patients (Kappa = -0.02). No associations were found 

between nasal symptoms and oronasal breathing when all subjects were considered (p = 

0.267). Oronasal breathing was associated with OSA severity (r = 0.409 and p = 0.038), 

increasing age (r = 0.597 and p = 0.001) and higher neck circumference (r = 0.464 and p 

= 0.017).  Additionally, the changes of breathing route were uncommon during 

obstructive apneas. Conclusions: In contrast to controls, OSA patients are preferentially 

oronasal breathers. However, self-perception does not predict objectively measured 

preferential breathing route. Oronasal breathing is associated with OSA severity, 

increasing age and higher neck circumference. 

. 

Descriptors: obstructive sleep apnea; breathing; mouth breathing; sleep; wakefulness; 

airflow



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma doença respiratória crônica com 

desenvolvimento gradual e persistente devido à obstrução repetitiva da via aérea superior 

(VAS) durante o sono e resulta em redução da saturação de oxigênio e promoção de 

despertares (AASM, 1999) exigindo cuidados contínuos no controle dos sintomas e na 

prevenção das complicações (OMS, 2007). A AOS geralmente está acompanhada de 

queixas de ronco e de sonolência diurna excessiva consequente da fragmentação do sono 

pelos despertares frequentes. Outros sintomas relacionados com a fragmentação do sono 

são, por exemplo, perda da libido, irritabilidade, noctúria, cefaleia matinal, redução da 

concentração e memória (Epstein et al., 2009).  A AOS também está associada ao 

aumento do risco de acidentes de trabalho e de trânsito, alteração no rendimento 

profissional e piora da qualidade de vida (Young et al., 1997). 

A prevalência de AOS na população adulta é bastante elevada. Na cidade de São 

Paulo, um estudo transversal em adultos que utilizou o exame de polissonografia em 

laboratório mostrou uma prevalência da AOS em torno de 10% em mulheres e de 25% 

em homens quando considerou o IAH ≥ 15 eventos por hora de sono (Tufik et al., 2010). 

Recentemente, um estudo de coorte suíço com adultos que utilizou o exame de 

polissonografia domiciliar mostrou uma prevalência maior de AOS de 23% em mulheres 

e de 50% em homens quando considerou o IAH ≥ 15 eventos por hora de sono (Heinzer 

et al., 2015).  

 Várias variáveis demográficas e clínicas podem ser elencadas como fatores de 

risco para AOS, entre elas estão: a idade, o sexo masculino, a etnia negra e oriental, o 

tabagismo, o etilismo; a menopausa, os fatores genéticos, as comorbidades 
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cardiovasculares, o índice de massa corpórea (IMC) acima de 25 kg/m2, o perímetro do 

pescoço acima de 40 cm em mulheres e acima de 43cm em homens, alterações anatômicas 

de VAS (a hipertrofia de tonsilas palatinas, a macroglossia, a obstrução nasal) (Kushida 

et al., 1997 ; Friedman et al., 1999; Epstein et al., 2009; Eckert e Malhotra, 2008; ). 

 Porém, o padrão-ouro de diagnóstico da AOS é a polissonografia (PSG). Este 

exame consiste do registro simultâneo de sinais biológicos e análise do: (a) 

eletroencefalograma (EEG), (b) eletroculograma (EOG), (c) eletrocardiograma, (d) 

eletromiograma (EMG) em músculos do mento e de membros inferiores (músculo tibial 

anterior), (e) fluxo aéreo (uso de cânula nasal e termistor oronasal), (f) movimento tóraco-

abdominal, (g) posicionamento do corpo e (h) oximetria de pulso. A identificação dos 

eventos obstrutivos observados na PSG é feita de acordo com a American Association of 

Sleep Medicine (Berry et al., 2015). A apneia é caracterizada pela queda ≥ 90% do fluxo 

aéreo no termistor com duração ≥ 10 segundos. Para identificar uma hipopneia é 

necessária uma queda do fluxo basal na cânula nasal ≥ 30%, tendo a duração ≥ 10 

segundos com dessaturação periférica de oxigênio ≥ 3% do basal ou presença de um 

despertar (Fig. 1).  

A gravidade da AOS é classificada de acordo com o número de apneias ou 

hipopneias por hora de sono denominado índice apneia-hipopneia (IAH) (AASM, 1999): 

ausência de AOS quando o IAH é < 5, AOS leve quando o IAH está entre 5 e 14,9, AOS 

moderada quando o IAH está entre 15 e 29,9, e AOS grave quando o IAH é  ≥ 30 eventos 

por hora. 
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Figura 1. Registro de 120 segundos de polissonografia de um paciente com apneias 

obstrutivas. Observa-se uma interrupção do fluxo aéreo no termistor (em rosa) apesar de 

persistência de esforço respiratório detectado por cintas abdominal e torácica que resulta 

em redução da saturação periférica de oxigênio (SpO2) e presença de despertar detectado 

no eletroencefalograma (EEG) 

 

 

1.1 Fisiopatologia da AOS 

 

Na AOS, a obstrução de VAS ocorre na faringe e mais comumente na região 

retropalatal, contudo há indivíduos que apresentam obstrução em várias regiões da faringe 

(Dempsey et al., 2010). A VAS é composta por partes moles e ósseas e está dividida em 

4 regiões: (a) nasofaringe: entre narinas e palato duro; (b) velofaringe ou retropalatal: 

entre palato duro e margem posterior do palato mole, sem estruturação óssea; (c) 

orofaringe ou retroglossal: entre a margem posterior do palato mole e base da epiglote; e 

(d) hipofaringe: inicia na base da língua até a laringe. 

Na AOS, alguns mecanismos podem estar associados ao aumento da 

colapsabilidade da faringe e obstrução da VAS. Esses mecanismos são complexos e 

podem envolver instabilidade de controle ventilatório central, alterações neuromusculares 

de VAS, alterações mecânicas do fluxo aéreo e inflamação de VAS. Brevemente: 
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a) Durante o sono a atividade muscular dilatadora da faringe se reduz e o controle 

ventilatório fica dependente de quimiorreceptores centrais e periféricos o que gera 

instabilidade no controle ventilatório, principalmente na transição sono-vigília, e 

pequenas reduções na PaCO2 são suficientes para inibir a ativação central e gerar 

apneias centrais. Por sua vez, a apneia central leva a uma redução acentuada da 

atividade dilatadora da musculatura da faringe que pode, por sua vez, induzir a 

colapsabilidade de VAS gerando uma apneia mista que é uma apneia central 

seguida de uma obstrutiva (Wellman et al., 2008); 

b) a redução da ativação neuromuscular dos músculos dilatadores da faringe pode 

ser devida a alterações da liberação de serotonina, noradrenalina e hormônios 

tiroidianos que agem sobre o músculo genioglosso, principal músculo dilatador 

da faringe, favorecendo a colapsabilidade de VAS. Além disso, as reduções da 

pressão negativa em VAS durante a inspiração também reduz a ativação do 

músculo genioglosso (Saboisky et al.2007); 

c) o estresse oxidativo e a inflamação foram associados com o processo de hipóxia-

reoxigenação e podem ser fatores contribuintes para a obstrução e redução da 

distensibilidade dos músculos da faringe (Boyd et al, 2004; Bergeron et al., 2005);  

d) as alterações ósseas craniofaciais como a retrognatia, menor base do crânio e o 

deslocamento inferior do osso hióide diminuem o calibre da VAS e favorecem a 

colapsabilidade da faringe (Genta et al., 2014). As alterações anatômicas de VAS 

e rinite também podem estar associadas ao aumento da resistência nasal e aumento 

da pressão negativa na faringe durante a inspiração favorecendo também o 

aumento da colapsabilidade de VAS na AOS (McNicholas et al., 1982; Lofaso et 

al., 2000); e 



6 

e) a obesidade leva ao aumento das partes moles (volume da língua e das paredes 

laterais circundantes à faringe), ao aumento da gordura abdominal (diminui o 

volume pulmonar e a uma menor tração exercida na traqueia (Ray et al., 1983; 

Watanabe  et al., 2002;). 

Entre os mecanismos que podem favorecer a colapsabilidade da faringe na AOS 

está a abertura da boca. Estudos prévios com a análise de movimento mandibular 

mostraram que pacientes com AOS apresentam maior tempo de sono (69%) com abertura 

de boca (Miyamoto et al., 1999). O deslocamento da mandíbula posterior/inferiormente 

que ocorre na abertura da boca diminui o diâmetro da VAS (Kim et al., 2011) (Fig. 2), o 

que resulta em aumento da resistência (Fitzpatrick et al., 2003b) e da colapsabilidade de 

VAS (Meurice et al., 2006). A abertura da boca também reduz o comprimento do músculo 

genioglosso e consequente dilatação da faringe (Hollowell et al., 1991).  
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Figura 2. Corte sagital de via aérea superior por meio de tomografia computadorizada 

tridimensional. As imagens foram realizadas em abertura (B e D) e fechamento da boca 

(A e C). Observa-se o estreitamento e alongamento da região retropalatal (RP) e 

retroglossal (RG) com abertura da boca (B) e manutenção do volume da via aérea superior 

(D).  

FONTE: Kim EJ et al. Eur Arch Otorhinolaryngol.2011;268:533–539. 

 

 

 A abertura da boca geralmente ocorre durante a respiração oral/oronasal 

que, por sua vez, também aumenta a colapsabilidade da faringe (Kim et al., 2011). A 

respiração oronasal pode levar à desidratação da mucosa da faringe e aumentar a tensão 

superficial (Verma et al., 2006), que demandaria maiores pressões para dilatação da 

faringe (Kirkness et al, 2003) favorecendo a colapsabilidade de VAS (Fig. 3). Além disso, 

estudos sugerem que a respiração oronasal pode induzir menor ativação de 
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mecanorreceptores localizados no nariz e reduzir a ativação do músculo genioglosso 

(White et al., 1985) e, novamente, aumentando a colapsabilidade da faringe. Contudo, 

embora algumas evidências apontem para um papel importante da respiração oronasal na 

AOS, estudos que avaliem a via de respiração em pacientes com AOS ainda são escassos 

(Tabela 1). 

 

 

 

Figura 3.  Esquematização dos mecanismos de via aérea superior (VAS) que favorecem 

a colapsabilidade da faringe durante a respiração oral e a abertura de boca  
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Tabela 1. Estudos que avaliaram a via preferencial da respiração de indivíduos saudáveis 

e com apneia obstrutiva do sono 

Trabalhos Casuística Análise da via 

respiratória 

Resultados de Ventilação  Resultados de Via Respiratória 

Gleeson K et al. 
 

Am J Respir Dis. 

1986 
 

 

 
 

Saudáveis  
 

n=14 (7 H) 

Idade: 38 ± 3 anos 
Peso: 70 ± 4 kg 

 

 

Instrumentos: 
Pneumotacógrafo nasal+ 

Anemômetro oral 

 
Tempo total em 

a) Vigília  

b) Sono 

VE (l/min):  
a) Vigília: 9,1 ± 0,7 l/min 

b) Sono:   7,6 ± 0,9 l/min 

Vigília > Sono: p<0,02 
 

VE (l/min):  

Homens: ~ 9 l/min 
Mulheres: ~7 l/min 

Homens = Mulheres: p>0,05 

 
 

Respiração Oral (%) Vigília:  
Homens: 26 ± 11 % 

Mulheres: 3 ± 1 % 

Homens = Mulheres:  p=0,06 
 

Respiração Oral (%) Sono:  

Homens: 29 ± 8 % 
Mulheres: 5 ± 1 % 

Homens > Mulheres: p<0,02 

 
IAH <3: 8 ± 3 % 

IAH >3: 37 ± 19 % 

IAH<3  <  IAH>3: p<0,02 

 

Correlações Idade e Respiração oral (%): 

Homens: r=0,83  e p<0,03 
Mulheres: r=-0,31 e p=0,51 

     
Fitzpatrick et al. 

 

J Appl Physiol. 2003 
 

 
 

 

 
 

 

Saudáveis 

 

n=10 (5 Homens) 
Idade: 43 ± 5 anos 

IMC: 24 ± 2 kg/m2 
 

Instrumentos: 

Pneumotacógrafo nasal 

+ Pneumotacógrafo oral  
 

Tempo total em  
a) Vigília  

b) Sono 

VE (l/min): 

Vigília: 5,9 ± 0,3 l/min 

Sono: 5,2 ± 0,2 l/min  
Vigília x Sono: p <0,001 

 
VE (l/min) Vigília: 

Homens: 6,6 ± 0,1 l/min 

Mulheres: 5,2 ± 0,2 l/min 
Homens > Mulheres: p=0,006 

 

VE (l/min) Sono: 
Homens: 5,8 ± 0,1 l/min 

Mulheres: 4,6 ± 0,1 l/min 

Homens > Mulheres: p=0,007 
 

VE (l/min): 

N2: 5,3 ± 0,3 
N3: 5,2 ± 0,2 

REM: 5,2 ± 0,2 

N2 x N3 x REM: p=0,63 

Respiração Oral (%): 

Vigília: 7,6 ± 4 % 

Sono: 4,3 ±  2 % 
Vigília = Sono: p=0,19 

 
Respiração Oral (%): 

Homens: 2,7 ± 1,2 % 

Mulheres: 5,8 ± 2,7 % 
Homens = Mulheres: p=0,52 

 

Respiração Oral (%):  
N2: 5,1 ± 2,8 % 

N3: 4,2 ± 1,8 % 

REM: 3,1 ± 1,7 % 
N2 x N3 x REM: p=0,14 

 

 

     
Madronio et al.,  
 

Eur Respir J. 2004 

 

Saudáveis 
 

n=41 (25 Homens) 

Idade: 20 a 66 anos 
 

Instrumentos: 
Termístor nasal + 

Termístor oral  

 
Tempo total em Sono 

Com classificação em 

nasal, oral ou oronasal   
Épocas de 30 seg 

Não avaliada Respiração Nasal: 56 (70) % 
Respiração Oronasal: 44 (69) %  

Respiração Nasal x Oronasal: p= 0,14 

 
Correlação Idade e Respiração oronasal (%): 

Idade ≥40: r=0,58 e p=0,01 

     
Koutsaurelakis et al., 

 
Eur Respir J. 2006  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

a) AOS leve a grave  

b) Roncadores 
 

n=41 (25 Homens) 

Idade: 51 ± 15 anos 

IMC: 36 ± 6 kg/m2 

 

Instrumentos: 

Cânnula nasal + 
Termistor oral 

 

Tempo Total Sono 

Com classificação em 

nasal, oral ou oronasal   

Épocas de 30 seg 

Não avaliada Respiração Nasal (%): 

Roncador: 80 (70-95) % 
AOS: 60 (30-80) % 

Roncador x AOS: p<0,001 

 

Respiração Oral (%):  

Roncador: 0,02 (0-0,08) % 

AOS: 2 (0-6) % 
Roncador x AOS: p=0,004 

 

Respiração Oronasal (%): 
Roncador: 10 (5-25) % 

AOS: 30 (15-55) % 

Roncador x AOS: p<0,001 
 

Correlações: 

IAH e Respiração Oral r2=0.44 e p<0,001 
IAH e Respiração Oronasal: r2=0,74 e p<0,001 

IMC e Respiração Oronasal: r2=0,04 e p=0,021 

Abreviaturas: AOS, apneia obstrutiva do sono, VE, ventilação minuto, N2, estágio 2 do sono, N3, estágio 3 do sono, 

REM, estágio REM –rapid eyes movements- do sono, IAH, índice apneia-hipopneia, IMC, índice de massa corpórea 
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Em indivíduos saudáveis, a via preferencial de respiração na vigília e no sono é a 

nasal (Gleeson et al., 1986; Fitzpatrick et al., 2003a), inclusive em roncadores 

(Koutsourelakis et al., 2006). A respiração por via exclusivamente oral é rara e 

comumente ocorre associada à respiração nasal (Gleeson et al., 1986; Madronio et al., 

2004), correspondendo a aproximadamente 8% da respiração na vigília e a 4% da 

respiração no sono, sendo que essa proporção se mantém independentemente do estágio 

ou da posição do corpo (Fitzpatrick et al., 2003a). Em pacientes com AOS, apenas um 

estudo mostrou a prevalência de respiração oronasal (30%) durante o sono, com 

correlação positiva entre IAH e proporção de respiração oronasal (r2=0,44 e p<0,001) 

(Koutsourelakis et al., 2006). Contudo, nesse estudo foram utilizados os sinais do 

termístor e cânula nasal para determinação da via preferencial de respiração.  

 

1.2 Tratamento da AOS 

 

 O tratamento da AOS de leve a moderada gravidade envolve desde a perda de 

peso corporal (Peppard et al., 2000), uso de aparelho intraoral realizado por dentistas 

(Ferguson et al., 2006) e realização de exercícios miofuncional orofaciais (Ieto et al., 

2015). Em pacientes com AOS grave, a pressão positiva contínua na via aérea (CPAP) é 

o tratamento padrão ouro (Kushida et al., 2006). A CPAP mantém a via aérea superior 

aberta por meio do fluxo aéreo com pressão positiva contínua durante a respiração e, 

dessa forma, elimina apneias e hipopneias, melhorando os sintomas associados à AOS e 

reduz complicações cardiovasculares (Kakkar e Berry, 2007).  

O tratamento com a CPAP necessita de materiais e equipamentos como gerador 

de fluxo aéreo, traqueia e interface aparelho-paciente. Há vários tipos de interface, como 

máscara nasal, almofadas intranasais ou máscara oronasal. A escolha do modelo de 
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interface no tratamento com a CPAP envolve alguns critérios não padronizados, entre 

eles, a preferência do paciente, o tamanho e ajuste adequado da máscara à face do 

paciente. 

A CPAP é um tratamento não invasivo, seguro e efetivo, porém a adaptação à 

máscara é um ponto essencial e crítico para o sucesso do tratamento (Weaver et al., 2007; 

McEvoy et al., 2016). A adesão à CPAP é muito variada e depende de vários aspectos 

sócio-econômicos, estado civil do paciente e da escolha de máscara (Gagnadoux et al., 

2011; Borel et al., 2013).  

Estudos realizados em diversos países mostram que a CPAP oronasal é prescrita 

para 25 a 50% dos pacientes com AOS (Borel et al., 2013; Taranto-Montemurro et al., 

2014; Deshpande et al., 2016).  No entanto, estudos mostram que a CPAP oronasal está 

associada a uma pior adesão, maior IAH e maior pressão positiva em comparação com a 

máscara nasal em estudos longitudinais retrospectivos (Deshpande et al., 2016), de coorte 

(Borel et al., 2013) e randomizados cruzados (Mortimore et al., 1998; Teo et al., 2011; 

Ebben et al., 2012; Bakker et al., 2012). Recentemente, um estudo mostrou que a CPAP 

oronasal compromete a permeabilidade da VAS, diminuindo a distância entre a epiglote 

e a base da lingua. e aumenta a colapsabilidade (Andrade et al., 2016). Os autores 

propõem que a CPAP oronasal aplica pressão positiva igualmente na nasafaringe e na 

orofaringe o que eliminaria o gradiente pressórico e, portanto permitiria o colapso da 

VAS. 

 O autorrelato de respiração oronasal e presença de sintomas nasais estão entre os 

principais fatores que influenciam a prescrição de CPAP oronasal (Prosise e Berry, 1994; 

Beecroft et al., 2003; Lebret et al., 2015; BaHammanm et al., 2017). A respiração 

oronasal e sintomas nasais são comuns entre os pacientes com AOS (Koutsourelakis et 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taranto-Montemurro%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24532147
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al., 2006; Kreivi et al., 2012). Contudo, a concordância entre o autorrelato da via de 

respiração e a via de respiração medida objetivamente não tem sido estudada.  

 Nesse contexto, nós hipotetizamos que: (1) a via preferencial de respiração de 

pacientes com AOS seja predominantemente oronasal quando comparada com indivíduos 

controles, (b) que o autorrelato da via preferencial de respiração não seja concordante 

com a via de respiração avaliada objetivamente em indivíduos controles e em pacientes 

com AOS, e (c) que vários fatores entre eles os sintomas nasais e apneias obstrutivas 

possam estar associados à via preferencial de respiração oronasal em pacientes com AOS. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivos principais: 

1) determinar objetivamente a via preferencial de respiração em indivíduos controles 

e pacientes com AOS durante a vigília e o sono; 

2) avaliar a concordância entre a via preferencial de respiração objetivamente 

mensurada e o autorrelato de via preferencial de respiração em indivíduos 

controles e pacientes com AOS; e 

3) verificar se há associação entre a via preferencial de respiração oronasal 

mensurada objetivamente e vários fatores, entre eles apneias obstrutivas e 

sintomas nasais em pacientes com AOS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (processo número 102/13, Anexo A) e registrado 

internacionalmente no clinicaltrials.gov (NCT02274194). Indivíduos adultos, de ambos 

os sexos e com suspeita de AOS foram recrutados no Ambulatório de Medicina do Sono 

do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Os funcionários da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo sem história de ronco ou doença pulmonar foram convidados para participar 

do estudo como controles. Todos os voluntários foram admitidos no estudo após 

concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).   

Foram excluídos do estudo os indivíduos tabagistas, ex-tabagistas (cessação <12 

meses) que apresentaram infecção/inflamação respiratória aguda (30 dias prévios à 

admissão no estudo), antecedentes de cirurgia nasal ou de via aérea superior, obstrução 

nasal fixa bilateral, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Os pacientes que estavam 

em tratamento da AOS ou ter feito tratamento anterior da AOS também foram excluídos. 

 

3.1 História clínica e exame físico 

 

 Os voluntários foram orientados a se sentar em uma cadeira e, após 10 minutos de 

repouso, foram coletados os seguintes parâmetros clínicos: (a) pressão arterial sistêmica, 

(b) frequência cardíaca, (c) oximetria de pulso, (d) frequência respiratória, (e) medidas 

antropométricas como: peso, altura, IMC (kg/m2) e circunferência do pescoço.  
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 Os indivíduos responderam a questão específica sobre qual a sua via de respiração 

preferencial: nasal ou oronasal. Também foram aplicados questionários de modo a serem 

obtidas informações gerais sobre saúde. Os questionários específicos foram: 

 a) Questionário de Sintomas Sinonasais: os indivíduos responderam o 

questionário Sino-Nasal Outcome Test (SNOT)-20 (Anexo C) que tem enfoque na 

gravidade dos sintomas sinonasais e no impacto dos sintomas em contextos 

sociais/emocionais (Piccirrilo et al., 2002; Bezerra et al., 2011). Cada questão pode 

pontuar de 0 a 5 pontos, sendo 0 “nenhum sintoma” e 5 “ pior sintoma possível”. Cinco 

questões específicas do SNOT-20 foram utilizadas para identificar a presença de sintomas 

nasais (pontuação ≥ 1) como: necessidade de assoar o nariz, espirros, nariz escorrendo, 

secreção nasal escorrendo para garganta e secreção nasal grossa. 

 b) Questionário de Epworth (Anexo D): Os indivíduos responderam o 

questionário de Epworth que avalia a sonolência excessiva diurna em escala de 0 a 24 

pontos, sendo a somatória dos pontos ≥ 11pontos considerada positiva para sonolência 

diurna excessiva (Johns, 1991; Bertolazi et al., 2009). 

 c) Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (Anexo E): Os indivíduos 

responderam ao questionário que avalia qualidade do sono em escala de 0 a 21 pontos, 

sendo a somatória dos pontos > 5 considerada positiva para sono com qualidade ruim 

(Buysse et al., 1989). 

 

 

3.2 Polissonografia basal 

 

O exame de PSG foi realizado no Ambulatório de Medicina do Sono do Instituto 

do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
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Paulo. Para o diagnóstico da AOS foi registrado no software Embla N7000 (Embla 

Systems, California, EUA) simultaneamente os sinais biológicos do: (a) 

eletroencefalograma (EEG), (b) eletroculograma (EOG), (c) eletrocardiograma (ECG), 

(d) eletromiograma (EMG) em músculos do mento e em membros inferiores, (e) 

movimento tóraco-abdominal, (f) posicionamento do corpo, (g) oximetria de pulso e (h) 

(e) do fluxo aéreo (uso de cânula nasal e termístor oronasal) (Berry et al., 2015).  A AOS 

foi definida por IAH  ≥ 15 evento/hora. 

 

3.3 Polissonografia para avaliação da via de respiração 

 

 Todos os indivíduos foram submetidos a um novo exame de PSG durante uma 

noite de sono (4-6 horas) para a avaliação da via preferencial de respiração. O registro, a 

sincronização e a análise dos sinais elétrico-mecânicos são representados na Figura 4 e 

foram desenvolvidos em parceria com Prof. Dr Henrique Takachi Moriya do 

Departamento de Telecomunicações e Controle da Escola de Engenharia da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

  



 

 

 

Figura 4. Diagrama do processo de aquisição de sinais de fluxo por meio de software LabVIEW e de variáveis do sono por meio de software 

EMBLA da polissonografia (PSG) e as análises qualitativa e quantitativa da via preferencial de respiração durante a vigília e o sono de indivíduos 

controles e pacientes com apneia obstrutiva do sono 
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3.3.1 Registro da Via Preferencial de Respiração 

 

Os indivíduos foram submetidos a uma PSG com a montagem similar a PSG basal, 

exceto pela substituição da cânula e termistor por uma máscara oronasal acoplada à face 

(Fig. 5).  

 

 
 

Figura 5. Paciente deitado em decúbito dorsal para o registro da via preferencial de 

respiração durante uma noite completa utilizando-se máscara oronasal dividida em 2 

compartimentos: (1A) um porto nasal com pneumotocógrafo e (1B) um porto oral com 

outro pneumotacógrafo 

 

Essa máscara (Fig. 6) possui dois compartimentos individualizados: nasal e oral 

(Hans Rudolph, Kansas City, EUA). Cada compartimento foi conectado a um 

pneumotacógrafo modelo 3830 (Hans Rudolph, Kansas City, EUA) que por sua vez 

foram conectados, separadamente, a transdutores de pressão diferencial e amplificador 

CD 280 (Validyne, Los Angeles, EUA), os quais estavam ligados ao sistema LabVIEW 

de aquisição de dados (National Instruments Corporation, Austin, EUA).  Os transdutores 
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diferenciais de pressão foram calibrados utilizando-se uma seringa de 1 l (Hans Rudolph, 

Kansas City, EUA).  Os registros dos fluxos respiratórios nasal e oral foram feitos em 

uma frequência de amostragem de 200 Hz registrada no sistema LabVIEW.  

 

 
 

Figura 6. Máscara compartimentada em porta nasal e porta oral, pneumotacógrafo nasal 

e pneumotacógrafo oral  

 

3.3.2 Sincronia  

 

 Para a sincronização dos sinais da PSG e dos fluxos respiratórios, registramos os 

horários de início da aquisição destes sinais. Além disso, simultaneamente ao registro, os 

sinais dos fluxos respiratórios nasal e oral foram transmitidos para o sistema da PSG. 

Contudo, para isto, os sinais sofreram uma atenuação de sua frequência de amostragem 
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(de 200 Hz para 1Hz), o que não afetou a sincronia, mas impossibilitou a análise dos 

dados diretamente no sistema da PSG.  

 

3.3.3 Análise da via de respiração 

  

A análise foi realizada de forma manual no software Spike2 (Cambridge 

Electronic Design, Cambridge, Inglaterra) por um avaliador com reanálise aleatória de 

alguns indivíduos por um segundo avaliador. Ambos avaliadores usaram dois monitores 

(um apresentando os sinais da PSG e o outro os sinais de fluxo nasal e oral) sincronizados 

e ajustados em janelas de dois minutos.  

A via preferencial de respiração de cada indivíduo foi analisada em dois 

momentos separados, na vigília e no sono. Na vigília, foram analisadas todas as 

inspirações durante a vigília que precederam ao início do sono. No sono, foram analisadas 

todas as inspirações do sono estável, isto é, inspirações de pelo menos dois minutos em 

estágios 2 (N2) e estágio 3(N3) do sono, com ausência de despertares e eventos 

respiratórios (Fig. 7). A via de respiração dos pacientes com AOS que não apresentaram 

no mínimo dois minutos de sono estável foi analisada utilizando as inspirações pré e pós 

apneias obstrutivas. 
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Figura 7. Exemplo representativo de um paciente em período de sono estável em época 

de 120 segundos. Observa-se o estágio 2 do sono (N2) sem despertares no 

eletroencefalograma (EEG), ausência de movimentos corporais detectada na 

eletromiografia (EMG), ausência de apneias, hiponéias nos sinais de fluxo nasal e oral, e 

sem quedas na saturação periférica de oxigênio (SpO2) 

 

Para classificar a via preferencial da respiração de cada indivíduo em vigília e no 

sono, os avaliadores utilizaram as seguintes regras: (1) Primeiramente, a via preferencial 

de cada inspiração foi classificada em nasal se não houvesse nenhum fluxo oral e 

classificada em oronasal caso fosse detectado algum fluxo na via oral; e (2) A via 

preferencial de respiração de cada indivíduo foi classificada de acordo com publicação 

prévia de Warren et al. (1988) considerando-se a porcentagem de respirações nasal e 

oronasal. Cada indivíduo foi classificado como respirador nasal se houvesse  ≥ 60% de 

as inspirações nasais. No contrário, o indivíduo foi classificado como respirador oronasal 

se houvesse > 40% de inspirações oronasais (Fig. 8).  

 



24 

 

  
 

 

Figura 8. Exemplo representativo do registro do fluxo respiratório nasal e oral em uma 

época de 120 segundos. Observa-se, neste exemplo, que os fluxos inspiratórios ocorreram 

simultaneamente pela via nasal e oral e, portanto, o indivíduo seria classificado como 

respirador oronasal (> 40% das inspirações por via oronasal) 

 

Além disso, o comportamento de mudança ou não mudança da via preferencial de 

respiração de período pré-pós apneia obstrutiva dos pacientes com AOS foi analisado da 

seguinte forma: três inspirações consecutivas e imediatamente anteriores à apneia 

obstrutiva para definir a via de respiração no período pré apneia em nasal ou oronasal. 

Três inspirações consecutivas imediatamente posteriores à apneia obstrutiva também 

foram analisadas para definir o período pós apneia (Fig. 9). Foram classificadas com via 

oronasal se pelo menos uma das três respirações fosse oronasal. O comportamento de 

mudança ou não mudança da via preferencial de respiração do período pré-pós apneia 

obstrutiva foi classificado em uma de quatro categorias: (1) oronasal e (2) nasal quando 

não houve mudança na via preferencial de respiração e classificados em (3) nasal-

oronasal e (4) oronasal-nasal quando ocorreu mudança na via preferencial de respiração. 
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Figura 9. Exemplo representativo da análise do comportamento da via preferencial de 

respiração pré-pós a apneia obstrutiva. Foram avaliadas as três inspirações consecutivas 

imediatamente pré apneia obstrutiva e as três inspirações consecutivas pós apneia 

obstrutiva (indicadas pelas setas pretas). Classificação: oronasal-oronasal 

 

Para quantificar a participação da respiração oral, realizamos uma análise 

quantitativa proporcional de volume corrente inspiratório nasal e oral. As porcentagens 

de volume corrente nasal e oral foram calculadas em todas as inspirações de uma época 

representativa de dois minutos da vigília e do sono estável em indivíduos controles e 

pacientes com AOS. Para os pacientes com AOS que não apresentaram sono estável 

foram analisadas o volume corrente de três inspirações anteriores e posteriores de três 

apneias obstrutivas. A análise quantitativa foi realizada por meio de uma rotina 

matemática desenvolvida no programa Matlab R2011 (The Mathworks, Inc., 

Massachusetts EUA) (Fig. 10).  
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Figura 10. Exemplo representativo da análise de volume corrente durante dois minutos 

de sono estável. Os pontos em preto (no fluxo nasal) e em vermelho (no fluxo oral) 

identificam o início e o final da fase inspiratória do ciclo respiratório. Para cada inspiração 

identificada foi calculada a proporção do volume corrente por via nasal e oral em rotina 

matemática desenvolvida no programa Matlab R2011  

 

3.4 Teste de função pulmonar 

 

 A espirometria foi realizada em todos os indivíduos por meio de um espirômetro 

portátil digital Koko Legend (Inspire Health, Inc., Longmont, EUA). O indivíduo 

permaneceu sentado utilizando um clipe nasal durante todo o teste para permitir apenas a 

respiração oral. Foi realizada a manobra de capacidade vital forçada, sendo avaliadas as 

seguintes variáveis: capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1), relação volume expiratório forçado no primeiro 

segundo/capacidade vital forçada (VEF1/CVF). 

  O indivíduo foi orientado a permanecer sentado, inspirar profundamente e, em 

seguida, expirar totalmente o ar o mais rápido possível. Foram realizadas pelo menos três 

curvas aceitáveis e duas reprodutíveis, com no mínimo um minuto de intervalo entre elas, 

escolhendo-se o maior valor obtido, desde que este não tenha sido o último (Miller et al., 
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2005). Os valores absolutos foram corrigidos de acordo com dados obtidos para 

população brasileira (Pereira et al., 2002). 

 

3.5 Análise estatística 

 

 Os grupos controle e AOS foram caracterizados e comparados quanto às variáveis 

demográficas e clínicas no início do estudo. As variáveis quantitativas foram apresentadas 

em médias e desvio padrão ou mediana (intervalos interquartis) e comparadas por meio 

da técnica de análise de variância. Quando a análise apontou suposições de normalidade 

e igualdade de variâncias, as distribuições das variáveis nos dois grupos foram 

comparadas através do teste T de Student para amostras independentes, no contrário, 

utilizou-se o teste Mann-Whitney. Para comparar a proporção do volume corrente oral 

nos controles e pacientes com AOS durante a vigília e sono foi utilizado teste ANOVA 

two-way para medidas repetidas. Foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Spearman 

para analisar associações entre proporções de volume corrente oral e idade, circunferência 

de pescoço, IMC e IAH.  As distribuições de probabilidade das variáveis qualitativas nos 

dois grupos foram apresentadas em porcentagem e comparadas por meio do teste Qui-

quadrado ou exato de Fisher, quando apropriado. Para comparar a proporção de 

respiradores oronasais nos controles e pacientes com AOS durante a vigília e sono foi 

utilizado o modelo de regressão logística com efeitos aleatórios. O coeficiente de Cohen´s 

kappa foi utilizado para avaliar a concordância entre o autorrelato da via de respiração e 

a via de respiração identificada com medidas objetivas. O teste de McNemar foi utilizado 

para analisar as mudanças de via de respiração no início e no final das apneias obstrutivas. 

Nos testes de hipótese foi fixado nível de significância de 0,05.  
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 A amostragem foi de conveniência. Calculamos o tamanho da amostra em n=34 

com β=0,20 Poder da amostra=80% e α=0,05 bicaudal para uma prevalência de 50% de 

respiração oronasal em pacientes com AOS e 5% em indivíduos controles. Os pacotes 

estatísticos utilizados foram o Minitab versão 17 (Minitab Inc., Pensilvânia, EUA) e 

software R (R project, Viena, Áustria). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

 

 De julho de 2013 a fevereiro de 2016, 30 indivíduos com suspeita de AOS e 11 

controles foram recrutados para participar do estudo. Dez indivíduos foram excluídos por 

desistência. Trinta e um sujeitos foram incluídos e submetidos à PSG basal (Fig. 11). Dois 

indivíduos apresentaram apneia central predominante e três não completaram o protocolo 

e também foram excluídos. Permaneceram no estudo vinte e seis indivíduos divididos em 

grupo controle (n=9) e grupo AOS (n=17).  

 

 
 

Figura 11. Fluxograma de recrutamento dos indivíduos do estudo 

Abreviaturas: AOS, apneia obstrutiva do sono; PSG, polissonografia 

 

 

 

4.1 Caracterização da população 

  

As características demográficas e história clínica mostraram frequências similares 

no sexo, co-morbidades, uso de medicamentos e presença de sintomas nasais entre os 

grupos controle e AOS (Tabela 2). Pacientes com AOS eram mais velhos, tinham maior 
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IMC e circunferência do pescoço. O grupo AOS também apresentou maior pontuação no 

questionário de sonolência diurna excessiva quando comparado ao grupo controle. 

 

Tabela 2. Características demográficas e clínicas dos indivíduos (médias ± DP ou número 

de casos e proporções) do grupo controle e AOS 

    
 Controle 

n=9 

AOS 

n=17 

Valor de p 

    
Idade, anos 40 ± 10 52 ± 14 0,023 

Masculino, n (%)  4 (44) 10 (59) 0,683 

IMC, kg/m2  25 ± 5 31 ± 5 0,005 

Circunferência do pescoço, cm 36 ± 3 41 ± 5 0,003 

Sonolência diurna excessiva 7 ± 4 13 ± 5 0,007 

Questionário de Pittsburgh 6 ± 3 8 ± 3 0,394 

Sintomas nasais, n (%)    

Assoar o nariz  5 (56) 9 (53) 1,000 

Espirros 5 (56) 8 (47) 1,000 

Nariz escorrendo 6 (67) 7 (41) 0,411 

Secreção na garganta 3 (33) 8 (47) 0,683 

Secreção nasal grossa  2 (22) 2 (12) 0,591 

Comorbidades, n (%)    

Hipertensão arterial sistêmica 2 (22) 6 (35) 0,667 

Dislipidemia 0 (0) 5 (29) 0,129 

Diabetes 1 (11) 2 (12) 1,000 

Rinite 2 (22) 1 (6) 0,268 

Sinusite 2 (22) 2 (12) 0,591 

Refluxo gastroesofágico 1 (11) 0 (0) 0,346 

Medicamentos, n (%)    

Corticóide nasal 1 (11) 0 (0) 0,346 

Diuréticos 2 (22) 3 (18) 1,000 

Vasodilatadores 1 (11) 1 (6) 1,000 

Beta-bloqueadores 0 (0) 3 (18) 0,529 

Abreviaturas: IMC, índice de massa corpórea  
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 Os controles e pacientes com AOS foram similares nas variáveis de função 

pulmonar e sinais vitais. Contudo, o grupo AOS apresentou maiores valores de pressão 

arterial comparado ao grupo controle (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Sinais vitais e variáveis espirométricas dos indivíduos (médias ± DP) do grupo 

controle e AOS 

     Controle 

n=9  

AOS 

n=17 

Valor de p 

    
FC, bpm 78 ±14 82 ± 15 0,486 

Pressão Sistólica, mmHg 118 ± 15 134 ± 14 0,009 

Pressão Diastólica, mmHg 71 ± 8 80 ± 11 0,045 

VEF1, % 91 ± 9 89 ± 16 0,756 

CVF, % 91 ± 9 89 ± 16 0,818 

VEF1/CVF 0,84 ± 0,06 0,80 ± 0,04 0,066 

FC, frequência cardíaca; VEF1, volume expirado forçado no primeiro segundo; CVF, 

capacidade vital forçada 

 

 

As características do sono foram similares entre os grupos controle e AOS. 

Contudo, os pacientes com AOS apresentaram maior tempo de sono em estágio N1 e 

menor saturação periférica de oxigênio comparado aos controles (Tabela 4). 
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Tabela 4. Características do sono dos indivíduos (médias ± DP ou mediana e intervalo 

interquartis) do grupo controle e AOS 

     Controle 

n=9  

AOS 

n=17 

Valor de p 

    
IAH, eventos/hora 5 ± 4 56 ± 21 < 0,001 

Vigília, min 8 (3-18) 7 (4-10) 0,829 

TTS, min 263,5 ± 95,1 333 ± 50,3 0,066 

Eficiência do sono, % 79,4 ± 14,1 77,8 ± 11,3 0,766 

N1, % 9,3 ± 5,4 19 ± 13,7  0,017 

N2, % 52 (48-57) 58 (47-66) 0,312 

N3, % 19 (13-29) 15 (1-25) 0,284 

REM, % 18,3 ± 5,9 10 ± 7,1 0,195 

SpO2min, % 91,2 ± 3,7  78,7 ± 8,6 <0,001 

SpO2 média, % 95,7 ± 2,0 92,1 ± 3,9 0,018 

SpO2< 90%, min 0 (0-0) 20 (8-81) <0,001 

Supino, min 167,1 ± 72,9 188,9 ± 133 0,608 

Não supino, min 103,3 ± 72,6 146,5 ± 103,5 0,285 

N1, estágio 1 do sono não-REM; N2, estágio 2 do sono não-REM; N3, estágio 3 do sono 

não-REM; REM, rapid eyes moviment; SpO2mín, mínima saturação periférica de 

oxigênio; SpO2 média, média da saturação periférica de oxigênio; SpO2 <90%, tempo de 

saturação periférica de oxigênio < 90% 

 

 

 

4.2 Análise da via de respiração 

 

 

 Todos os indivíduos do estudo tiveram a análise qualitativa da via de respiração 

na vigília. A mediana do número de respirações analisadas no grupo controle foi similar 

ao grupo AOS (Tabela 5).  Todos os controles e 10 pacientes com AOS tiveram a análise 

qualitativa da via de respiração durante o sono estável. Sete pacientes com AOS tiveram 

a análise de via de respiração baseada nos períodos de apneias obstrutivas, uma vez que 

não apresentaram tempo de sono estável suficiente (ver Métodos).  A mediana do número 
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de respirações analisadas durante o sono dos controles foi maior quando comparado aos 

pacientes com AOS (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Distribuição das inspirações analisadas qualitativamente e proporções das 

inspirações na via nasal nos grupos (controle e AOS) durante a vigília e o sono  

     Controle 

n =9 

AOS 

n=17 

valor de p 

    
    Vigília    

   Inspirações, n 103 (45-226) 89 (62-169) 0,979 

   Inspirações nasais, % 96 ± 6 38 ± 44 <0,001 

Sono    

   Inspirações, n 2006 (1144-3015) 384 (188-938) <0,001 

   Inspirações nasais, % 75 ± 21% 41 ± 38 0,007 

 

  

 A análise qualitativa da via de respiração mostrou que durante a vigília todos os 

indivíduos do grupo controle foram classificados com respiradores nasais. Durante o 

sono, 2 dos 9 sujeitos controles foram classificados como respiradores oronasais. Em 

contraste, apenas 35% e 29% dos pacientes com AOS foram classificados como 

respiradores nasais na vigília e no sono, respectivamente. A proporção de respiradores 

nasais foi significativamente maior no grupo controle tanto em vigília como durante o 

sono comprado ao grupo AOS (Fig.12 , Tabela 6).  
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Figura 12. Proporção dos controles que foram classificados como respiradores nasais (se 

≥60% das inspirações fossem nasais) foi maior que a proporção dos pacientes com AOS 

durante a vigília e o sono (* p=0,001) 

 

 

Tabela 6. Análise de regressão logística com efeitos aleatórios utilizando a proporção de 

respiradores oronasais como variável resposta e os grupos (controle e AOS) e as 

condições (vigília e sono) como variáveis explicativas 

 

      Estimado Erro padrão valor de z valor de p 

     Intercepto -11,819 5,229 -2,260 0,024 

Grupo 18,481 7,247 2,550 0,011 

Condição 3,594 2,778 1,294 0,196 

 

No autorrelato da via preferencial de respiração, observamos que 2 de 9 indivíduos 

controles e 10 de 17 de pacientes com AOS referiram utilizar preferencialmente a 

respiração oronasal (22% e 59%, respectivamente, p= 0,110). Contudo, na análise de 

concordância, o grupo controle apresentou pobre concordância entre o autorrelato da via 

preferencial de respiração e a via preferencial de respiração identificada na análise 

qualitativa (k= 0,36). Os pacientes com AOS não apresentaram concordância entre o 
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autorrelato e a via preferencial de respiração da análise qualitativa tanto durante a vigília 

(k= -0.12) como durante o sono (k= -0,02) (Fig. 13, Tabela 7). 
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Figura 13. Concordância entre o autorrelato da via preferencial de respiração nasal (RN) 

ou oronasal (RON) e a classificação na análise objetiva em respiradores oronasais (se 

inspirações oronasais > 40%).  Observar que o autorrelato da via de respiração apresentou 

fraca concordância com a análise objetiva nos controles (○) durante o sono e nenhuma 

concordância nos pacientes com AOS (●). As discordâncias em ambos grupos estão 

destacadas pela cor cinza (■) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Análise de concordância entre o autorrelato da via preferencial de respiração 

nasal ou oronasal e a via preferencial de respiração identificada na análise qualitativa 
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durante a vigília e durante o sono nos grupos controle e AOS (número de casos e 

proporções) 

Auto-relato Análise qualitativa 

 
Vigília  Sono 

Nasal Oronasal Kappa  Nasal Oronasal Kappa 

Grupo controle        

   Nasal 7 (78) 0 (0) -  6 (67) 1 (11) 0,36 

   Oronasal 2 (22) 0 (0)   1 (11) 1 (11)  

Grupo AOS        

   Nasal 2 (12) 5 (29) -0,12  2 (12) 5 (29) -0,02 

   Oronasal 4 (24) 6 (35)   3 (18) 7 (41)  

 

  

 Considerando todos os indivíduos do estudo, não foi encontrada associações entre 

a via preferencial de respiração oronasal e a presença de sintomas nasais, incluindo: 

necessidade de assoar nariz, espirros, nariz escorrendo, secreção nasal escorrendo para 

garganta, secreção nasal grossa. (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Distribuição de todos indivíduos do estudo (número de casos e proporções) 

com sintomas de necessidade de assoar nariz, espirros, nariz escorrendo, secreção nasal 

escorrendo para garganta e secreção nasal grossa, conforme a via preferencial de 

respiração nasal (RN) ou respiração oronasal (RON)  durante a vigília e o sono 

 Vigília Sono 

 
RN 

n=15 

RON 

n=11 
valor de p 

RN 

n=12 

RON 

n=14 
valor de p 

       
Assoar o nariz 9 (56) 5(45) 0,692 8(63) 6 (43) 0,267 

Espirros 7 (47) 6 (55) 1,000 7 (63) 6 (43) 0,695 

Nariz escorrendo 7 (67) 6 (55) 1,000 7 (75) 6 (43) 0,695 

Secreção garganta 5 (33) 6 (55) 0,701 6 (38) 5 (36) 0,692 

Secreção grossa 3 (22) 1 (9) 0,614 3 (25) 1 (7) 0,306 
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 Quando todas apneias obstrutivas foram analisadas independentemente (n=756), 

observamos que 78% das apneias não mudaram a via de respiração pré-pós apneia (i.e.: 

oronasal-oronasal ou nasal-nasal), 13% mudaram de via de respiração de oronasal para 

nasal e 9% das apneias obstrutivas mudaram de nasal para oronasal (p= 0,007) (Tabela 

9). O comportamento específico da via de respiração pré-pós apneia em cada paciente 

AOS é mostrado na Figura 14.   
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Figura 14. Comportamento da via preferencial de respiração pré-pós apneias obstrutivas. 

Cada coluna representa um único paciente com AOS estudado. As legendas resumem as 

diferentes possibilidades do comportamento da via de respiração. Legendas de cor sólidas 

destacam a proporção de apneias obstrutivas que mudaram a via de preferencial de 

respiração (de nasal a oronasal ou vice-versa) após apneias obstrutivas. Legendas 

pontilhadas representam a proporção de apneias obstrutivas que não mudaram a via 

preferencial de respiração. 

 

Tabela 9. Distribuição do comportamento da via preferencial de respiração (nasal e 

oronasal) na pré-pós apneias das obstrutivas (número de casos e proporções, p=0,007) 

  
 

Pós apneia obstrutiva 

 

Pré apneia obstrutiva Nasal Oronasal Total 

    
       Nasal 361 (48) 66 (9) 427 (56) 

       Oronasal 102 (13) 227 (30) 329 (44) 

       Total 463 (62) 293 (39) 756 (100) 
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Na análise quantitativa, o grupo AOS apresentou maior proporção de volume 

corrente inspirado por via oral, tanto durante a vigília como durante o sono, quando 

comprado ao grupo controle (p< 0,001). O volume corrente inspiratório e a frequência 

respiratória foram similares entre os grupos controle e AOS, contudo, durante o sono o 

volume corrente diminuiu em ambos os grupos (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Análise quantitativa das variáveis ventilatórias (médias ±DP): frequência 

respiratória, volume corrente, proporção do volume corrente por via oral nos grupos 

(controle e AOS) durante a vigília e sono 

      
 Controle 

n =9 

 AOS 

n=17 

 valor de p 

      
 Vigília Sono  Vigília Sono  Grupos Condições Grupos -

Condições 

          
FR, rpm 14 ± 5 16 ± 2  15 ± 3 15 ± 3  0,855 0,522 0,278 

VC, ml 447 ± 191 356 ± 137  490 ± 175 357 ± 85  0,657 0,026 0,662 

VC via oral, % 0,4 ± 1.1 5 ± 13  40 ± 39 32 ± 37  <0,001 0,857 0,507 

 

 

  Investigamos associações entre a proporção de volume corrente por via oral e 

variáveis demográficas como a idade, circunferência do pescoço, IMC e IAH. Durante a 

vigília, a proporção de volume corrente por via oral apresentou uma correlação positiva 

com a idade (r= 0,632 e p= 0,001), o IMC (r = 0,513 e p = 0,007), a circunferência do 

pescoço (r= 0,540 e p=0,004), e o IAH (r = 0,612 e p = 0,001) (Fig. 15). Durante o sono, 

proporção de volume corrente por via oral também apresentou uma correlação positiva 

com a idade (r= 0,597 e p= 0,001), a circunferência do pescoço (r = 0,464e p = 0,017), e 

o IAH (r = 0,409 e p = 0,038). Não encontramos correlação entre proporção de volume 

corrente por via oral e IMC durante o sono (r = 0,283 e p = 0,161) (Fig. 16). 
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Figura 15. Análise de correlações entre proporção de volume corrente por via oral e idade 

(A), índice de massa corpórea (IMC, B), circunferência do pescoço (C) e índice de apneia-

hipopneia (IAH, D) durante a vigília de 9 controles (○) e de 17 pacientes com AOS (●)  
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Figura 16. Análise de correlações entre proporção de volume corrente por via oral e idade 

(A), índice de massa corpórea (IMC, B), circunferência do pescoço (C)  e  índice de 

apneia-hipopneia (IAH, D) durante o sono de 9 controles (○)  e de 17 pacientes com AOS 

(●)  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 Nosso estudo avaliou objetivamente a via de respiração em controles e pacientes 

com AOS durante a vigília e o sono. Os principais achados são: 1.  Controles respiram 

preferencialmente pelo nariz e pacientes com AOS são predominantemente respiradores 

oronasais tanto na vigília como durante o sono. 2. Os pacientes com AOS frequentemente 

autorrelatam ser respiradores oronasais. Contudo, não há concordância entre a via de 

respiração autorrelatada e medidas objetivas da via de respiração tanto na vigília como 

durante o sono. Além disso, a presença de sintomas nasais não é associada com a via de 

respiração oronasal. 3. As apneias obstrutivas não impactam significativamente na via de 

respiração preferencial visto que, a via de respiração não muda depois da maioria das 

apneias obstrutivas. Adicionalmente, a mudança (nasal-oronasal ou oronasal-nasal) não 

mostra um padrão específico. 4. A respiração oronasal tanto na vigília como durante o 

sono foi associada com vários fatores incluindo a idade, a gravidade de AOS e a 

circunferência de pescoço. 

 Nosso estudo foi desenhado para investigar a via preferencial de respiração em 

indivíduos controles e pacientes com AOS usando medidas objetivas. É conhecido que a 

via de respiração fisiológica é a nasal (Fitzpatrick et al., 2003a; Pervernagie et al., 2005) 

devido ao nariz ter uma função fundamental no condicionamento (aquecimento, 

umidificação e filtragem) do ar inspirado (Van et al., 2004). A análise qualitativa da via 

de respiração permitiu identificar com clareza a via nasal como prevalente nos indivíduos 

controles durante a vigília e durante o sono. Na mesma direção, nossas análises 

quantitativas mostraram que a proporção de volume corrente por via nasal é predominante 
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(95 a 99%) tanto na vigília como durante o sono dos controles. Nossos resultados 

corroboram com estudos prévios que mostraram alta participação da via nasal na 

respiração de indivíduos saudáveis acordados e dormindo (92 a 96 % do volume corrente, 

respectivamente) (Glesson et al., 1986; Fitzpatrick et al., 2003a). Em sentido contrário, 

nossas análises mostraram que pacientes com AOS são preferencialmente respiradores 

oronasais tanto na vigília (65%) como no sono (71%). Um estudo prévio mostrou que 

30% de todas as respirações analisadas foram oronasais durante o sono (Koutsarelakis et 

al., 2006). Contudo, esse estudo usou medidas indiretas de fluxo oronasal (cânula e 

termistor). Nossas medidas objetivas da via de respiração utilizando pneumotacógrafos 

mostraram uma proporção muito maior das respirações por via oronasal (62% e 59% 

durante a vigília e no sono, respectivamente).  

 Nosso estudo também avaliou a confiabilidade do autorrelato da via de respiração 

dos pacientes com AOS comparado com a via preferencial de respiração objetivamente 

mensurada. O autorrelato de pacientes é bastante utilizado para a escolha da máscara 

durante tratamento com CPAP (Beecroft et al., 2003; BaHammanm et al., 2017).  

Interessantemente, uma alta proporção de pacientes com AOS autorrelataram ser 

preferencialmente respiradores oronasais. Contudo, nós não encontramos nenhuma 

concordância entre a via preferencial de respiração autorrelatada e a via preferencial de 

respiração mensurada tanto na vigília quanto no sono. Um estudo prévio, que investigou 

os efeitos de um descongestionante tópico na respiração oral de pacientes com AOS com 

obstrução nasal grave, descreveram, sem fazer inferência estatística, que os pacientes se 

auto intitulavam respiradores orais, embora apresentassem 60% do volume corrente pela 

via nasal durante o sono (McLean et al., 2005).  Nossos achados estão, em alguma 

extensão, em linha com outros estudos que mostraram pobre correlação entre a percepção 

de obstrução nasal e as medidas objetivas de patência nasal (Roithmann et al., 1994; Lam 
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et al., 2006). Uma importante implicação clínica dos nossos resultados está relacionada à 

escolha da máscara nasal ou oronasal para o tratamento da AOS com a CPAP.  Nosso 

estudo sugere que a escolha da máscara não deve ser baseada na percepção do paciente 

sobre sua via preferencial de respiração, visto que não se correlaciona bem com as 

medidas objetivas da via de respiração. Além disso, mesmo quando a maioria dos 

pacientes com AOS são predominantemente respiradores oronasais durante o sono sem 

tratamento de CPAP, a máscara nasal ainda é muito aceita pela maioria destes pacientes. 

Uma explicação para esse aparente paradoxo é que a CPAP nasal para tratamento da AOS 

poderia converter os respiradores oronasais em respiradores nasais. (Bachour e Maasilta, 

2004). 

 A presença significante de respiração oronasal em pacientes com AOS durante o 

sono não é bem compreendida. Estudos prévios têm apontado que algumas características 

clínicas e demográficas da AOS, como a idade e a medida de circunferência de pescoço, 

podem favorecer a respiração oronasal (Madronio et al., 2004; Lebret et al., 2015). Em 

nosso estudo, observamos significantes correlações entre respiração oronasal e 

características clínicas e demográficas dos pacientes com AOS que eram mais velhos, 

maior circunferência de pescoço e maior IMC.  O envelhecimento pode ser um fator 

independente para respiração oronasal. Estudos mostraram que indivíduos saudáveis com 

mais de 40 anos têm maior prevalência de respiração oronasal (Madronio et al., 2004). A 

circunferência do pescoço é uma medida antropométrica utilizada para indicar o acúmulo 

de gordura central (Preis et al., 2010). A gordura central pode diminuir o volume 

pulmonar e a tração na traqueia e, portanto, aumentar o trabalho de respiração (Watanabe 

et al., 2002). Alguns estudos sugerem que o aumento do esforço para respirar pode 

favorecer a abertura da boca e consequentemente a respiração oronasal (Lebret et al., 

2015; Miyamoto et al., 1999). Adicionalmente, o aumento do IMC está associado a maior 
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quantidade de gordura na região posterior da língua (Nashi et al., 2007). É conhecido que 

os pacientes com AOS têm aumento do tamanho da língua e maior quantidade de gordura 

intramuscular se comparados a indivíduos saudáveis (Kim et al., 2014). Nós especulamos 

que a obesidade e o aumento da circunferência do pescoço estão associados ao aumento 

da carga de tecido da região submandibular causando um desequilíbrio entre as forças de 

fechamento e abertura da boca.  

 Nós encontramos associações entre respiração oronasal e IAH. Um estudo anterior 

que mediu indiretamente fluxo nasal e oral com cânula nasal e termistor também 

encontrou correlações semelhantes entre respiração oronasal e gravidade da AOS 

(Koutsarelakis et al., 2006). Portanto, uma outra possibilidade levantada para a alta 

frequência de respiradores oronasais entre os pacientes com AOS é que muitos indivíduos 

seriam naturalmente respiradores nasais e que as apneias obstrutivas terminariam em 

respiração oronasal. O racional está na hipótese de um ciclo vicioso onde os eventos 

obstrutivos levariam a um maior esforço para respirar (Myamoto et al., 1999), gerando 

um desequilíbrio entre as ativações da musculatura dilatadora da faringe (que também 

age no deslocamento inferior da mandíbula) e do músculo masseter (que age no 

deslocamento superior da mandíbula) que levaria à abertura da boca (Myamoto et al., 

1999; Tsuda et al., 2011). A abertura da boca diminui o calibre da faringe (Meurice et al., 

1996, Lee et al., 2007), aumenta a resistência na VAS (Fitzpatrick et al., 2003b), 

favorecendo a sua colapsabilidade. Portanto, a repetição dos eventos obstrutivos poderia 

gradualmente transformar os respiradores nasais em respiradores oranasais. No entanto, 

nós não observamos nenhuma evidência para dar suporte a essa hipótese. Entre as 427 

apneias obstrutivas que foram precedidas pela respiração nasal, somente 66 eventos 

(15%) terminaram com mudança da rota para respiração oronasal. Do contrário, entre as 

329 apneias obstrutivas que foram precedidas pela respiração oronasal, 102 eventos 
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(31%) mudaram para respiração nasal. Em um estudo anterior com indivíduos saudáveis, 

foi analisado um subgrupo (n=4) com IAH >3 eventos/h que tinham respiração oronasal 

e não foi observada mudanças na via de respiração depois das apneias obstrutivas 

(Glesson et al., 1986). Na mesma direção, um estudo que utilizou sensores magnéticos 

para determinar a abertura e fechamento da boca, demostrou que pacientes com AOS 

apresentaram diminuição da abertura da boca ao final dos eventos apneicos, 

possivelmente pela ativação do músculo masseter ao final da apneia obstrutiva (Hollowell 

et al., 1991; Myamoto et al., 1999). Nesse sentido, apesar das evidentes contribuições da 

respiração oronasal na colapsabilidade da faringe (Meurice et al., 1996; Fitzpatrick et al., 

2003b; Verma et al., 2006) e da associação encontrada entre respiração oronasal e IAH, 

nosso estudo indica que a apneia obstrutiva pode não ter um papel central na respiração 

oronasal durante o sono dos pacientes.  

 Por fim, outra explicação seria que a presença de obstrução nasal e de respiração 

oral na infância poderia alterar o crescimento craniofacial e predispor essas crianças à 

AOS quando adultas. (Huang e Guilleminault, 2013). É conhecido que os sintomas nasais 

e alterações anatômicas como presença de pólipos, desvios de septo e hipertrofias de 

cornetos (Rappai et al., 2003), bem como a presença de rinite podem estar associados a 

respiração oronasal (Ohki et al., 1996; Suratt et al., 1986). Em nosso estudo, mesmo 

excluindo indivíduos com obstrução nasal fixa bilateral, os sintomas nasais foram 

frequentemente encontrados nos grupos controle e com AOS. Os sintomas nasais 

constituem fator associado à AOS (Lofaso el al., 2000; Liistro el al., 2003). Estudos 

anteriores, também, mostraram alta frequência de sintomas nasais, como a congestão 

nasal, nos indivíduos roncadores (52%), AOS leve (56%), AOS moderada (49%) e AOS 

grave (57%) (Krevi et al., 2012). Entretanto, em nosso estudo, a presença de sintomas 

nasais não foi associada à via de respiração oronasal. Desta forma, consideramos os 
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sintomas nasais como um pobre preditor de respiração oronasal. Na mesma direção, foi 

mostrado, recentemente, que pacientes com AOS e com sintomas nasais apresentam 

melhor adesão a CPAP por via nasal do que CPAP por via oronasal (Shell et al., 2016). 

Assim, a presença de sintomas nasais também não deve direcionar a indicação de CPAP 

oronasal no tratamento de pacientes com AOS. 

 

Nosso estudo tem limitações. O número de controles e pacientes estudados foi 

relativamente pequeno. No entanto, é um estudo fisiológico minucioso com pacientes 

bem instrumentados para estudar o padrão da via preferencial da respiração em controles 

e pacientes com AOS, que ficou claramente definido como diferente entre eles. Em nosso 

estudo, as características de controles e pacientes não foram pareadas para co-variáveis 

que poderiam influenciam nossos resultados como já explicado anteriormente. Porém, 

independentemente dos mecanismos exatos que conduzem à respiração oronasal, nosso 

estudo mostrou que os controles frequentemente são respiradores nasais durante o sono e 

a maioria dos pacientes típicos com AOS frequentemente são respiradores oronasais 

durante o sono. 

 

 

  

 .  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 A respiração oronasal pode desempenhar um papel significativo na patogênese 

da AOS e influenciar o tratamento com CPAP. Nós fornecemos evidências de que, em 

contraste com os controles, os pacientes com AOS são preferencialmente respiradores 

oronasais enquanto estão acordados na posição supina antes e durante o sono. Os 

pacientes com AOS frequentemente relatam sintomas nasais e ser respiradores oronasais. 

No entanto, o autorrelato não prevê com precisão a via preferencial de respiração 

mensurada objetivamente. Além disso, a respiração oronasal está associada à gravidade 

da AOS, à idade e à maior circunferência do pescoço.  
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP 
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:................................................................. ............ ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ...........................  APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ................................... .......................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................... .................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: .............................  

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ............................ .......................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)............................................. ..................................... 

________________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  : “Efeitos da respiração nasal, oral e oronasal sobre o transporte 

mucociliar nasal, as propriedades físicas do muco nasal, o pH e as citocinas em lavado nasal e pH do condensado do 

ar exalado de indivíduos com apneia obstrutiva do sono”  

PESQUISADOR : Naomi Kondo Nakagawa 

CARGO/FUNÇÃO: Fisioterapeuta.  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº Nº 5076-F 

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Defesa Pulmonar e Microcirculação da FMUSP 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : Essa pesquisa terá duração de 3 anos 
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 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. O senhor/senhora 

apresenta uma doença chamada apneia obstrutiva do sono. Essa doença ocorre devido ao fechamento da 

garganta quando dorme. Um dos tratamentos mais utilizados é o uso durante o sono de uma máscara ligada 

a um aparelho chamado CPAP, esse aparelho envia ar com pressão para que sua garganta mantenha-se 

aberta enquanto o senhor/senhora dorme.  Essa pesquisa vai estudar a respiração de pacientes como o 

senhor/senhora quando estiver acordado, dormindo normalmente e dormindo com o aparelho CPAP para 

verificarmos a eficácia do tratamento em pacientes com vários de tipos de respiração (pela boca, pelo nariz 

e pelos dois). 

Caso o senhor/senhora concorde em participar do estudo, terá que dormir no Laboratório do Sono do 

Instituto do Coração por 3 noites conforme sua disponibilidade juntamente com disponibilidade do 

laboratório . Na primeira noite, antes de dormir, uma médica coletará uma pequena amostra de sangue em 

sua veia de um dos seus braços e depois o(a) sr.(a) irá usar uma máscara que avalia se sua respiração ocorre 

mais vezes pelo nariz ou pela boca. Em seguida, irá realizar um exame que avalia seu sono, chamado de 

polissonografia que foi seu médico quem pediu. Nele, para avaliar o seu sono, o sr/sra irá dormir com 

eletrodos na cabeça e no peito e uma máscara sobre seu rosto para verificar se sua respiração está ocorrendo 

pelo nariz ou pela boca. Na segunda noite, o sr/sra irá dormir com uma máscara sobre seu nariz e ligada ao 

aparelho CPAP. A terceira noite será semelhante à segunda noite, com a diferença que a máscara ficará 

sobre o nariz e a boca. Esses exames podem causar pequeno desconforto da pressão da máscara sobre o 

rosto no início, mas que melhora em seguida. O sr/sra responderá alguns questionários sobre sua saúde 

geral, qualidade do seu sono, queixas respiratórias, se cochila durante o dia. Faremos testes antes de deitar 

e quando o sr/sra acordar, que são: (1) marcaremos quanto tempo o sr/sra gasta para sentir o gosto doce na 

boca de uns grãos que colocaremos em um lado do nariz, 2) coletaremos o catarro do nariz com um pincel 

e com uma pequena lavagem com soro fisiológico, e 3) coletaremos o ar que sai dos seus pulmões com um 

aparelho conectado à sua boca. Esses 3 exames são simples, fáceis mas o sr/sra pode sentir uma pequena 

cócega no nariz ou espirrar. Também poderá sentir pequeno desconforto por segurar o ar durante 10 

segundos quando lavarmos o seu nariz com soro fisiológico. Após dois meses de uso da máscara durante a 

noite, uma médica coletará uma pequena amostra do seu sangue em sua veia de um dos braços. 

Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício para o sr/sra, visto que ainda 

não sabemos se respirar mais pelo nariz ou mais pela boca pode gerar alterações no nariz durante o uso do 

tratamento com o aparelho. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Profa. Dra. Naomi Kondo Nakagawa, 

que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Arnaldo, 455 sala 1150. Telefone(s) (11) 30618529, (11) 9 

9945-0626, Prof. Dr. Geraldo Lorenzi Filho, telefone (11) 2661-5486 ou Dra. Juliana Araújo Nascimento, 

telefone (11) 9 8899-9934. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto Oscar Freire – 2º 

andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: cep.fm@usp.br. 



55 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 

sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, 

ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “Efeitos da respiração nasal, oral e oronasal sobre o transporte mucociliar nasal, as 

propriedades físicas do muco nasal, o pH e as citocinas em lavado nasal e pH do condensado do ar exalado 

de indivíduos com apneia obstrutiva do sono ”. 

Eu discuti com a Dra. Juliana Araújo Nascimento sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 

ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 

  



 

 

 

Anexo C- Questionário de via aérea  ( SNOT-20) 
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Anexo D - Escala de sonolência de Epworth 

Sentado e lendo.............................................    (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Assistindo TV ................................................ ....      (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Sentado em lugar público...........................       (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Como passageiro de trem, carro ou ônibus....   (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Deitando-se para descansar á tarde.. .............. ....    (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Sentado e conversando com alguém .............. ....      (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Sentado calmamente após o almoço .............. ....    (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

Dentro de um carro com trânsito intenso....      (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2  (  ) 3 

 

TOTAL _______________ 
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Anexo E - Índice de qualidade do sono de Pittsburgh 

Instruções: 

1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono 

apenas durante o mês passado.  

2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente 

possível o que aconteceu na maioria dos dias e noites do 

mês passado. 

3)  Por favor, responda a todas as questões. 

 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes? 

HORÁRIO DE DEITAR: _____________ 

2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para pegar no 

sono, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________ 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes? 

HORÁRIO DE ACORDAR:________________ 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama) 

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________ 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais 

correta. Por favor, responda a todas as questões. 

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

 a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

d) Ter dificuldade para respirar 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

f) Sentir muito frio 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

g) Sentir muito calor 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

i) Sentir dores 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 



59 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

j)Outra razão, por favor, descreva: 

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado? 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   )Muito boa               (   )ruim 

(   )Boa               (   )muito ruim 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo 

médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua 

conta? 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

Qual(is)? 

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 

dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, 

quantas vezes isso aconteceu? 

(   )nenhuma vez    (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana  (   )três vezes por semana ou mais 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar 

suas atividades diárias? 

(   )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   )indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(   )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) muita indisposição e falta de entusiasmo 

Comentários do entrevistado (se houver): 

10) Você cochila? (   ) Não (   ) Sim  

Comentário do entrevistado (se houver): 

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer? 

(   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver): 

Para você, cochilar é 

(   )Um prazer (   )Uma necessidade (   )Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver): 
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Introduction 

CPAP applied by a nasal mask is the gold standard treatment of obstructive sleep 

apnea (AOS). Oronasal masks are an alternative interface that can be used, especially in 

subjects with predominant oral breathing.1,2 However, oronasal masks have higher costs, are 

associated with larger leaks and higher residual apnea-hypopnea index (AHI), and in some 

cases may be ineffective. This case report was approved by the local ethics committee (CEP-

FMUSP 102/13).  

Report of Case 

A 60-year-old female had loud snoring with suspected obstructive sleep apnea (AOS) 

javascript:popWindow('rcare?PARAMS=xik_5v5Pa18NLiEWEb1uKCUDRGBaa1resqozCMEwbqrrA5R5v7tjXSGaYjfW6FeuLoE4mhy6dGrYY26YFTsWVYELZz8UTS2wNovjXWSkyxamTSTcucqG4aAooKgdRz7wZ5N6EmeLE4dbdd3ojuujQgNC5k7SmXw3795CXMo4HsHWybDXd3vd91W6fVDAsC6qrBt7f9pHL568GQehwrMhZhS3q1shJUb','mailpopup_2620',%20750,%20550);


 

 

and was referred to the sleep outpatient clinic. She complained of excessive diurnal 

somnolence (Epworth Sleepiness Scale score = 20). On physical examination, her body mass 

index was 31 kg/m2. She presented a narrow oral cavity (modified Mallampati class IV) with 

no significant facial anatomy abnormalities. The patient reported difficulty with nasal 

breathing; however, nasoendoscopy showed no significant nasal obstruction. A full baseline 

polysomnography (PSG) showed severe AOS (apnea-hypopnea index: AHI = 80 events/h, 

minimal oxygen saturation: MinO2Sat = 58%) that was not dependent on supine position 

(supine and non-supine AHI = 71 and 88 events/h, respectively). A second PSG for 

continuous positive airway pressure (CPAP) titration was performed using an oronasal mask. 

CPAP was titrated up to 16 cm H2O with persistent residual events (residual AHI = 10 

events/h and MinO2Sat = 84%), which were present at all CPAP levels tested. All 

obstructive events occurred at the supine position (Panel A). A third PSG study for CPAP 

titration was performed using a nasal mask and showed abolishment of respiratory events 

with CPAP at 7 cm H2O (residual AHI = 2 events/h and MinO2Sat = 90%)(Panel B). CPAP 

titration was performed manually by a sleep technician on both CPAP titration nights. 

Discussion  

AOS treatment with CPAP was first conceived to be applied by a nasal mask because 

the pressure through the nose would displace the tongue forward. Early clinical observations 

showed that oronasal interfaces can be an effective alternative, particularly in patients with 

nasal issues.1,2 However, there is evidence that the use of oronasal interface is associated 

with higher therapeutic CPAP level, higher leak and lower effectiveness to treat AOS 

compared to nasal CPAP.3,4 The present clinical case describes one patient with severe AOS 

who was not adequately treated with CPAP via oronasal mask despite high CPAP levels, but 

was successfully titrated with a nasal mask to a relatively low CPAP level, independent of 

body position. When there was a coincidence of oronasal CPAP during supine position, 

obstructive events were not abolished, despite titration up to 16 cm H2O. In contrast, when 

lateral decubitus was adopted by the patient using an oronasal interface, a CPAP of 16 cm 

H2O was able to control obstructive events, probably by decreasing the collapsibility in the 

pharynx.5 Therefore, the interaction between supine position and the oronasal interface may 

have resulted in posterior tongue displacement and airway obstruction. Alternatively, the 

oronasal interface by itself may have led to airway narrowing through posterior mandible 



 

 

displacement, mouth opening, or failure to improve the transmural pressure gradient between 

nasal and oral cavities, as well as intermediate palatal position resulting from oronasal 

breathing.6 In conclusion, this is a unique case reporting the interaction between supine 

positon and CPAP for AOS treatment applied through an oronasal interface that resulted in 

persistency of obstructive events. 
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Figure 1. Panel A. CPAP titration up to 16 cm H2O showed a residual AHI of 10 events/h. 

The patient slept in lateral-decubitus during most of the night. However, observe that 

obstructive events returned in supine (arrows) and were not dependent on CPAP level that 

was titrated up to 16 cm H2O. Panel B. In contrast, nasal CPAP at 7 cm H2O was effective 

to abolish respiratory events. 
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Abstract  

Background: Oronasal breathing may adversely impact OSA patients either by increasing 

upper airway collapsibility or by influencing CPAP treatment outcomes. Although self-

reported oronasal breathing is commonly used as evidence for oronasal CPAP prescription, 

the association between self-reported and objectively measured breathing route is not 
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known. We hypothesized that objectively measured oronasal breathing is more common in 

OSA patients than in controls but is not associated with self-reported breathing route. 

Methods: Nine controls and 17 OSA patients underwent overnight polysomnography with 

oronasal mask with 2 sealed compartments attached to 2 independent pneumotacographs and 

answered questionnaires about nasal symptoms and perceived breathing route. Results: 

Compared to controls, oronasal breathing was more frequent in OSA patients than controls 

both while awake (65 vs 0%) and sleep (71 vs 22%) (p=0.01). Oronasal breathing was 

associated with OSA severity, increasing age and higher neck circumference (p<0.05). Self-

reported oronasal breathing was common in OSA patients (59%) but did not have agreement 

with objective measures. Conclusions: Oronasal breathing is more common among OSA 

patients than controls both during wakefulness and sleep and is associated with OSA severity 

and anthropometric measures. Self-perception does not accurately predict objectively 

measured preferential breathing route. 

 

Introduction:  

Obstructive sleep apnea (OSA) is extremely common among adults in the general 

population and is associated with increased morbidity and mortality [1,2]. Nasal obstruction 

and oronasal breathing are common among OSA patients [3,4]. Oronasal breathing may 

adversely impact OSA patients either by increasing upper airway collapsibility or by 

influencing CPAP treatment outcomes [5]. Self-reported oronasal breathing is a common 

reason for oronasal CPAP prescription [6,7,8]. However, oronasal CPAP has been linked to 

poorer outcomes as compared to nasal CPAP [9,10].  

Few studies using qualitative measurements of nasal and oral flow have showed that 

OSA patients spend more time during stable sleep with oronasal breathing than controls [3]. 

It is unclear if oronasal breathing is a cause or consequence of OSA. Oronasal breathing may 

be a consequence of nasal obstruction, a common disorder among OSA patients [11]. Nasal 

obstruction and oronasal breathing during childhood may alter craniofacial growth and 

increase upper airway resistance leading to a predisposition for adulthood OSA [12]. 

Oronasal breathing has been shown to increase upper airway collapsibility due to several 

mechanism including mouth opening, increased upper airway mucosal surface tension and 

decreased genioglossus muscle activity[13,14,15,16]. On the other hand, oronasal breathing 

in OSA patients may be a consequence of repetitive episodes of mouth opening at the 



 

 

termination of obstructive apneas.  

Oronasal CPAP is prescribed for 25-50% of OSA patients [17,18,19]. Self-reported 

oronasal breathing may influence the choice between nasal and oronasal masks for CPAP 

treatment of OSA patients [6,7]. However, oronasal CPAP is associated with poorer 

adherence, higher residual apnea-hypopnea index (AHI) and higher therapeutic CPAP levels 

than nasal CPAP [9,10,18]. Nasal obstruction self-perception has been shown to be poorly 

associated with objective measures of nasal patency [20,21]. The accuracy of self-reported 

breathing route and objectively measured breathing route has not been investigated. 

We hypothesized that objectively measured oronasal breathing is more common 

among OSA patients than controls both during wakefulness and sleep but self-reported 

breathing route does not predict objectively measured breathing route. We further 

hypothesized that factors including nasal symptoms and obstructive apneas may be 

associated with the oronasal breathing in patients with OSA.  

 

Methods 

 Adult patients of both sexes under investigation of OSA were recruited from the 

outpatient sleep clinic (Hospital das Clinicas, University of Sao Paulo). In addition, 

university employees with no history of snoring and pulmonary disease were invited to 

participate as controls. Subjects with upper or lower airway infection in the last 30 days, 

previous upper airway surgery, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, fixed 

bilateral nasal obstruction and current smokers and ex-smokers (quieted smoking <1 year) 

were excluded. Patients with current or previous treatments for OSA were also excluded. 

The local Ethics Committee approved this study (number 102/13).  

 

Clinical Evaluation  

Clinical history, level of excessive daytime sleepiness (Epworth Sleepiness Scale) 

[22] and anthropometric data were obtained from all subjects by one investigator. The 

subjects were asked a specific question about their preferential route of breathing: nasal or 

oronasal. In addition, five questions were extracted from the Sino-Nasal Outcome Test 

questionnaire (SNOT-20) [23,24].  Briefly, subjects were asked to rate from 0 (no problem) 

to 5 (as bad as it can be) the following symptoms domains: need to blow nose, sneezing, 

runny nose, post-nasal discharge thick nasal and discharge. Scores ≥1 were classified as 



 

 

positive for that specific symptom domain.  

 

Baseline Polysomnography (PSG) 

 All subjects underwent a baseline diagnostic overnight polysomnography (N7000, 

Embla Systems, California, USA) with electroencephalography, electro-oculography, sub 

mental and tibial electromiography, pulse oximetry and positon sensor. Respiration was 

monitored with oronasal thermistor, nasal pressure cannula for airflow monitoring, ribcage 

and abdominal movements using respiratory inductance plethysmography belts. The 

analysis was performed according to the American Association Sleep Medicine [25].  OSA 

was defined if AHI ≥15 events/hour.  

 

Polysomnography for Objective Route of Breathing Analysis 

All subjects were submitted to a second PSG for assessment of the breathing route. 

The subjects slept with a full PSG montage similar to the baseline study except for nasal 

cannula and thermistor, which were substituted by an oronasal mask divided in sealed nasal 

and oral compartments (7900, Hans Rudolph, Kansas City, USA). Two independent 

pneumotachographs (3700 series, Hans Rudolph, Kansas City, USA) connected to a 

differential pressure transducer and an amplifier (DC 280, Validyne, California, USA) were 

attached to the nasal and oral compartments (Fig. 1A). Airflow data from the 

pneumotacographs were acquired using LabVIEW (National Instruments Corp., Texas, 

USA) (Figure 1B) and continuously sent to the PSG system.  

 

Objective Breathing Route Analyses 

 Qualitative Analysis: The preferential breathing route of each subject was analyzed 

at two separate moments: wakefulness and sleep, as follows. All inspirations during 

wakefulness before sleep onset were included. During sleep all inspirations of at least 2 

minutes of stable sleep stages (N2 or N3) without arousals and respiratory events were 

analyzed. The breathing route of OSA patients that did not have at least 2-minute period of 

stable sleep was analyzed using the inspirations before and after all obstructive apneas. 

To classify the breathing route of each subject, the following rules were used. First, 

we classified the breathing route in each inspiration as nasal if no inspiratory oral flow was 

detected. In contrast, if any oral flow was detected, that particular breath was classified as 



 

 

oronasal. Finally, the preferential breathing route of each subject during wakefulness and 

sleep was classified according to the percentage of nasal and oronasal breaths. Nasal breather 

when ≥ 60% of inspirations were nasal [26].  

 

Preferential breathing route behavior before-after obstructive apnea 

The preferential breathing route behavior before-after of all obstructive apneas in 

patients with OSA were analyzed. Three consecutive inspirations immediately before and 3 

consecutive inspirations immediately after each obstructive apnea were classified as nasal 

or oronasal. The preferential breathing route of that period was classified as oronasal if at 

least one out of 3 breaths was oronasal. The preferential breathing route behavior before-

after each obstructive apnea was classified in 4 categories: oronasal-oronasal, nasal-nasal, 

nasal-oronasal and oronasal-nasal. 

 

Quantitative Analysis: Percentage of inspiratory nasal and oral tidal volume was 

independently calculated using the sum of all inspirations during a representative epoch of 

2-minute during stable breathing while awake and during sleep with the aid of a software 

(Matlab Program R2011, Mathworks, Massachusetts, USA). Patients with OSA with no 

stable breathing during sleep had 18 inspirations analyzed (3 inspirations before + 3 

inspirations after 3 obstructive apneas). 

 

Statistical analysis 

 Statistics analysis was performed with Minitab version 17 (Minitab Inc., 

Pennsylvania, USA) and R software (R project, Vienna, Austria). Among demographic and 

clinical characteristics, categorical variables (absolute numbers and proportions) were 

analyzed using Chi-square or Fisher's exact test, and continuous variables (mean±SD) or 

median (25-75% quartiles) were analyzed using T-test or Mann-Whitney test, when 

appropriate. Logistic Regression model was performed considering groups (control and 

OSA patients) and conditions (awake and sleep) as fixed effects and oronasal breather as the 

dependent variable. The Cohen’s Kappa Coefficient was used to analyze agreements 

between self-reports and objective breathing route. Two-way ANOVA for repeated 

measures was used to analyze tidal volume and respiratory rate (parametric analysis), and 

percentages of oral breathing route tidal volume (non-parametric analysis) as dependent 



 

 

variables between groups (control and OSA patients) and conditions (awake and sleep). The 

Spearman Rank Correlation Coefficient was performed to determine associations between 

tidal volume and age, neck circumference, BMI and AHI. The McNemar´s test was 

performed to analyze preferential breathing route behavior before-after obstructive apneas.  

The significance level was set at p-value < 0.05. 

 

Results 

 Thirty patients with suspected OSA and 11 university employees with no symptoms 

were invited for the study and 26 subjects (9 controls and 17 OSA patients) completed the 

study (Fig. 2). Demographic, clinical and sleep characteristics of the population studied are 

described in Table 1. Controls and OSA patients had similar sex distribution, co-morbidities, 

use of medications and nasal symptoms. OSA patients were older, had higher body mass 

index, and larger neck circumference than controls.  

All subjects in the study had qualitative analysis of breathing route while awake and 

the median (25-75% quartiles) number of breaths per subject analyzed in controls was 

similar to OSA patients [103(45-226) and 89(62-169) breaths, respectively, p=0.979]. All 

controls and 10 patients with OSA had qualitative analysis of breathing route during stable 

sleep. Seven OSA patients did not have sufficient stable sleep and the breathing route during 

sleep was determined using periods of apneas (see Methods). The median (25-75% quartiles) 

number of breaths per patient analyzed during sleep in the controls was higher than OSA 

patients [2006(1144-3015) and 384(188-938)] breaths, respectively, p<0.001].  

Among the control group, all subjects were classified as nasal breathers while awake. 

The mean ± SD group data percentage of nasal inspiration while awake was 96 ± 6 %. During 

sleep, two out of 9 control subjects were classified as oronasal breather.  The mean group 

data percentage of nasal inspiration was 75±21%. In contrast, only 35% and 30% of patients 

with OSA were classified as preferential nasal breathers while awake and sleep, respectively. 

In the OSA group the mean ± SD group data percentage of nasal inspiration while awake 

and sleep was 38±44% and 41±38 %, respectively. The proportion of preferential nasal 

breathers both awake and asleep was significantly higher in control than OSA group (Fig. 

3).  

When all obstructive apneas were analyzed independently (n=756), 78% did not 

change the preferential route before vs after apnea (i.e.: oronasal-oronasal or nasal-nasal), 



 

 

13% changed from oronasal to nasal and 9% changed from nasal to oronasal (p=0.007). The 

specific behavior of breathing route before-after apneas of each OSA patient is shown in 

Figure 4.     

Preferential oronasal breathing route in controls and OSA patients was self-reported 

by 2 out of 9 controls and 10 out of 17 OSA patients (22% and 59%, respectively, p=0.110). 

However, there was poor agreement between the self-reported preferential breathing route 

and the qualitative analysis of breathing route in controls (Kappa=0.36) and there were no 

agreements in OSA group either awake or asleep (Kappa=-0.12 and Kappa=-0.02, 

respectively) (Fig. 5). Considering the entire population, we did not find significant 

associations between the presence of nasal symptoms, including need to blow nose 

(p=0.267), sneezing (p=0.695), runny nose (p=0.695), post-nasal discharge (p=0.692), thick 

nasal discharge (p=0.306) and oronasal breathing during sleep and awake (p not shown for 

the sake of simplicity).  

 The quantitative analysis of breathing route showed higher proportion of inspired 

oral tidal volume in OSA patients  while awake and sleep than controls (p<0.001). Tidal 

volume and respiratory rate were similar between controls and OSA patients while awake 

and sleep (Table 2). 

 There were positive correlations between proportion of oral tidal volume over the 

total tidal volume during sleep and age (r=0.60 and p=0.001), neck circumference (r=0.46 

and p=0.017) and AHI (r=0.41 and p=0.038). There was no significant correlation between 

proportion of oral tidal volume over to total tidal volume and body mass index (r=0.28 and 

p=0.161) (Fig. 6). 

 

Discussion 

 Our study objectively measured the breathing route in controls and patients with OSA 

while awake and asleep. The novel findings are: 1.While controls breathe preferentially 

through the nose, patients with OSA are predominant oronasal breathers both awake and 

asleep. 2. Patients with OSA frequently self-report to be oronasal breathers. However, there 

is no agreement between self-reported and objective measures of breathing route both awake 

and asleep among patients with OSA. Moreover, the presence of nasal symptoms is not 

associated with oronasal breathing route 3. Obstructive apneas do not significantly impact 

the preferential breathing route since the preferential breathing route does not change before 



 

 

and after the majority of obstructive events. Moreover, the change (from nasal to oronasal 

or oronasal to nasal) does not show a specific pattern. 4. Oronasal breathing both awake and 

asleep is associated with several factors, including age, OSA severity and neck 

circumference.   

Our study confirmed previous investigations by showing that nasal breathing is the 

preferential breathing route both awake and asleep in controls [27,28]. In contrast, patients 

with OSA were predominantly oronasal breathers both while awake and sleep (65 and 71%, 

respectively). One previous study showed that 30% of all analyzed breaths during stable 

sleep were oronasal. However, the study with OSA patients only used indirect measures of 

oronasal flow (nasal cannula and oral thermistor) [3]. Our objective measurements of nasal 

and oral tidal volume using pneumotacographs showed a much higher proportion of oronasal 

breaths (62% and 59% while awake and sleep, respectively). Interestingly enough, a high 

proportion of patients with OSA self-reported to be predominantly oronasal breather. 

However, there was no significant agreement between patient self-perceived predominant 

breathing route, presence or absence of nasal symptoms and the objectively measured 

breathing route both awake and asleep. This observation is to some extent in line with the 

literature that shows poor correlation between the perception of nasal obstruction and the 

objective measurement of nasal patency [20,21]. One important clinical implication of our 

findings concerns to the choice between nasal or oronasal mask for OSA treatment with 

CPAP. Our study suggests that the mask choice should neither be based on patient self-

reported perception of breathing route nor in the presence or absence of nasal symptoms 

because they do not correlate well with the objectively measured breathing route. In addition, 

while most OSA patients are predominantly oronasal breathers when sleeping without 

CPAP, nasal masks are still well accepted by most of the patients. One explanation for this 

apparent paradox is that nasal CPAP for OSA treatment can convert predominantly oronasal 

breathers into nasal breathers [29].     

The reasons why patients with OSA are frequently oronasal breathers are not 

completely understood. One possibility is that nasal obstruction and oral breathing at young 

age would alter craniofacial growth and predispose to OSA during adulthood [12]. Patients 

with fixed bilateral nasal obstruction were excluded from our study. OSA is also 

independently associated with nasal symptoms [30]. Nasal symptoms were highly frequent 

among patients with OSA but also common in the control group in our study (Table 1). 



 

 

Another possibility is that most subjects would be naturally nasal breathers and that 

obstructive apneas might terminated with oronasal breathing. Therefore, repetitive 

obstructive events would gradually transform nasal breathers into oronasal breathers. 

However, we found no evidence for this hypothesis. Among 427 obstructive events that were 

preceded by nasal breathing, only 66 (15%) were terminated with oronasal breathing. 

Conversely, among the 329 obstructive apneas that were preceded by oronasal breathing, 

102 events (31%) converted into nasal breathing. In the present study, we found a moderate 

correlation between oronasal breathing during sleep not only with OSA severity but also 

with age and neck circumference. One previous study that measured indirectly nasal and oral 

flow with nasal cannula and oral thermistor also found similar correlations between oronasal 

breathing and OSA severity [3]. Another study in healthy subjects also using surrogate 

markers of breathing route found that increasing age and obesity were risk factors for 

oronasal breathing. Increasing age may affect the tone of muscles involved in keeping the 

mouth closed [31]. We speculate that obesity and increased neck circumference are 

associated with increased submandibular tissue loads causing an imbalance between mouth 

shutting and opening forces.  

 Our study has several limitations. The number of subjects and patients studied was 

relatively small. However, this was a physiological study with well instrumented patients 

and the preferential breathing pattern in controls and OSA patients is clearly different. In our 

study, controls and patients were not well matched for covariates that may have influenced 

our results. However, independent of the exact mechanisms leading to oronasal breathing, 

our study showed while controls frequently breathe through the nose during sleep, the 

majority of the typical OSA patients are oronasal breathers during sleep.  

Conclusions 

Oronasal breathing may play a significant role in OSA pathogenesis and influence 

treatment with CPAP. We provided evidence that, in contrast to controls, patients with OSA 

are preferentially oronasal breathers while awake in the supine position before and during 

sleep. Patients with OSA frequently report nasal symptoms and preferential oronasal 

breathing. However, self-perception does not accurately predict objectively-measured 

preferential breathing route. Oronasal breathing is associated with OSA severity, increasing 

age and higher neck circumference.   
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Figure 1. Setup for breathing route analysis. The patient slept on oronasal mask divided in 

2 sealed compartments (nasal and oral) attached to 2 pneumotachographs.  
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Figure 2. Flow-chart of the study population  

 

 

Abbreviations: OSA, obstructive sleep apnea; PSG, polysomnography 

 

 

 

 



 

 

Figure 3. Percentage of controls and OSA patients that were classified as nasal breathers (if 

> 60% of inspirations were nasal). Nasal breathing was more common among controls than 

OSA patients while awake and sleep (* p=0.011) 
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Figure 4. Behavior of breathing route before and after obstructive apneas. Each column 

represents a single OSA patient studied. The legends summarize the different possibilities 

of breathing route behavior from 3 breaths before to 3 breaths after obstructive apneas. Solid 

legends highlight the proportion of obstructive apneas that changed breathing route (from 

nasal to oronasal or vice-versa) after obstructive apneas. Scattered legends represent the 

proportion of obstructive apneas that remained unchanged. Patient 4, for example, had 60% 

of breaths that did not change breathing route after obstructive apneas, 7% changed from 

oronasal to nasal breathing route and 33% from nasal to oronasal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 5. Agreement between objectively-determined and self-reported breathing route. 

Subjects were considered as oronasal breathers when the proportion of oronasal inspirations 

were > 40% of the total inspirations analyzed. Each symbol represent the proportion of 

oronasal inspirations of a single subject during wakefullness and sleep according to the self-

reported preferential breathing route. Self-reported nasal breathing (NB) and oronasal 

breathing (ONB) had poor agreement with objective analysis in controls (○) while sleep 

(Kappa value=0.36) and no agreement in OSA patients (●) while awake (Kappa value= -

0.12) and sleep (Kappa value= -0.02). Disagreements in are highlighted in gray (■) 
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Figure 6. Correlations between inspired oral tidal volume (%) and age (A), body mass index 

(B), neck circumference (C) and apnea-hypopnea index (AHI, D) in 9 controls (○) and 17 

OSA patients (●) 

 

 



 

 

Table 1. Demographic, clinical and sleep characteristics the population studied (mean ± SD, 

median (25-75% quartiles) or number of cases and proportions) in control and OSA groups  

     Control Group 

n =9 

OSA Group 

n =17 

p-value 

    Age, years 40 ± 10 52 ± 14 0.023 

Male, n (%)  4 (44) 10 (59) 0.683 

Body mass index, kg/m2 25 ± 5 31 ± 5 0.005 

Neck circumference, cm 36 ± 3 41 ± 5 0.003 

Epworth scale 7 ± 4 13± 5 0.007 

Nasal symptoms, n (%)    

   Need to blow nose 5 (56) 9 (53) 1.000 

   Sneezing 5(56) 8 (47) 1.000 

   Runny nose 6 (67) 7 (41) 0.411 

   Post nasal discharge 3 (33) 8 (47) 0.683 

   Thick nasal discharge 2 (22) 2 (12) 0.591 

Co-morbidities, n (%)    

   Hypertension 2 (22) 6 (35) 0.667 

   Dyslipidemia 0 (0) 5 (29) 0.129 

   Diabetes 1 (11) 2 (12) 1.000 

   Rhinitis 2 (22) 1 (6) 0.268 

   Sinusitis 2 (22) 2 (12) 0.591 

   Gastroesophageal reflux 1 (11) 0 (0) 0.346 

Medications, n (%)    

   Beta-blockers 0 (0) 3 (18) 0.529 

   Diuretics 2 (22) 3 (18) 1.000 

   Vasodilators 1 (11) 1 (6) 1.000 

Sleep characteristics    

   TST, min 264 ± 95 333 ± 50 0.066 

   Sleep Efficiency, % 79 ± 14 78 ± 11 0.766 

   N1, % 9 ± 5 19 ± 14 0.017 

   N2, % 52 (48-57) 58 (47-66) 0.312 

   N3, % 19 (13-29) 15 (1-25) 0.284 

   REM, % 18 ± 6 10 ± 7 0.195 

   Apnea/hypopnea index, events/hour 5 ± 4 56 ± 21 <0.001 

   Lowest SpO2, % 91 ± 4 79 ± 9 <0.001 

 

Abbreviations: TST, total sleep time,N1, Non-REM stage1; N2, Non-REM stage2; N3, Non-

REM stage3; REM, rapid eye movement stage; SpO2, peripheral oxygen saturation 

 

 

 

Table 2.Quantitative analysis of ventilatory variables data (mean ± SD) in control and OSA 



 

 

groups (*, versus controls) 

       Control Group 

n =9 

 OSA Group 

n=17 

  

       Awake Sleep  Awake Sleep  p-value 

        Respiratory rate, bpm 14 ± 5 16 ± 2  15 ± 3 15 ± 3  0.855 

Tidal volume, ml 447 ± 

191 

356 ± 

137 

 490 ± 

175 

357 ±85  
0.657 

Oral tidal volume, % 0.4 ± 1.1 5 ± 13  40 ± 39* 32 ± 

37* 

 
<0.001 

 


