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RESUMO 

DIAS FVS. Condição miofuncional e controle motor orofacial em crianças com apneia 

obstrutiva do sono [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto; 2022. 

 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é a extremidade mais grave do espectro dos distúrbios 

respiratórios do sono (DRS) com causa principal a hipertrofia das tonsilas palatinas e faríngea 

que favorece a instalação da respiração oral. Conhecer e compreender os problemas 

subjacentes à AOS infantil, para contribuir com a elaboração da terapia miofuncional orofacial 

foi a maior finalidade deste estudo. Os objetivos foram analisar os músculos e as funções do 

sistema estomatognático e investigar o controle motor orofacial em crianças com AOS, 

comparativamente a um grupo sem AOS. Participaram 57 crianças com faixa etária entre 6 a 

12 anos (8,4 ± 1,6 anos) divididas em dois grupos: grupo AOS com 34 crianças (16 meninos 

e 18 meninas) e grupo NAOS com 23 (12 meninos e 11 meninas), 10 sem DRS e 13 com 

ronco primário. Todas passaram por avaliação otorrinolaringológica, polissonográfica e 

orofacial, a qual compreendeu a análise da condição miofuncional e do controle motor por 

meio do protocolo de avaliação miofuncional orofacial com escores (AMIOFE), medidas de 

máxima pressão de lábios e de língua por meio do Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) 

e de força de mordida e de língua com um gnatodinamômetro, eletromiografia de superfície 

dos músculos temporais anteriores, masseteres e supra-hióideos e cinemática da 

diadococinesia oral. Estatística paramétrica foi aplicada aos dados contínuos com distribuição 

normal (t-Student e Anova dois fatores) e não paramétrica aos dados categóricos ou sem 

distribuição normal (Qui-quadrado e Mann-Whitney). O nível de significância foi estabelecido 

como P < 0,05. O tamanho do efeito, que representa a relevância clínica, foi calculado de 

acordo com o teste empregado. O grupo AOS apresentou piores condições miofuncionais, 

com diferenças significativas nas categorias aparência/postura, mobilidade, funções e, 

consequentemente, no escore total do AMIOFE (P < 0,001), com grande relevância clínica. A 

capacidade de exercer pressão de língua na deglutição (P < 0,05), forças de mordida (P < 

0,001) e de ponta de língua (P < 0,05) foram menores no grupo AOS que no grupo NAOS. Na 

deglutição de 5 mL de líquido, o grupo AOS realizou um maior número de goles, com menor 

volume por deglutição (P = 0,01). No grupo AOS, um maior gasto de energia relativa foi 

necessário para cumprir a demanda mastigatória (integral, %*s) (P < 0,05) e a deglutição de 

50 mL, embora nessa prova não tenha atingido a significância estatística (P = 0,07), a 

relevância clínica foi moderada. A diadococinesia oral foi semelhante nos grupos. Em 

conclusão, as crianças do grupo AOS, além de respiração oral e acentuada mudança na 

aparência e postura da musculatura orofacial, apresentaram inabilidade motora em provas de 

mobilidade, na produção de pressão/força com a musculatura da língua e da mastigação e 

despenderam maior energia as tarefas funcionais de mastigação e deglutição contínua. Em 

conjunto, esses achados indicam um prejuízo no desempenho motor orofacial nas crianças 

com AOS. 

Palavras-chave: Apneia do sono tipo obstrutiva. Criança. Eletromiografia. Músculos. Terapia 

Miofuncional.   



 
 

ABSTRACT 

 

DIAS FVS. Myofunctional status and orofacial motor control in children with obstructive sleep 

apnea [thesis]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, School of Medicine of Ribeirão Preto; 

2022. 

 

Obstructive sleep apnea (OSA) is the most severe end of the spectrum of sleep-disordered 

breathing (SDB) with the main cause being adenotonsillar hypertrophy which favors oral 

breathing. Knowing and understanding the underlying problems of childhood OSA, in order to 

contribute to the development of orofacial myofunctional therapy, was the main purpose of this 

study. The objectives were to analyze the muscles and functions of the stomatognathic system 

and to investigate orofacial motor control in children with OSA, compared to a group without 

OSA. Participated in 57 children aged between 6 to 12 years (8.4 ± 1.6 years) divided into two 

groups, OSA group with 34 children (16 boys and 18 girls) and NOSA group with 23 (12 boys 

and 11 girls), 10 without DRS and 13 with primary snoring. All underwent otorhinolaryngologist, 

polysomnography and orofacial examination, which included the analysis of myofunctional 

condition and motor control through the protocol of orofacial myofunctional evaluation with 

scores (OMES), measurements of maximal lip and tongue pressure through Iowa Oral 

Performance Instrument (IOPI), and tongue and bite force with a gnatodynamometer, surface 

electromyography of the anterior temporalis, masseter and suprahyoid muscles and 

kinematics of oral diadochokinesis. Parametric statistics were applied to continuous data with 

normal distribution (t-Student and two-way Anova) and non-parametric to categorical data or 

without normal distribution (Chi-square and Mann-Whitney). The significance level was set at 

P < 0.05. The effect size, which represents clinical relevance, was calculated according to the 

test used. The OSA group showed worse myofunctional conditions, with significant differences 

in the categories appearance/posture, mobility, functions and, consequently, in the total OMES 

score (P < 0.001), with great clinical relevance. The ability to exert tongue pressure during 

swallowing (P < 0.05), bite forces (P < 0.001) and tongue tip (P < 0.05) were lower in the OSA 

group than in the NAOS group. When swallowing 5 mL of liquid, the OSA group performed a 

greater number of sips, with a lower volume per swallow (P = 0.01). In the OSA group, a greater 

expenditure of relative energy was necessary to fulfill the masticatory demand (integral, %*s) 

(P < 0.05) and the swallowing of 50 mL, although in this test it did not reach statistical 

significance (P = 0.07), the clinical relevance was moderate. Oral diadochokinesis was similar 

in the groups. In conclusion, children in the OSA group, in addition to mouth breathing and 

marked change in the appearance and posture of the orofacial muscles, showed motor 

disability in mobility tests, in the production of pressure/force with the tongue and mastication 

muscles, and expended more energy in the functional tasks of mastication and continuous 

swallowing. Taken together, these findings indicate an impairment in orofacial motor 

performance in children with OSA.  

Keywords: Sleep Apnea, Obstructive. Child. Electromyography. Muscles. Myofunctional 

Therapy.   



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 –  Fluxograma da composição do grupo AOS 48 

Figura 2 – Fluxograma da composição do grupo NAOS 49 

Figura 3 – Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) 54 

Figura 4 – Mensuração da pressão de lábios com o IOPI 55 

Figura 5 – Mensuração da pressão de língua na protrusão com o IOPI 56 

Figura 6 – Mensuração da pressão de língua na deglutição com o IOPI 56 

Figura 7 – Gnatodinamômetro eletrônico 57 

Figura 8 – Mensuração da força de mordida isométrica máxima 59 

Figura 9 – Mensuração da força isométrica máxima da ponta de língua 59 

Figura 10 – Mensuração da força isométrica máxima do dorso de língua 60 

Figura 11.A – Sistema Free EMG BTS 61 

Figura 11.B – Sondas e eletrodos de superfície 61 

Figura 12.A – Eletrodos posicionados em temporais e masseteres 62 

Figura 12.B – Máxima contração voluntária (MCV) com roletes de algodão 62 

Figura 13 –  Determinação automática dos momentos onset e offset da 

atividade muscular do masseter de trabalho durante a prova de 

mastigação unilateral com goma de mascar 

64 

Figura 14 –  EMG de todos os músculos em um golpe mastigatório 65 

Figura 15.A –  Eletrodos posicionados em supra-hióideos 66 

Figura 15.B –  Deglutição de 5 mL 66 

Figura 16 –  Exemplo representativo de uma deglutição 67 

Figura 17 –  Exemplo representativo da deglutição contínua de 50 mL 68 

Figura 18 –  Modelo ilustrativo dos pontos antropométricos faciais 70 

Figura 19 –  Câmeras de vídeo CCD 71 

Figura 20 –  Máxima contração voluntária dos músculos da mastigação 80 

Figura 21 –  Tempo para atingir o pico máximo de atividade 82 



 
 

Figura 22 –  Pico de atividade (%) dos músculos da mastigação  84 

Figura 23 –  Velocidade máxima (Vmax) dos músculos da mastigação 85 

Figura 24 –  Interação da variável Integral (%*s) 87 

Figura 25 – Tempo para o pico na deglutição de 5 mL 90 

Figura 26 – Tempo para o pico na deglutição de sólido 90 

Figura 27 – Velocidade máxima durante a deglutição de sólido 93 

Figura 28.A –  Frequência mediana nos tempos T1, T2 e T3 da prova 

deglutição 50 mL de água 

95 

Figura 28.B –  Integral (INT) nos tempos T1, T2 e T3 da prova deglutição 50 

mL de água 

95 

Figura 29.A –  Amplitude lábio superior-inferior (LIS, mm) 97 

Figura 29.B –  Coeficiente de variação da Amplitude LIS (%) 97 

Figura 29.C –  Amplitude máxima LIS (mm) 97 

Figura 30.A –  Amplitude cheilion direito-esquerdo (CH, mm) 97 

Figura 30.B –  Coeficiente de variação da Amplitude CH (%) 97 

Figura 30.C – Amplitude máxima CH (mm) 97 

Figura 31.A –  Velocidade máxima de abertura LIS (mm/s) 97 

Figura 31.B –  Velocidade máxima de abertura CH (mm/s) 97 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 –  Características demográficas e clínicas dos grupos com 

apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do 

sono (NAOS) 

75 

Tabela 2 – Avaliação miofuncional orofacial com protocolo AMIOFE dos 

grupos com apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia 

obstrutiva do sono (NAOS) 

77 

Tabela 3 – Tipo mastigatório de acordo com o protocolo AMIOFE 78 

Tabela 4 – Valores máximos de pressão de lábios e língua (kPa) medida 

com o IOPI dos grupos com apneia obstrutiva do sono (AOS) 

e sem apneia obstrutiva do sono (NAOS) 

78 

Tabela 5 – Força de mordida, de ponta e dorso da língua (Newton) dos 

grupos com apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia 

obstrutiva do sono (NAOS) 

79 

Tabela 6 – Atividade dos músculos da mastigação na prova de máxima 

contração voluntária (MVC, µV) 

80 

Tabela 7 – Tempo (ms) para atingir o pico máximo de atividade 82 

Tabela 8 – Atividade no pico (%) 83 

Tabela 9 – Velocidade máxima (%/s) 85 

Tabela 10 – Integral (%s) 86 

Tabela 11 – Duração, número de deglutições, tempo, volume e fluxo dos 

grupos com apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia 

obstrutiva do sono (NAOS) 

88 

Tabela 12 – Duração da deglutição, tempo para o pico e tempo para a 

integral/2. Média e Desvio Padrão (DP) 

89 

Tabela 13 – Pico (%) e integral (%s) da atividade EMG durante a 

deglutição relativos à atividade eletromiográfica na máxima 

contração voluntária (MCV) 

91 

Tabela 14 – Velocidade máxima. Média e Desvio Padrão (DP) 92 

Tabela 15 – Frequência mediana. Média e Desvio Padrão (DP) 94 

Tabela 16 – Frequência mediana e Integral na prova de 50 mL. Média e 

Desvio Padrão (DP) 

95 

Tabela 17 – Diadococinesia oral dos grupos com apneia obstrutiva do 

sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do sono (NAOS) 

96 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AASM Academia Americana de Medicina do Sono 

AMIOFE Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores 

AOS Apneia Obstrutiva do Sono 

AT Adenoamigdalectomia 

CERB Centro Especializado do Respirador Bucal 

ch Ponto antropométrico - Cheilion 

CH Distância entre os pontos cheilion direito e esquerdo 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure 

DDK Diadococinesia  

DMO Distúrbio Miofuncional Orofacial 

DRS Distúrbio Respiratório do Sono 

EMG Eletromiografia de Superfície 

FM Força de Mordida 

ft Ponto antropométrico - Frontotemporal 

HCFMRP-USP 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo 

IAH Índice de Apneia e Hipopneia 

IAOH Índice de Apneia e Hipopneia Obstrutiva 

IMC Índice de Massa Corpórea 

IOPI Iowa Oral Performance Instrument 

li Ponto médio do lábio superior e inferior 

LIS Distância do lábio superior e inferior 

LISE Laboratório de Investigação do Sistema Estomatognático 

MCP Mordida Cruzada Posterior  

MCV Máxima Contração Voluntária 

Mb Masseter de balanceio 

Mt Masseter de trabalho 

PSG Polissonografia 

REM Rapid eyes moviment 



 
 

RP Ronco Primário 

SARVAS Síndrome do Aumento de Resistência das Vias Aéreas Superiores 

Tb Temporal de balanceio 

Tt Temporal de trabalho 

TMO Terapia Miofuncional Orofacial 

VAS Vias Aéreas Superiores 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços científicos combinado ao reconhecimento de que os distúrbios 

respiratórios do sono (DRS) são prevalentes e prejudiciais ao bem-estar populacional 

torna a investigação destes primordial à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos 

e, neste caso especificamente, das crianças. 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é considerada a extremidade mais grave do 

espectro dos DRS, que também inclui o ronco primário (RP) e a síndrome de aumento 

da resistência das vias aéreas superiores (SARVAS). O RP é a manifestação mais 

branda e prevalente, sendo definido como ronco habitual por mais de três noites por 

semana sem apneias, hipopneias, despertares frequentes ou anormalidades nas 

trocas gasosas. Por sua vez, a SARVAS compreende o ronco, o aumento do trabalho 

respiratório e despertares frequentes, sem eventos obstrutivos reconhecíveis ou 

anormalidades nas trocas gasosas (AASM, 2014). 

Crianças com AOS podem ter as vias aéreas superiores (VAS) obstruídas total 

ou parcialmente, com interrupção da oxigenação, da ventilação e presença de padrão 

de sono anormal (AASM, 2014). A patofisiologia da AOS infantil pode ser dividida em 

fatores que causam estreitamento da VAS, por exemplo, a hipertrofia adenotonsilar, 

ou fatores que aumentam a sua colapsabilidade, tais como diminuição do tônus 

muscular, alteração dos reflexos neuromotores e condições inflamatórias (Ward; 

Marcus, 1996; Alonso-Álvarez et al., 2014; DelRosso, 2016; Lennon et al., 2017; Lê-

Dacheux et al., 2020).  

Na população infantil, as taxas de prevalência de DRS ainda permanecem 

incertas devido à falta de adoção universal de critérios diagnósticos e porque grandes 

estudos populacionais usando polissonografia (PSG) não foram realizados. Estima-se 

que entre 5% a 12% das crianças roncam habitualmente (Ali; Pitson; Stradling, 1994) 

e a prevalência de AOS em crianças tem sido tradicionalmente estimada entre 1 a 5% 

(Bonuck et al., 2011; Marcus et al., 2012; DelRosso et al., 2021), sendo o fator 

etiológico mais comum a hipertrofia das tonsilas faríngea e palatinas, cuja ocorrência, 

favorece a instalação da respiração oral (Choi et al., 2010; Kaditis et al., 2016).  

Comprometimentos no desenvolvimento neurocognitivo (concentração, 

atenção e memória), no desempenho escolar e as mudanças no comportamento são 

consequências da AOS pediátrica frequentemente relatadas, mas distúrbios 

cardiovasculares, metabólicos e outros associados ao sono não restaurador também 
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têm sido destacados (Yu et al., 2017; Gozal; Tan; Kheirandish-Gozal, 2020; Martín-

Montero et al., 2021). 

A adenoamigdalectomia (AT) é o tratamento de primeira linha para AOS 

durante a infância (Schechter, 2002; Marcus et al., 2012; AASM, 2014; Kaditis et al., 

2016; Mitchell et al., 2019), com cura relatada ou melhora da doença na maioria dos 

casos (Marcus et al., 2013; Boudewyns et al., 2017). No entanto, a proporção de 

doentes com AOS residual pós-operatória variou de 13% a 29% em populações de 

baixo risco e atingiu 73%, quando as crianças obesas foram incluídas na análise 

(Marcus et al., 2012). A AT pode trazer recuperação parcial das alterações musculares 

e funcionais, especialmente durante o primeiro mês após a cirurgia, mas distúrbios 

miofuncionais persistem após seis meses (Bueno et al., 2015) e em longo prazo 

(Valera; Trawitzki; Anselmo-Lima, 2006). 

Além do estreitamento anatômico das VAS, fatores neuromusculares devem 

ser considerados como contribuintes para AOS, tais como o decréscimo da função 

dos músculos dilatadores das VAS durante o sono ou a pobre ativação muscular. 

Partindo desse pressuposto, alguns autores têm direcionado o foco de seus estudos 

para a relação entre fatores neuromusculares e AOS, RP ou AOS residual após AT 

ou tratamento ortodôntico na infância, concluindo que a terapia miofuncional orofacial 

(TMO) também deveria ser incluída no tratamento dos DRS nas crianças 

(Guilleminault et al., 2013; Lee et al., 2015; Boudewyns et al., 2017). 

Brevemente, a TMO objetiva corrigir os padrões respiratórios anormais e as 

disfunções musculares que prejudicam a patência das VAS (Guilleminault et al., 

2013). Reforçam o papel da TMO os estudos que mostraram que esta propiciou 

redução do índice de apneia e hipopneia (IAH) em adultos com a AOS moderada 

(Guimarães et al., 2009), melhoraram a qualidade de vida se aplicados isoladamente 

ou em associação com CPAP (continuous positive airway pressure - pressão positiva 

contínua nas vias aéreas) (Diaféria et al., 2013) e, em crianças DRS e apneia residual 

(Lee et al., 2015; Villa et al., 2015a; Villa et al., 2017).  

No entanto, preocupações relevantes sobre a TMO em casos de AOS já foram 

levantadas, como a falta de método validado de avaliação miofuncional (Folha; Valera; 

de Felício, 2015), de clareza sobre os princípios de reabilitação neuromuscular 

(Steele, 2009), de consenso sobre os tipos de exercício (Camacho et al., 2015), e em 

relação à especificidade de metas e procedimentos terapêuticos (Folha; Valera; de 

Felício, 2015). Também, as funções musculares deveriam ser reavaliadas após TMO, 
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a fim de determinar se os resultados positivos no IAH estão realmente relacionados a 

melhorias nas funções musculares orofaciais (Folha; Valera; de Felício, 2015; de 

Felício; da Silva Dias; Trawitzki, 2018). Pelo o nosso conhecimento, medidas de 

resultados após intervenção baseada em TMO com crianças foram descritas apenas 

por Villa et al. (2015a; 2017), como a respiração, permeabilidade nasal, função dos 

lábios, posição e pressão da língua.  

Em nosso estudo anterior, foram encontradas várias características comuns em 

crianças com AOS e aquelas que apresentam RP, como aparência das estruturas, 

máxima contração dos músculos da mastigação, força de lábios e língua. Mas, 

diferenças também foram observadas com piores resultados para as crianças com 

AOS, como maior assimetria e desequilíbrio entre músculos da mastigação, pior 

padrão de deglutição e mobilidade orofacial. Os achados sugeriram um pobre controle 

motor, que envolve a capacidade de contração muscular, mas também habilidade 

motora para coordenar os músculos com adequada amplitude, controle de velocidade 

e acurácia de movimentos, de acordo com a demanda da tarefa (de Felício et al., 

2016). Estes resultados nos motivaram a aprofundar a pesquisa sobre o controle 

motor orofacial em crianças com AOS.  

Recentemente, alguns autores têm explorado os mecanismos sensório-

motores orais, por meio de provas de estereognosia oral (capacidade de reconhecer 

formas) e mobilidade da língua. Rodríguez-Alcalá et al. (2021) relataram pior 

desempenho em adultos com AOS moderado-severo, seguido daqueles com RP, 

enquanto indivíduos sem DRS mostraram habilidades adequadas. Porém, 

Guilleminault, Huang e Quo (2019) detectaram prejuízos em apenas uma pequena 

porcentagem de crianças e adultos com AOS. Portanto, a questão do controle motor 

orofacial em pacientes com AOS ainda carece de investigação. 

Se as crianças com AOS apresentarem de fato prejuízos, a possibilidade de 

promover o desenvolvimento do controle motor por meio da TMO deverá ser 

considerada. Estudos têm comprovado que o treinamento da repetição de novas 

tarefas motoras resulta em melhora do desempenho e aumento da representação dos 

músculos treinados no córtex motor (Kumar et al., 2016). Reforçam essa ideia, os 

achados mostrando que o treinamento de uma tarefa de língua aumentou de precisão 

dos movimentos e diminuiu a ocorrência de distúrbios respiratórios obstrutivos durante 

o sono REM (rapid eyes moviment)  em adultos, o que foi atribuído a uma melhoria na 

estabilidade da VA devido ao aumento da excitabilidade cortical relacionada ao 
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músculo genioglosso (Rousseau et al., 2015), o maior músculo protrusor da língua e 

dilatador da faringe (Eckert, 2018; Saint-Fleur et al. 2021).  

No presente estudo, medidas que possuem potencial para esclarecer sobre as 

disfunções e o controle motor da região orofacial foram empregadas, tais como a 

avaliação da condição miofuncional orofacial das funções e estruturas 

estomatognáticas por meio de protocolo validado, da competência dos lábios, língua 

e músculos da mastigação para exercer força/pressão, a análise dos músculos no 

domínio do tempo durante a mastigação (temporais e masseteres) e a deglutição 

(temporais, masseteres e supra-hióideos) e diadococinesia oral. 

A hipótese desse estudo é de que crianças com AOS apresentam prejuízos 

controle motor orofacial. 
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2 OBJETIVO 

 

Analisar os músculos e as funções do sistema estomatognático e investigar o 

controle motor orofacial em crianças com AOS, comparativamente a um grupo sem 

AOS.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Apneia Obstrutiva do Sono em Crianças 

 

A oclusão parcial ou completa das VAS durante o sono, concomitante a 

ocorrência de hipoxemia, hipercapnia, esforço inspiratório e despertares é 

denominada como AOS (AASM, 2014). A criança que apresenta frequentes episódios 

de AOS tem um sono de baixa qualidade e, com o passar do tempo, se não 

diagnosticada ou tratada, a doença pode acarretar alterações neurocognitivas, 

comportamentais e sistêmicas (Spruyt; Gozal, 2012; Hunter et al., 2016). 

A AOS é a forma extrema da resistência das VAS relacionada com o sono e faz 

parte de um espectro de DRS que inclui o RP e a SARVAS. O RP é caracterizado, em 

seu quadro clínico, com a presença de ruído respiratório mantendo preservada, em 

níveis de normalidade, a arquitetura e padrões ventilatórios. Já na SARVAS, ocorre 

um repetitivo ou contínuo aumento na resistência ao fluxo aéreo dentro das VAS 

associado a um aumento do esforço respiratório na ausência de apneias ou 

hipopneias (Marcus et al., 2012). 

Na população infantil, a prevalência estimada é de que 1 a 5% das crianças 

apresentem a AOS (Marcus et al., 2012; Bonuck et al., 2011) e de 4 a 34% apresentem 

RP (Li et al., 2013), sendo mais comum na fase pré-escolar, que coincide com a maior 

incidência de hipertrofia de tonsilas palatinas e faríngea (Choi et al., 2010).  

Os estudos populacionais sobre a história natural dos DRS são poucos. Com 

base na análise de uma grande corte longitudinal, Bonuck et al. (2011) descreveram 

a prevalência de três sintomas chave de DRS em crianças desde o nascimento até 

6,75 anos de idade. De acordo com as respostas das mães para a alternativa “sempre 

presente”, a ocorrência foi a seguinte: apneia de 1% a 2%; ronco de 3,6% (1,5 ano) à 

7,7% (3,5 anos); e respiração bucal de 2,1% (0,5 ano) à 7,6% (4,75 anos), com 

pequena redução dos dois últimos sintomas nos períodos consecutivos.  

Múltiplos fatores podem ocasionar a AOS (Ward; Marcus, 1996), os quais 

podem ser divididos em fatores que afetam a colapsibilidade das VAS, tais como 

inflamação, hipotonia das VAS e reflexos neuromotores alterados, bem como fatores 

que produzem estreitamento anatômico. A hipertrofia adenotonsilar é a causa mais 

comum de estreitamento das VAS em crianças, a qual favorece a instalação e 

manutenção da respiração oral. Outras causas são: anomalias craniofaciais, 
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macroglossia e hipertrofia de tonsila lingual. A combinação de fatores relacionados à 

colapsibilidade e estreitamento das VAS também ocorre em muitos casos (Alonso-

Álvarez et al., 2014; DelRosso, 2016; Lennon et al., 2017; Lê-Dacheux et al., 2020). 

Assim como em adultos, a obesidade infantil é considerada uma relevante 

comorbidade associada à AOS e um fator de risco para o sucesso da AT como 

tratamento, devido ao aumento do esforço respiratório causado pelo armazenamento 

de gordura na nasofaringe e orofaringe, bem como o aumento de volume do palato 

mole e da língua (Bonuck et al., 2011; Nandalike et al., 2013; Lennon, et al., 2017; Lo 

Bue; Salvaggio; Insalaco, 2020). Alonso-Álvarez et al. (2014) verificaram, que em 

crianças obesas a prevalência de AOS leve (8,1–10,5%), moderada (5,3–12,9%) e 

grave (8,1–16,1%) foi superior à descrita para a população infantil. O risco de AOS 

aumentou com o grau de obesidade e a presença de hipertrofia de tonsilas palatinas 

e faríngea. 

A PSG de noite inteira é o exame recomendado para o diagnóstico – detecção 

e determinação da gravidade – da AOS (Marcus et al., 2012; DelRosso et al., 2021). 

Por meio da PSG são realizados exames tais como, eletroencefalograma, eletro-

oculograma, eletromiograma, eletrocardiograma. Diversos parâmetros fisiológicos são 

analisados, entre eles, o fluxo aéreo nasal e oral, o esforço respiratório e a saturação 

de oxigênio (AASM, 2014). Este exame apresenta alta reprodutibilidade e auxilia na 

avaliação dos riscos pré-cirúrgicos e controle pós-cirurgia (Marcus et al., 2012).  

Segundo o Manual da Academia Americana de Medicina do Sono (AASM, 

2014), a estratificação da AOS na infância considera o número de eventos obstrutivos 

durante o sono, o qual é expresso pelo índice de apneia e hipopneia obstrutiva (IAOH). 

Assim, a classificação da AOS infantil é a seguinte: Leve 1 < IAOH < 5 eventos por 

hora (e/h); Moderada 5 < IAOH < 10 e/h e Grave IAOH > 10 e/h (AASM, 2014; 

Rapoport, 2016). 

A AT é o tratamento inicial recomendado pela Academia Americana de 

Pediatria (Schechter, 2002; Marcus et al., 2012) e Academias Americana e Europeia 

de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço (Kaditis et al., 2016; Mitchell 

et al., 2019). A AT resulta em melhorias subjetivas (sintomas) e objetivas (parâmetros 

PSG) na maioria dos pacientes pediátricos com AOS (Marcus et al., 2013). 

Em um estudo randomizado e controlado, o Childhood Adenotonsillectomy Trial 

- CHAT, a AT promoveu melhora nas métricas de PSG, bem como nos resultados 

secundários comportamentais e de qualidade de vida em crianças obesas e não 
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obesas com diagnóstico de AOS (Marcus et al., 2013). Embora a gravidade da AOS 

melhore rotineiramente após a cirurgia, ela pode persistir de forma significativa. Mas, 

ainda assim, a cirurgia de AT permanece como a opção de primeira linha de 

tratamento (Kaditis et al., 2016; Boudewyns et al., 2017). 

Uma opção de tratamento é a expansão rápida da maxila partindo-se do 

pressuposto que o aumento do espaço intraoral e das VAS promove a permeabilidade 

das VAS e a redução da resistência do fluxo de ar (Levrini et al., 2014; Camacho et 

al., 2017; Pirelli et al., 2019; 2021). O tratamento ortodôntico demonstrou melhorar a 

gravidade da AOS em crianças (Villa et al., 2015b; Pirelli et al., 2019; 2021). Porém, 

faltam estudos que demonstrem a eficácia deste tratamento em longo prazo. 

Aparelhos nasais, orais e máscara facial têm sido indicados no tratamento 

infantil quando a cirurgia de AT não é desejada, indicada, ou tenha falhado 

anteriormente (Parmar; Baker; Narang, 2019; DelRosso et al., 2021). Porém, dados 

adicionais mostram que as máscaras de CPAP podem ter um impacto adverso no 

desenvolvimento craniofacial da criança, o que pode agravar as deformidades 

maxilofaciais e levar ao aumento de colapso das VAS (Ramirez et al., 2013). Apesar 

dos avanços na fabricação do CPAP, por exemplo, as máscaras customizadas, 

diversos fatores comprometem a adesão à esta intervenção (Marcus et al., 2006; 

DelRosso et al., 2021).  

Também, há recomendação para que a TMO seja incluída no tratamento dos 

DRS nas crianças, visando reduzir a frequência ou a gravidade da AOS residual. Os 

exercícios orofaríngeos aplicados, geralmente, são específicos para melhorar o 

selamento labial, favorecer o uso da respiração nasal como a via respiratória principal 

e promover um posicionamento mais favorável da língua na cavidade oral 

(Guilleminault et al., 2013; Levrini et al., 2014; Lee et al., 2015; Villa et al., 2015a; Villa 

et al., 2017). De acordo com a literatura, crianças submetidas à TMO após AT 

apresentaram melhores resultados clínicos e achados de PSG (Lee et al., 2015; Villa 

et al., 2015a; Villa et al., 2017). 

No entanto, preocupações relevantes já foram levantadas, como em uma meta-

análise recente que confirma o alto nível de heterogeneidade das intervenções 

(múltiplas abordagens e diferentes exercícios para o mesmo objetivo) e, mais 

importante, a presença de um alto risco de viés devido à baixa qualidade das 

evidências (Hsu et al., 2020). 
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Uma questão a ser respondida é se as características neuromusculares de 

crianças com AOS são realmente compreendidas. Nesse contexto, há necessidade 

urgente de evidências prospectivas que possibilitem a identificação de candidatos 

para intervenções específicas e, assim, possibilitem maior precisão no atendimento e 

manejo da AOS pediátrica. 

 

 

3.2 Impacto da AOS na Infância 

 

O reconhecimento de anormalidades na infância é importante, pois solucioná-

las precocemente é uma das maneiras de realizar a prevenção dos DRS do adulto, 

bem como diminuir o risco elevado de morbidades associadas à AOS (Campos-

Rodriguez; Martínez-García, 2016; Gozal; Tan; Kheirandish-Gozal, 2020). 

A hipóxia intermitente, a hipercapnia e os múltiplos despertares resultantes dos 

eventos obstrutivos contribuem para as consequências cardiovasculares, hipertensão 

pulmonar, prejuízos do crescimento somático, do desenvolvimento neurocognitivo e 

comportamentais característicos dos portadores de AOS (Paruthi et al., 2015; 

Prabhakar; Peng; Nanduri, 2020; Martín-Montero et al., 2021). 

O impacto nas crianças, portanto, é mais grave. Estudos referem que os déficits 

no desempenho executivo encontrados em crianças com AOS podem refletir uma 

disfunção do lobo frontal (O'Brien; Tauman; Gozal, 2004), embora muitas outras 

regiões do cérebro também possam ser afetadas (Macey et al., 2002). Outro exemplo 

do papel central do sono na saúde são evidências preliminares de que crianças com 

durações de sono mais curtas têm telômeros mais curtos, isso condiz com uma 

literatura mais ampla que indica que a duração do sono mais curta é um risco de maior 

estresse fisiológico e de saúde prejudicada (James et al., 2017). 

As funções do cérebro e do organismo em geral são influenciadas pela 

alternância da vigília com o sono. O sono fragmentado é menos restaurador do que o 

sono consolidado e acaba resultando em sonolência diurna, prejudicando a vida 

escolar das crianças (Bass et al., 2004; Paruthi et al., 2015; Gozal; Tan; Kheirandish-

Gozal, 2020), devido às consequências déficit de atenção, concentração e memória. 

Portanto, a presença de respiração oral e sono inadequado devem ser investigadas, 

quando se observar sonolência diurna e uma queda no desempenho escolar (Hunter 

et al., 2016; Paruthi et al., 2016; Yu et al., 2017). 
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Atualmente, é reconhecido que a AOS infantil está associada a prejuízos de 

atenção, comportamento, regulação das emoções, desempenho acadêmico e estado 

de alerta. Assim como, nas habilidades de expressão linguísticas, percepção visual e 

memória (Hunter et al., 2016). Estudos indicam ainda que, a AOS pode comprometer 

a consolidação de habilidades motoras aprendidas (Landry et al., 2014; 2016). 

Portanto, a AOS tem sérias consequências para o desenvolvimento e a saúde da 

criança. 

As manifestações vasculares, metabólicas e cognitivas da AOS durante o 

período de desenvolvimento de uma criança podem ter consequências tardias 

importantes e estão associadas a doenças crônicas do adulto, como hipertensão 

(Nisbet et al., 2013), diabetes mellitus (Waters et al., 2006), aterosclerose e infarto do 

miocárdio (Gozal; Kheirandish-Gozal, 2008). Assim, a AOS pediátrica é um importante 

fator de risco para consequências graves para a saúde na idade adulta. 

Deste modo, o reconhecimento precoce dos DRS deve sempre ser feito em 

crianças, pois o tratamento nesta fase pode permitir um desenvolvimento normal da 

VAS e, com isso, prevenir a AOS na idade adulta. 

 

 

3.3 Sistema Estomatognático 

 

O sistema estomatognático é um conjunto composto de órgãos e tecidos, 

equilibrados e controlados pelo sistema nervoso central, formado por estruturas 

estáticas e dinâmicas que atuam em conjunto e possibilitam a vida.  

Os lábios são responsáveis pelo vedamento anterior da cavidade oral durante 

o repouso, a trituração de alimentos, a sucção e a deglutição. Também participam 

ativamente na articulação da fala. No repouso e na deglutição, os lábios devem 

permanecer ocluídos, sem esforço ou contração excessiva (Felício, 2020). 

A língua tem relevantes papeis nas funções biológicas primárias, tais como 

respiração, mastigação, deglutição e paladar. Especificamente na respiração, o 

músculo genioglosso destaca-se por ser o principal protrusor da língua e o maior 

dilatador da faringe, o qual é ativado por múltiplos impulsos durante a inspiração, 

quando as condições são normais, para evitar o estreitamento das VAS. 

Possivelmente, os músculos intrínsecos da língua contribuem para a permeabilidade 

das VAS, porque também recebem impulsos dos neurônios motores do hipoglosso, 
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incluindo o impulso respiratório. Contudo, um número considerável de pacientes com 

AOS não aumenta a atividade genioglosso ou aumenta pouco, quando expostos ao 

estreitamento das VAS (Eckert, 2018; Saint-Fleur et al., 2021). 

A língua humana é capaz de uma grande variedade de movimentos, na região 

anterior, predominam as fibras musculares resistentes à fadiga (tipo I) e de contração 

rápida (tipo IIa), favorecendo a realização de movimentos rápidos, repetitivos e não 

exigem muita força. Na base da língua e nos constritores da faringe há as fibras tipo 

IIb de maior diâmetro e contração mais rápida (Burkhead; Sapienza; Rosenbek, 2007). 

Em posição normal, a língua deve ficar com sua porção anterior tocando o 

palato duro na região anterior, atrás dos dentes incisivos e o volume deve ser 

compatível com o tamanho da cavidade oral (de Felício et al., 2016). Quando 

volumosa, a língua pode interferir na relação maxilomandibular e no posicionamento 

dos dentes (Felício, 2020). Além disso, como previamente demonstrado, adultos com 

apneia do sexo masculino e feminino apresentam um deslocamento infero-posterior 

do osso hioide, o qual é explicado pelo maior volume da língua (Chi et al., 2011). 

Um estudo retrospectivo em crianças (10-14 anos de idade) verificou maior 

volume da língua (VL) e menor volume de mandíbula (VM) naquelas com AOS, 

consequentemente essas crianças apresentaram uma diferença significativa na razão 

VL/VM, comparada às crianças sem sintomas de distúrbio respiratório. De acordo com 

os autores, essa medida pode ser adequada para avaliar o risco de AOS (Hotwani; 

Sharma; Jaiswal, 2018). 

A musculatura da bochecha contribui diretamente na mastigação, reconduzindo 

os alimentos do vestíbulo da boca a face oclusal dos dentes. A força muscular e a 

mobilidade adequadas favorecem os movimentos eficientes. Ao olhar para a face do 

indivíduo, as bochechas devem ser simétricas apresentando volumes iguais e 

harmonia entre os lados (Felício, 2020). 

O palato duro anatomicamente separa as cavidades nasal e oral, contribuindo 

na fala e dando suporte para os movimentos de língua. Se ocorrerem alterações do 

palato, o posicionamento e as funções realizadas pela língua podem ficar 

prejudicadas. Algumas características devem ser levadas em conta, tais como, 

largura, profundidade e aspecto, pois muitas vezes, podem estar associados aos 

maus hábitos orais (Marchesan, 1998). 
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O palato mole, também conhecido como véu palatino, exerce importante função 

na fala e na deglutição. Sua mobilidade adequada resulta em uma ressonância vocal 

equilibrada.  

A mais comum região de obstrução em pacientes pediátricos é a retropalatal. 

Além do aumento das tonsilas palatinas e faríngea, que causam estreitamento, o 

tamanho e a posição da língua e mandíbula podem contribuir para tal obstrução (Saint-

Fleur et al., 2021). 

Em adultos com SAOS, durante a videofluoroscopia, o tempo de contração do 

véu foi significativamente menor para consistências líquidas e pastosas quando 

comparado a um grupo controle, sugerindo que adultos com SAOS apresentam a 

função do palato mole prejudicada, pois mostram a mesma força (como os controles), 

porém se cansam mais rápido, provavelmente devido à diminuição de atividade nos 

músculos tensor e elevador do palato (Valarelli et al., 2018). 

Ao longo da vida, o funcionamento dos músculos de língua, lábios, bochechas, 

palato mole e mandibulares, bem como a coordenação entre eles, que depende de 

um sofisticado sistema sensório-motor, são de grande importância para o 

desempenho das diversas funções orofaciais, para o crescimento, o desenvolvimento 

e a saúde do ser humano (Felício, 2020).  

Controlados pelo córtex motor primário, os movimentos de fala, mastigação, 

deglutição, expressões faciais e sequenciais de não fala (diadococinesia) passam por 

processos de desenvolvimento e maturação, que resultarão no ganho de controle 

postural, de estabilidade e de diferenciação de grupos funcionais (Andrade, 2020). A 

maturação do sistema nervoso permite o aprendizado progressivo de habilidades. À 

medida que uma determinada área cerebral amadurece, o indivíduo exibe 

comportamentos correspondentes àquela área madura, desde que tal função seja 

estimulada (Kumar et al., 2017). 

As condições anatômicas desfavoráveis fazem parte da patogênese da AOS, 

no entanto, fatores neuromotores que afetam a habilidade para manter a patência das 

VAS e a ventilação durante o sono também podem ser de grande relevância (Saint-

Fleur et al., 2021).  

Assim, as alterações tais como, hipertrofia de tonsilas palatinas e faríngea, 

retrognatia mandibular e variações da estrutura craniofacial, têm sido associadas a 

AOS, devido à redução do espaço e um maior risco de colapso das VAS. O aumento 

da resistência à passagem do ar pode comprometer vários músculos e funções 
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orofaciais (Villa et al., 2015a; Guilleminault; Akhtar, 2015; Kaditis et al., 2016). Uma 

consequência é a respiração oral, que piora a situação, resultando em mudanças nas 

entradas sensoriais da face e da boca e na função neuromuscular (Miller; Vargervik; 

Chierici, 1984). 

A persistência desse tipo respiratório durante o sono afeta diretamente a 

posição e a força da língua e dos músculos orofaciais, que por sua vez, contribui para 

o aumento da resistência e o crescimento anormal das VAS e, consequentemente o 

desenvolvimento de DRS (Huang; Guilleminault, 2013; Saint-Fleur et al., 2021).  

 

 

3.4 Controle Motor Orofacial na Produção da Fala 

 

A adequada articulação dos sons exige uma boa mobilidade de lábios, língua e 

bochechas, posição adequada de mandíbula, presença de dentes em posição correta 

e espaço intraoral satisfatório para uma boa produção fonêmica e projeção adequada 

da ressonância (Marchesan, 1998), além do imprescindível sistema sensório-motor.  

Segundo Andrade (2020), o aparato motor oral é compreendido como um 

sistema motor de execução ativado por processos neurais diferenciados para cumprir 

uma meta funcional. Ou seja, a ação é dependente da tarefa e subordinada a um 

processamento de controle central específico. 

O controle motor da fala inclui o planejamento e preparação de movimentos 

(programação motora) e a execução de planos de movimento para resultar em 

contrações musculares e deslocamentos das estruturas (Kent, 2000), o qual evolui de 

uma grande instabilidade nos movimentos para movimentos mais estáveis e de 

movimentos indiferenciados para um controle diferenciado e sincronizado das 

estruturas orofaciais. Esse processo depende da maturação do sistema nervoso, do 

crescimento musculoesquelético e das experiências sensoriais e motoras (Robbins; 

Klee, 1987; Green; Moore; Higashikawa, 2000). A maturação e a prática resultam em 

aumento da sincronização neuronal e facilita a coordenação motora por meio da 

formação de sinergias de movimentos ideais (Sasisekaran et al., 2010). 

A produção oral específica de uma única palavra só é possível pela perfeita 

sincronia dos movimentos articulatórios, se coordenados e executados corretamente 

em relação ao tempo, a força e em sequência precisa (Giannecchini; Maximino, 2018). 

Essa precisão e especialização dos movimentos de fala apresenta representação 
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cortical definida que se dá no córtex motor primário (Avivi-Arber et al., 2011; Avivi-

Arber; Sessle, 2018). Além disso, o processo de produção dos sons da fala é 

estruturado por informações auditiva (lobo temporal), somatossensorial (lobo parietal) 

e motora (lobo frontal) (Andrade, 2020).  

Vidor-Souza, Mota e Santos (2011) relatam que o aprendizado do gesto 

articulatório ocorre por um fenômeno bimodal, em que as duas modalidades de 

informação, auditiva e visual, são integradas e unificadas como um só estímulo. Há 

ativação das áreas corticais quando os movimentos da boca são observados pelo 

ouvinte sugerindo a utilização de um sistema compartilhado para a percepção 

audiovisual da fala e sua produção. Portanto, atentar para os movimentos da boca do 

falante promove, no ouvinte, um planejamento motor que será usado quando produzir 

o movimento observado. 

Segundo alguns autores, crianças pequenas produzem mais erros de 

articulação ao repetir sequências como /pataka/ do que palavras reais como /bolo/. 

Além disso, eles verificaram que as crianças articulam palavras significativas mais 

rapidamente do que as não palavras. Isso pode ser devido à diferença na suavidade 

da transição entre as posições articulatórias, familiaridade das crianças com as 

palavras reais versus menos familiaridade com as sílabas abstratas sem sentido, ou 

pode estar associado a diferenças no processamento linguístico para não palavras 

(Yaruss; Logan, 2002; Juste et al., 2016; Zamani; Rezai; Garmatani, 2017). 

Os efeitos de diferenças na comunicação e de distúrbios na capacidade de 

repetir não-palavras foram ao longo do tempo interpretados dentro do escopo dos 

processos de linguagem subjacentes, tais como armazenamento fonológico, memória 

fonológica de curto prazo e sua interação com a memória de longo prazo. Contudo, 

as habilidades de repetição de não palavras também envolvem o processo de 

implementação de saída mediada pelo sistema motor da fala. Medidas de cinemática 

de fala possibilitam a investigação da variabilidade, coordenação do movimento e 

efeitos do treinamento no aprendizado motor da fala (Sasisekaran et al., 2010).  

 

 

3.5 Avaliação Fonoaudiológica do Controle e Desempenho Motor Orofacial 

 

O fonoaudiólogo é o profissional responsável por avaliar os aspectos posturais 

e morfológicos, as funções orofaciais, a mobilidade, a sensibilidade e o perfil muscular 
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dos órgãos fonoarticulatórios (Fernandes; Mendes; Navas, 2009). Podendo atuar em 

todas as faixas etárias com o intuito de adequar as funções estomatognáticas de 

respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. A área de Motricidade Orofacial 

estabelece interfaces com diversas profissões, dentre elas com as áreas de 

Odontologia, Fisioterapia e Medicina (Guimarães, 2009).  

A avaliação clínica em motricidade orofacial representa fundamental etapa no 

processo de diagnóstico fonoaudiológico nessa área, uma vez que possibilita a 

compreensão das condições anatômicas e funcionais do sistema estomatognático. 

Permite, ainda, estabelecer o raciocínio terapêutico e definir a necessidade de 

encaminhamentos, além de fornecer dados quanto ao prognóstico do caso (Genaro 

et al., 2009). Em outras palavras, é norteadora dos processos terapêuticos e está 

intimamente relacionada com a reabilitação dos sujeitos e a prevenção de danos 

futuros. 

A avaliação da condição miofuncional orofacial deve ser criteriosa, para assim 

se estabelecer um correto diagnóstico fonoaudiológico e condutas terapêuticas 

adequadas para cada caso (Dias, 2013). 

Na área da Motricidade Orofacial, na faixa etária infantil, os principais 

protocolos utilizados são o Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com 

Escores (AMIOFE) (Felício; Ferreira, 2008) e o Protocolo MBGR (Genaro et al., 2009). 

Para a presente pesquisa foi empregado o AMIOFE (Felício; Ferreira, 2008), o qual é 

rotineiramente utilizado no Laboratório de Investigação do Sistema Estomatognático 

(LISE), onde o estudo foi desenvolvido. 

O AMIOFE (Felício; Ferreira, 2008) é validado para crianças de 6 a 12 anos de 

idade e o fonoaudiólogo atribui escores de acordo com sua análise das estruturas e 

comportamentos orofaciais. A escala do AMIOFE é ordinal, ou intervalar, de acordo 

com os itens considerados, e quanto maior o escore, melhor a condição orofacial. Com 

o uso deste protocolo é possível analisar a aparência e posição dos componentes do 

sistema estomatognático e o desempenho motor em movimentos simples e durante a 

mastigação e deglutição. Por meio do escore total é possível definir se há Distúrbio 

Miofuncional Orofacial (DMO) e o grau deste. Pequenas mudanças foram realizadas 

no AMIOFE e estão descritas em de Felício et al. (2016). 

Diversos pesquisadores têm utilizado o AMIOFE para o diagnóstico e 

caracterização de crianças sem queixas ou com variadas doenças de base (Medeiros; 

Ferreira; Felício, 2009; Berlese et al., 2012a,b; Mattos; Bérzin; Nagae, 2018; Branco 



36 
 

et al., 2019; Araújo et al., 2021; Lima et al., 2021) e o controle de resultados (Maffei et 

al., 2014; Bueno et al., 2015; Pinheiro et al., 2018; Scarponi et al., 2018; Ibrahim et al., 

2019; Portalete et al., 2019; Mozzanica et al., 2021).  

A avaliação de acordo com o AMIOFE e outros protocolos deve incluir a análise 

dos componentes do sistema estomatognático, com destaque para os lábios, língua, 

palato, mandíbula e bochechas, quanto à aparência a postura/posição, mobilidade e 

as funções orofaciais. 

Um aspecto relevante na avaliação de crianças com AOS é a mobilidade dos 

componentes do sistema estomatognático, cujas implicações não tem sido 

devidamente consideradas.  

A capacidade de realizar movimentos com a língua e de reconhecer formas na 

cavidade oral, denominados por Guilleminault, Huang e Quo (2019) como praxia e 

estereognosia, respectivamente, foi investigada em pacientes com AOS. Embora 

prejuízos tenham sido detectados em apenas uma pequena parcela de crianças (18%) 

e adultos (11,3%), os autores salientaram, que a organização sensório-motora oral 

desempenha um importante papel e a falta de ou a estimulação anormal pode levar a 

um crescimento orofacial anormal, potencializando o risco de colapso das VAS 

durante o sono. Além do que, a presença de prejuízos neurológicos de gnosia e praxia 

lingual podem persistir como uma disfunção na fase adulta.  

Yuen et al. (2022) avaliaram o frênulo da língua, com base no comprimento, 

medido da inserção do frênulo até a ponta da língua, e a mobilidade, definida como a 

razão da máxima distância entre os incisivos quando a ponta da língua toca a papila 

e a máxima distância durante a abertura total da boca (Mpal/Mmax). Uma mobilidade 

menor que 60% foi definida como reduzida. Crianças (n = 82, média de idade 8,32 ± 

1,70 anos) com e sem AOS foram avaliadas e apenas a mobilidade mostrou diferença 

entre os grupos, com menor média no grupo AOS. Uma correlação, embora fraca, foi 

encontrada entre a mobilidade da língua e o IAOH, bem como algumas medidas 

cefalométricas.  

Gradualmente, portanto, a mobilidade da língua e a imaturidade motora 

subjacente vêm recebendo mais atenção nas investigações para melhor compreensão 

da AOS. 

No AMIOFE, a mobilidade é considerada normal quando o sujeito realiza cada 

um dos movimentos (pelo menos quatro, de acordo com o componente lábios, língua, 

bochechas e mandíbula) de modo preciso e sem tremor. Portanto, difere das provas 
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empregadas nos estudos anteriores, e o déficit de mobilidade orofacial mostrou-se 

uma relevante característica em crianças com AOS (de Felício et al., 2016) e precisa 

ser melhor investigado.  

De acordo com Corrêa et al. (2020), a avaliação miofuncional contribuiu para o 

rastreamento da AOS em crianças e alterações de língua em posição de repouso e 

durante a deglutição foram observadas em crianças com maior IAH. Contudo, os 

autores não incluíram a mobilidade na avaliação breve proposta (Short evaluation of 

orofacial myofunctional protocol - ShOM). 

Além da avaliação baseada em protocolos clínicos que dependem da validade 

do instrumento e da experiência do profissional, a mensuração objetiva de 

pressão/força orofacial tem sido recomendada para garantir a confiabilidade dos 

dados (Clark et al., 2003; Youmans; Stierwalt, 2006; Yoshikawa et al., 2011). 

O IOPI (Iowa Oral Performance Instrument®) é o instrumento mais utilizado na 

literatura internacional para avaliação da pressão de língua, pois a língua exerce um 

importante papel na preparação, trânsito oral e fases da deglutição, contribuindo para 

o transporte do bolo (Youmans; Youmans; Stierwalt, 2009). O IOPI constitui-se de um 

bulbo de plástico, conectado a um aparelho, e quando realizada força ou pressão 

sobre o bulbo, é registrado o valor em kilo Pascal (kPa). Quando adaptado entre duas 

espátulas (abaixadores de língua), pode ser medida a força de compressão dos lábios.  

Azevedo et al. (2018) avaliaram a pressão da língua com o uso do IOPI em 

crianças (5 a 12 anos de idade) com padrão de respiração oral e nasal. Uma 

correlação forte e direta foi verificada entre a pressão da língua e a idade no grupo 

com respiração nasal, cuja pressão média da língua foi maior que do grupo com 

respiração oral. Não houve diferença entre os sexos. Os autores concluíram que o 

padrão respiratório afeta o desenvolvimento da pressão da língua. 

Ao compararem crianças com AOS e RP, de Felício et al. (2016) não 

encontraram diferenças na pressão da língua, mas ambos os grupos apresentavam 

valores menores que os descritos na literatura para crianças sem DRS. Alguns autores 

relatam que a habilidade ou força deficiente da língua pode comprometer o 

comportamento e a eficiência da mastigação e deglutição (Fei et al., 2013; Ichikawa 

et al., 2016; Peyron et al., 2017). 

Villa et al. (2017) verificaram que a força da língua, medida pelo IOPI, é menor 

em meninos com DRS do que em saudáveis. Aqueles com DRS que realizaram dois 

meses de terapia miofuncional, apresentaram aumento nos valores de pressão, pico 
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e resistência da língua, além de melhora no hábito de respiração oral e no índice de 

dessaturação de oxigênio. 

Em pacientes adultos com AOS (IAH > 30), a reduzida pressão da língua foi 

associada à obstrução das VAS causada pela língua, como verificado durante a 

endoscopia do sono induzida por droga (DISE). Baseados em suas experiências, os 

autores afirmaram, que o IOPI é uma ferramenta essencial para o diagnóstico e 

tratamento de pacientes com AOS (O’Connor-Reina et al., 2020). 

Os três estudos que examinaram amostras amplas de crianças constataram 

que pressão máxima de língua aumenta com a idade (Potter; Short, 2009; 

Vanderwegen et al., 2019; Potter; Nievergelt; VanDam, 2019), sem efeito do sexo. Nos 

estudos com crianças americanas foi relatado um rápido aumento de 3 a 8 anos 

(Potter; Short, 2009) ou de 3 a 6,5 anos de idade (Potter; Nievergelt; VanDam, 2019) 

e um aumento mais lento até 16-17 anos de idade. Enquanto, em estudo com crianças 

belgas (de 3 a 11 anos de idade) constatou-se um aumento de força lento entre as 

idades de 3 e 6 anos, acentuado entre as idades de 6 e 7 anos e novamente um sutil, 

com valores máximos na idade de 10 anos. Outras informações relevantes nesse 

estudo foram que o feedback visual foi contraproducente e que a ordem das tarefas 

não teve efeito nos resultados (Vanderwegen et al., 2019).  

Adicionalmente, Potter, Nievergelt e VanDam (2019) constataram ausência de 

diferença entre crianças com atraso de fala e seus pares com desenvolvimento típico. 

Enquanto as crianças e adolescentes com distúrbios motores da fala (neurogênicos) 

apresentaram reduzida força da língua.  

Em síntese, a avaliação da pressão/força dos lábios e da língua favorece a 

identificação de mudanças nessa musculatura e pode contribuir para o direcionamento 

da intervenção fonoaudiológica, quando necessário, e a avaliação os ganhos 

terapêuticos.  

Há muito a força de mordida (FM) tem sido alvo de estudos em virtude do seu 

potencial de influência no desenvolvimento da função mastigatória (Pereira-Cenci et 

al., 2007) e por ser considerada um importante indicador funcional do complexo 

estomatognático (van der Bilt, 2011; Marquezin et al., 2013). Na infância, de 7 a 13 

anos de idade, a FM de meninos e meninas é igual (Sonnesen; Bakke; Solow, 2001), 

mas numa faixa etária posterior os indivíduos saudáveis do sexo masculino 

apresentam valores maiores que o feminino (Palinkas et al., 2010). 
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A FM pode ser influenciada pelo estágio de erupção dos dentes, número de 

dentes em contato oclusal, presença de má oclusão, estado de conservação dos 

dentes, equipamento utilizado, entre outros (Bakke, 2006; Castelo et al., 2007, 2010a; 

Araújo et al., 2014).  

Devido à grande frequência de mordida cruzada posterior (MCP) nas primeiras 

fases da dentição, como um resultado de fatores genéticos e ambientais, como 

hábitos de sucção e respiração oral, isolados ou em conjunto (Castelo et al., 2010b), 

é importante mencionarmos os resultados de alguns estudos que avaliaram a FM. 

De acordo com estudos prévios, na fase de dentição mista a FM em crianças 

com MCP unilateral é reduzida em comparação a crianças com normoclusão 

(Sonnesen; Bakke; Solow, 2001; Castelo et al., 2007; 2010b), mas não na fase de 

dentição primária (Castelo et al., 2007; 2010a). Porém, no estudo de Vilela et al. 

(2017), no qual além de MCP unilateral, foram incluídas crianças com mordida aberta 

anterior associada e MCP bilateral não foram encontradas diferenças em relação ao 

grupo controle.  

Quando comparados o lado cruzado ao não cruzado não foram observadas 

diferenças estatísticas (Sonnesen; Bakke; Solow, 2001; Castelo et al., 2007; Vilela et 

al., 2017).  

Yosetake et al. (2016) não encontraram diferença na força de mordida 

isométrica máxima (FMIM) entre crianças respiradoras bucais (GRB) e crianças sem 

queixas respiratórias e com padrão clínico de vedamento labial (GC). Contudo, no GC 

houve aumento da FMIM com a idade, o que não ocorreu no GRB. As divergências 

entre os achados podem ser explicadas pelas diferenças metodológicas entre a 

posição e o local em que a força foi registrada (van der Bilt, 2011; Almotairy et al., 

2018). 

Dentre os exames instrumentais, a eletromiografia de superfície (EMG) é 

utilizada para melhor compreender a função muscular em condições fisiológicas e 

patológicas. Os potenciais de ação dos músculos podem ser avaliados em atividades 

dinâmicas, como a mastigação e a deglutição, e em situações estáticas, como o 

repouso e apertamento dentário (Ferrario et al., 2000; Regalo, 2009). 

Crianças com respiração bucal (RB) e nasal (RN) foram comparadas por Ferla, 

Silva e Corrêa (2008) por meio de EMG. Os resultados mostraram que, o grupo RB 

tinha atividade significativamente reduzida no músculo temporal anterior durante a 

máxima intercuspidação e mastigação habitual; predomínio de atividade do lado 
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direito em relação ao esquerdo e do músculo temporal em relação ao masseter na 

mastigação. As autoras concluíram que a RB interferiu na atividade elétrica dos 

músculos estudados nas situações funcionais. 

Resultados distintos foram encontrados em estudo posterior da mesma equipe 

(Boton et al., 2011), no qual não houve diferença significativa na comparação de 

crianças respiradoras nasais (RN), respiradoras orais viciosas (ROV) e obstrutivas 

(ROO) quanto à atividade EMG dos músculos orbiculares orais, masseteres e 

temporais no repouso, nas isometrias labial e mastigatória, que equivale à máxima 

intercuspidação habitual. Todavia, quando analisada a atividade de pares de 

músculos em cada grupo, os grupos ROV e ROO apresentaram maior atividade no 

músculo orbicular oral inferior que no superior, o que é condizente com o esforço 

realizado para o vedamento labial. 

A investigação eletrofisiológica dos músculos envolvidos na deglutição contribui 

para quantificar parâmetros e possibilitar maior entendimento sobre o mecanismo 

fisiológico na deglutição normal e alterada, como na disfagia. Além disso, pode ser 

aplicada para a confirmação da ativação e recrutamento muscular na deglutição 

(Wheeler; Chiara; Sapienza, 2007). 

Segundo Crary, Carnaby e Groher (2006), a descrição da deglutição por meio 

da EMG é expressa através de três fases. A primeira, nomeada de onset, é observada 

pelo aumento da amplitude dos sinais em relação à tensão basal do músculo; 

seguidamente, há um pico de amplitude máxima dos sinais eletromiográficos (peak) e 

por fim, retorno ao nível basal de contração muscular – offset. 

A musculatura supra-hióidea durante a deglutição atua na elevação da laringe, 

portanto o registro EMG fornece informações quanto ao início e duração da fase 

orofaríngea da deglutição e o número de deglutições realizadas (Vaiman; Eviatar; 

Segal, 2004a; Vaiman, 2007; Vaiman; Eviatar, 2009; Ertekin, 2015). Enquanto a 

amplitude indica a intensidade de contração muscular para a deglutição de um 

determinado volume.  

Ruark et al. (2002) usaram a EMG para medir a atividade muscular oral durante 

a deglutição de amostras de diferentes consistências e verificaram, que aos cinco 

anos de idade as crianças empregam estratégias controle semelhantes aos adultos 

durante a deglutição. No entanto, a deglutição em crianças foi caracterizada por 

atividade muscular de menor duração.  
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Os achados de outro estudo confirmaram que a consistência do material a ser 

deglutido influencia a biomecância da deglutição tanto em crianças como em adultos. 

Além disso, foram observados efeitos da idade na duração, na média de atividade 

EMG dos músculos supra-hióideos e na pressão da língua (van den Engel-Hoek et al., 

2012).  

Caracterizar a duração da fase orofaríngea e o tempo que o indivíduo avaliado 

necessita para engolir determinado volume ou consistência são importantes para 

determinar a gravidade de distúrbios da deglutição e a eficácia das intervenções 

(Barbon; Steele, 2019). 

A avaliação da produção motora da fala é complexa e no presente estudo 

apenas uma prova de diadococinesia oral (DDK) foi utilizada para determinar a 

velocidade, a amplitude e a regularidade dos movimentos de lábios e mandíbula.  

A DDK oral representa a habilidade para realizar repetições rápidas de padrões 

relativamente simples, compostos por contrações oposicionais, reflete a adequação 

da maturação e a integração neuromotora do indivíduo oferecendo informações sobre 

a velocidade, o ritmo e a precisão dos movimentos articulatórios, bem como a posição 

dos articuladores (Yaruss; Logan, 2002; Juste et al., 2016). 

A velocidade de repetição dos segmentos articulatórios pode ser aferida em 

duas diferentes tarefas: a DDK de movimentação alternada (alternating motion rate – 

AMR) e a DDK de movimentação sequencial (sequential motion rates – SMR). A AMR 

determina a velocidade e a regularidade de movimentos recíprocos de mandíbula, 

lábios e língua, permitindo, ainda, avaliar a precisão articulatória e o suporte 

respiratório e fonatório. Um exemplo consiste na emissão em sequência ininterrupta 

de /pa-pa-pa/. Já a tarefa de SMR é uma medida de habilidade de mover os 

articuladores rapidamente e numa sequência pré-determinada, de uma posição para 

outra, por exemplo na sequência /pataka/, sem perder a precisão articulatória 

(Andrade; Sassi, 2003; Sassi; Andrade, 2004; Andrade; Queiróz; Sassi, 2010; Juste 

et al., 2016). 

A avaliação da DDK, como parte da avaliação do padrão de fala, fornece dados 

sobre a maturação e integração neuromotora dos pacientes. O método pode variar, 

porém, a sequência de monossílabos /pa/, /ta/, /ka/ e o trissílabo /pataka/ são as mais 

utilizadas (Wertzner et al., 2013). 

As tarefas de DDK são ferramentas diagnósticas comuns, amplamente 

utilizadas por fonoaudiólogos em contextos clínicos e também para fins de pesquisa. 
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Como essas tarefas medem a rapidez e a precisão com que se pode repetir uma 

determinada sequência de sons, elas são importantes na avaliação motora oral (Kent; 

Kim; Chen, 2022). Essa tarefa é especialmente importante na avaliação pediátrica, 

pois a detecção precoce de patologias fonoaudiológicas permite intervenções 

precoces (ASHA, 2016). 

Kent, Kim e Chen (2022) realizaram uma importante revisão da literatura sobre 

DDK no que diz respeito aos métodos de coleta e análise de dados; relevância para 

populações clínicas; controvérsias sobre sua confiabilidade, validade, valores e 

interpretação. Eles constataram que a DDK tem a aplicação clínica ampla e tem sido 

proposta como biomarcador de certas doenças. 

Os métodos de análise da DDK são variados, de forma geral, a DDK pode ser 

medida manualmente ou com métodos instrumentais, como análise acústica ou 

cinemática. Com a medida manual há contagem das sequências produzidas pelo 

indivíduo em intervalo de tempo pré-determinado e do tempo que o indivíduo leva para 

realizar um determinado número de repetições. Já a medição da DDK feita com o 

auxílio da análise acústica possibilita o registro dos valores obtidos por meio de um 

software e quantifica o número de sequências produzidas, além de outras medidas de 

acordo com o equipamento utilizado.  

As análises cinemáticas fornecem informações sobre padrões articulatórios, 

tais como, amplitude de movimento, variabilidade espacial-temporal, coordenação 

temporal, velocidade máxima de movimento, duração da sequência DDK e número 

total de ciclos (Kent; Kim; Chen, 2022). 

Yaruss e Logan (2002) avaliaram se as habilidades diadococinéticas orais 

influenciavam na quantidade de erros de articulação e disfluências de fala. Os autores 

identificaram que 93% das crianças apresentaram ao menos um erro de articulação 

(omissão de som), enquanto 53% produziram ao menos um erro de disfluência. A 

idade e número de emissões por segundo foram correlacionadas, mas não houve 

correlação entre idade, frequência de erros articulatórios e disfluências de fala. 

Folha e Felício (2009) pesquisaram o desempenho de 200 crianças de seis a 

doze anos de idade em testes de velocidade de fala e no índice de Porcentagem de 

Consoantes Corretas Revisado (PCC-R). Para a velocidade de fala foram utilizados 

pares de palavras monossilábicas; trissilábicas e a sequência /pataka/. As autoras 

encontraram correlação positiva e significante entre idade, PCC e velocidade de fala. 

O aumento do PCC e da velocidade de fala foram diretamente proporcionais. 
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Andrade, Queiróz e Sassi (2010) analisaram a velocidade dos movimentos 

orais de crianças com gagueira desenvolvimental persistente e crianças fluentes 

durante a repetição de segmentos articulatórios (DDK), por meio de registros EMG do 

lábio inferior (músculo orbicular dos lábios). As autoras verificaram uma grande 

similaridade no desempenho das tarefas de DDK para ambos os grupos. Contudo, o 

grupo de crianças fluentes apresentou maior habilidade para mover rapidamente os 

articuladores durante a produção da sequência /pataka/ (tarefa SMR), que envolve 

maior recurso motor. 

Alguns estudos sobre gagueira foram incluídos com a finalidade de enriquecer 

a literatura deste estudo já que não foram localizados artigos em crianças com AOS 

ou respiração oral. A presença de disfluências envolve processos atípicos de controle 

motor durante a produção da fala (Usler; Smith; Weber, 2017). 

Em crianças pré-escolares que gaguejam e em seus pares fluentes a ativação, 

a amplitude geral, a sincronia bilateral e o grau de assimetria direita-esquerda do 

músculo labial foram semelhantes em ambos os grupos (Walsh; Smith, 2013). 

Posteriormente, Walsh, Mettel e Smith (2015) constataram que meninos com gagueira 

produziram fala com amplitudes e velocidades reduzidas de movimento articulatório, 

com padrões mais variáveis de coordenação articulatória, porém, todas as crianças 

produziram falas com durações semelhantes. 

Usler, Smith e Weber (2017), por meio de medidas cinemáticas de coordenação 

articulatória, variabilidade da abertura labial (LAVar) e duração do movimento, 

concluíram que crianças com gagueira persistente apresentam coordenação motora 

da fala menos refinada e menos madura em comparação às crianças que se 

recuperaram da gagueira e fluentes. E, em idade escolar, o sistema motor da fala 

parece ser particularmente vulnerável às demandas de processamento associadas ao 

aumento do comprimento das frases (Usler; Walsh, 2018). 

Para crianças com desenvolvimento típico, há um aumento gradual nas taxas 

de DDK oral ao longo dos anos da infância (Modolo et al., 2011). Embora os valores 

normais da taxa de DDK oral para a repetição da sequência /pataka/ estejam 

disponíveis em alguns idiomas, eles podem ser modificados por diferentes fatores, 

como idade, contexto do idioma, cultura e gênero (Zamani; Rezai; Garmatani, 2017). 

Em uma revisão da literatura, Icht e Ben-David (2018) observaram que as 

diferenças nas taxas de desempenho reportadas na literatura podem dificultar a 

detecção de um desempenho atípico. Os autores sugeriram que esses desvios entre 
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os estudos podem resultar de diferenças nas instruções das tarefas, no protocolo de 

avaliação e nos estímulos-alvo. 

Em alguns estudos que examinaram as taxas de DDK, nenhum efeito de 

gênero foi encontrado em crianças e adultos (Modolo et al., 2011; Icht; Ben-David, 

2014; Zamani; Rezai; Garmatani, 2017). 

Como citado acima, um método preciso e não-invasivo para auxiliar na 

compreensão do controle e desempenho motor oral é a análise da cinemática 

tridimensional (Sasisekaran et al., 2010; Sidequersky et al., 2016). E, neste estudo, a 

avaliação da produção motora da fala foi realizada aplicando o teste DDK da palavra 

/pataka/ e verificado por parâmetros cinemáticos da análise optoeletrônica 

tridimensional, a fim de determinar a duração, amplitude, velocidade de produção e 

regularidade dos movimentos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Considerações Éticas 

 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP), sob Processo HCRP nº 1266/2017 (Anexo A) e número CAAE 

64209817.4.0000.5440. 

O estudo integra-se ao anterior, intitulado “Análise funcional da musculatura 

abaixadora e elevadora da mandíbula e da língua” (processo HCRP nº 13214/2013) e 

pertence a uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 

Morfofisiologia do Complexo Craniofacial da Universidade de São Paulo (NAP-CF-

USP), aprovado no Programa de Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa USP 

(processo nº 11.1.21626.01.7). 

Os equipamentos utilizados foram adquiridos com verba recebida do Programa 

de Incentivo a Pesquisa da Reitoria da Universidade de São Paulo pelo NAP-CF. 

Os participantes que preencheram os critérios necessários para constituir a 

amostra do presente estudo foram convidados a participar voluntariamente. Todos os 

voluntários e seus responsáveis foram devidamente esclarecidos sobre os objetivos e 

as condições do desenvolvimento do mesmo e, assinaram o termo de assentimento e 

o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndices A, B, C e D), 

respectivamente. 

 

 

4.2 Seleção da Amostra  

 

Participaram do estudo um total de 57 crianças de ambos os sexos, na faixa 

etária de 6 a 12 anos (8,4 ± 1,6 anos), 34 com diagnóstico de AOS (grupo AOS) e 23 

sem AOS (grupo NAOS) sendo 10 sem DRS e 13 com RP. 

 

a) Critérios de inclusão para o grupo AOS: ter indicação cirúrgica de 

adenoamigdalectomia - AT (ou seja, tonsilas palatinas Graus III ou IV e tonsila 

faríngea > 70%) (Valera et al., 2003) e diagnóstico de AOS (IAOH > 1,0 
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evento/hora) na PSG de acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios 

do Sono – Terceira Edição (ICSD-III, AASM, 2014). 

 

b) Critérios de inclusão para o grupo NAOS: não ter indicação cirúrgica de 

adenoamigdalectomia - AT (ou seja, tonsilas palatinas não obstrutivas Graus I 

ou II e tonsila faríngea < 70%) (Valera et al., 2003); e, não ter apresentado 

apneia obstrutiva (índice de apneia e hipopneia obstrutiva - IAOH < 1,0 

evento/hora) na PSG de acordo com a ICSD-III, AASM, 2014 ou aumento da 

resistência respiratória durante o sono. 

 

c) Critérios de exclusão do estudo: Não foram selecionadas crianças com 

síndromes genéticas, múltiplas deficiências, doença neuromuscular, 

malformação craniofacial, índice de massa corpórea (IMC) acima de 2DP 

(desvios-padrão) dos valores de referência para a idade e sexo segundo a 

Organização Mundial de Saúde, histórico de cirurgia prévia 

otorrinolaringológica e de palato mole ou que estivessem realizando 

acompanhamento ortodôntico e fonoaudiológico concomitante. 

 

 

4.3 Procedimentos 

 

Todos os participantes do grupo AOS foram selecionados do ambulatório 

Centro Especializado do Respirador Bucal (CERB) do HCFMRP-USP e submetidos à 

rotina de avaliação otorrinolaringológica e encaminhados a avaliação 

polissonográfica. Os participantes selecionados para o estudo já haviam realizado 

e/ou estavam indicados a essas avaliações. Adicionalmente, eles passaram por 

avaliação clínica fonoaudiológica. 

Por sua vez, as crianças que compuseram o grupo NAOS foram selecionadas 

a partir de uma busca ativa em escolas municipais da cidade de Ribeirão Preto. 

Inicialmente, foi realizada uma triagem nas salas de aulas (verificação observacional 

das estruturas orofaciais em repouso e nas mobilidades, além da observação de 

presença/ausência de alterações dentárias aparentes (por exemplo, mordida aberta 
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anterior e/ou mordida cruzada)). Às que se apresentavam com aparência/postura, 

mobilidades e oclusão adequadas, se tornavam elegíveis para composição do grupo 

NAOS. A partir daí, todos os responsáveis foram contactados para explicação e 

convidados a participarem do estudo. Os que aceitaram participar voluntariamente 

foram agendados para avaliação otorrinolaringológica, polissonográfica e 

fonoaudiológica. 

A casuística foi organizada de acordo com os fluxogramas apresentados nas 

Figuras 1 e 2.  
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4.3.1 Avaliação Otorrinolaringológica 

 

O diagnóstico otorrinolaringológico foi realizado no CERB do HCFMRP-USP. 

Primeiramente foi realizado uma entrevista inicial, a fim de investigar a queixa 

principal, o tempo de evolução da doença e seus efeitos na vida da criança e as 

doenças associadas em relação ao padrão respiratório, principalmente o noturno. 

Posteriormente, a avaliação das VAS com a rinoscopia anterior e oroscopia foi 

realizada. O tamanho das tonsilas palatinas foi classificado, segundo Brodsky e Koch 

(1992), em não obstrutivas (graus I e II) e obstrutivas (graus III e IV). 

Todas as crianças foram submetidas ao exame de nasofibrolaringoscopia, no 

qual foi utilizado o fibroscópio flexível Fujinon (Fujinon Corporation, Saitama, Japan) 

de 3,2 mm de espessura, em que a criança permaneceu sentada em uma cadeira com 

encosto e em repouso. Foram observadas as alterações nasais (em septo e em 

conchas nasais) e o grau de obstrução da tonsila faríngea em relação à coana. As 

tonsilas que ocupavam mais de 70% da coana foram consideradas obstrutivas. 
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4.3.2 Avaliação Polissonográfica 

 

Os exames de polissonografia de noite inteira foram realizados no Laboratório 

de Neurofisiologia Clínica do HCFMRP-USP. O polígrafo digital Biol-Logic® com o 

software SleepScan Vision®, versão 2.03.05, Systems Corp- Mundelein, Illinois, 

Estados Unidos, foram utilizados.  

As variáveis biológicas avaliadas foram: eletroencefalograma, 

eletrooculograma, eletrocardiograma (derivação V2 modificada), eletromiograma de 

superfície em mento e em músculos tibiais anteriores, sensor de posição, termistor 

para avaliar fluxo aéreo nasal (ProTech thermal air flow sensor®), termistor para 

avaliar fluxo aéreo bucal (ProTech thermal air flow sensor®), cânula de transdução de 

pressão nasal para fluxo aéreo nasal (Ac Sleep 119, Biolink Medical Br®), cintas de 

plestimografia de indutância (Pro-Tech zRIP respiratory inductance 

plethysmography®) para avaliar esforço respiratório, oxímetro de pulso, sensor de 

ronco por microfone e sistema de áudio e vídeo sincronizados. Os parâmetros 

técnicos, estadiamento do sono e marcação de eventos relacionados ao sono foram 

realizados de acordo com as orientações da Academia Americana de Medicina do 

Sono (2014). 

Segundo o Manual da Academia Americana de Medicina do Sono (AASM, 

2014), para a estratificação da AOS na infância devem ser considerados os eventos 

obstrutivos, ou seja, o índice de apneias obstrutivas e hipopneias (IAOH). Desta forma, 

considerou-se apneia de grau leve quando o valor do IAOH foi igual ou maior a 1 e/h 

e menor que 5 e/h de sono. A apneia foi classificada como moderada quando valor de 

IAOH foi igual ou maior a 5 e/h e menor que 10 e/h. Para valores de IAOH iguais ou 

maiores a 10 e/h definiu-se a condição de AOS grave. Os dados desse exame foram 

utilizados para a distribuição dos participantes nos grupos estudados. 

 

 

4.3.3 Avaliações e Exames dos Músculos e Funções Orofaciais 

 

Todas as avaliações e exames foram individualmente realizadas no LISE da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-

USP), vinculado ao NAP-CF.  
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4.3.3.1 Avaliação Miofuncional Orofacial 

 

O AMIOFE (Felício; Ferreira, 2008), validado para a população infantil, permite 

determinar a presença ou ausência de DMO foi utilizado neste estudo. Atribui-se 

escores, de acordo com a percepção do avaliador, para as condições de aparência e 

postura, mobilidades e funções orofaciais. A somatória total varia de 32 a 104 pontos 

sendo que quanto maior o escore, melhor o desempenho do indivíduo, ou seja, melhor 

a condição miofuncional orofacial (de Felício et al., 2016).  

Inicialmente, foi avaliado o item aparência e postura das estruturas: lábios, 

mandíbula, bochechas, simetria facial, posição da língua e aparência do palato duro. 

Foi verificado se os lábios estavam ocluídos normalmente (escore 3), ocluídos com 

tensão leve (escore 2), ocluídos com tensão severa ou ausência de tensão labial 

(escore 1). Para a mandíbula, foi observado se havia manutenção do espaço funcional 

livre (escore 3), se os dentes estavam ocluídos (escore 2), se havia abertura da boa 

(escore 2) ou se havia abertura excessiva da boca (escore 1). Para a face e 

bochechas, foi verificada a simetria entre os lados direito e esquerdo, atribuindo-se 

escore 3 para simetria, 2 para assimetria leve e 1 para assimetria severa. Foi 

observado se a língua estava contida em cavidade oral (escore 3) ou interposta aos 

arcos dentários (escore 2) ou protruída em excesso (escore 1). Quanto ao palato duro 

foi observado a altura e largura, sendo escore 3 para aparência normal, 2 para 

alteração leve e 1 para alteração severa. O escore total possível para 

Aparência/Postura é 18. 

Também foi realizada a avaliação da mobilidade das estruturas de lábios, 

língua, mandíbula e bochechas. Para os lábios, foram solicitados movimentos de 

protrusão, retração e lateralização. Para a língua, movimentos de protrusão, retração, 

lateralização, elevação e abaixamento. Para a mandíbula foram realizados 

movimentos de abertura e fechamento bucal, lateralidade e protrusão. Para as 

bochechas, foram solicitados os movimentos de inflar, sugar, retrair e lateralizar o ar 

alternadamente. Atribuiu-se os escores 3 para movimentos precisos, 2 para falta de 

precisão (habilidade insuficiente), e 1 para inabilidade severa ou não realização da 

tarefa. O escore total possível para Mobilidade é 57. 
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Por fim, as funções de respiração, deglutição de líquido (água) e sólido (biscoito 

Bono®) e mastigação (mesmo alimento), foram investigadas. A respiração foi avaliada 

quanto ao modo respiratório nasal (escore 3), oronasal (escore 2) e oral (escore 1).  

Na deglutição, foram investigados os comportamentos dos lábios: ocluídos sem 

esforço (escore 4), ocluídos com esforço leve (escore 3) e ocluídos com esforço 

moderado (escore 2) e ausência de oclusão labial (escore 1). O comportamento da 

língua foi classificado como: contida na cavidade oral (escore 3), interposta aos arcos 

dentários (escore 2) ou protruída em excesso (escore 1). Além disso, foi verificada a 

presença de outros sinais sugestivos de alteração, como movimentação da cabeça, 

tensão dos músculos faciais e escape de alimento; cada comportamento se ausente 

recebeu o escore 1 e se presente o escore 0 (zero). A eficiência da deglutição foi 

verificada para o bolo líquido e sólido separadamente. A deglutição do bolo de uma 

só vez recebeu o escore 3, quando efetuada duas deglutições para o mesmo bolo, 

escore 1 e deglutições múltiplas, escore zero. 

Para a avaliação da mastigação o alimento empregado foi o biscoito Bono® 

recheado sabor chocolate (Nestlé, São Paulo, SP, Brasil) e observou-se o corte do 

alimento, se realizado com dentes anteriores (escore 3), com dentes posteriores 

(escore 2) e se não ocorreu (escore 1), como por exemplo, quebrando-o em pedaços 

com as mãos antes de leva-lo a boca. Além disso, os diferentes tipos mastigatórios 

foram classificados, considerou-se o padrão bilateral alternado (escore 4) quando 

houve trituração dos lados direito e esquerdo alternadamente; escore 3, quando 

bilateral simultânea (vertical); escore 2, quando unilateral preferencial (de 66% a 94% 

dos golpes mastigatórios do mesmo lado); e escore 1 para a mastigação unilateral 

crônica (95% dos golpes do mesmo lado) ou anterior (frontal), ou ainda quando a 

criança não realizou a função. Além disso, a função da mastigação foi avaliada quanto 

à presença de outros comportamentos e sinais de alteração como movimentação de 

cabeça, postura alterada e escape de alimento, para a presença de cada um desses 

itens foi atribuído o escore 0 ou na ausência o escore 1. A pontuação máxima possível 

para Funções foi 29 (respiração = 3; deglutição = 16 e mastigação = 10). 

Durante a avaliação, os participantes permaneceram sentados em cadeira 

confortável com encosto e toda a avaliação foi registrada em vídeo. No decorrer das 

análises da aparência e postura das estruturas orofaciais, as crianças foram 

orientadas a apenas manter contato visual com a lente da câmera, para a observação 

correta da avaliadora. Já nas provas de mobilidade, foram instruídas a seguir o modelo 
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fornecido pela avaliadora. Nas tarefas de mastigação, deglutição de líquido e de 

sólido, foram orientadas a realizá-las de modo habitual. 

Uma parte complementar ao protocolo AMIOFE inclui a análise da oclusão com 

medidas, em milímetros, da amplitude de movimentos da mandíbula, tais como 

abertura bucal, lateralidade e protrusão mandibular. Para as medidas foi utilizado um 

paquímetro digital Mitutoyo®, modelo 500-144B (Suzano, São Paulo, Brasil). Além 

disso, também foi verificado a presença ou ausência de má oclusão dentária, dor e 

ruídos nas articulações temporomandibulares. Não é utilizado escores nesta avaliação 

complementar. 

 

 

4.3.3.2 Avaliação das Pressões e Forças Orofaciais 

 

Durante a realização das provas, os participantes permaneceram sentados 

confortavelmente em uma cadeira com encosto, sem sustento para cabeça, com os 

pés apoiados no solo e os braços apoiados nas pernas. Tal postura foi monitorada 

pela examinadora. 

Inicialmente, as crianças foram informadas quanto às características, 

funcionamento dos equipamentos e os objetivos pretendidos de acordo com cada 

tarefa a ser executada. Em cada tarefa, as crianças foram orientadas e encorajadas 

para a realização da máxima força.  

 

 

A) Iowa Oral Performance Instrument® – IOPI  

 

O IOPI é um aparelho portátil que fornece dados numéricos acerca da pressão 

e resistência da língua e de lábios. Tanto o termo força, quanto o termo pressão, são 

empregados quando há utilização do IOPI como instrumento de mensuração orofacial. 

Neste estudo foi utilizado o modelo 2.2 (MedicalLLC – Redmond, WA – USA) e 

adotado o termo pressão levando-se em conta a unidade de medida utilizada - kPa 

(unidade de pressão). 

O IOPI é constituído por um bulbo de ar (3,5 cm de comprimento e 1 cm de 

diâmetro), um transdutor de pressão, um tubo plástico de 1,5 cm que conecta o bulbo 

ao transdutor e uma tela de LCD (Figura 3).  
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Todas as provas abaixo descritas foram realizadas de acordo com as 

instruções do manual (Robin, Luschei. IOPI Unpublished manuscript. University of 

Iowa) e da literatura (Clark; Solomon, 2012; Potter; Nievergelt; VanDam, 2019). 

 

- Pressão de lábios: o bulbo foi adaptado entre duas espátulas de madeira e 

posicionado entre os lábios em região de linha média. As crianças foram instruídas a 

manter os dentes ocluídos e a separar e projetar os lábios enquanto o bulbo era 

posicionado. Após, foram encorajadas a pressionar os lábios com o máximo esforço 

(Figura 4). 

 

- Pressão de língua na protrusão: o bulbo foi adaptado a uma espátula de madeira e 

posicionado entre os incisivos superiores e inferiores. As crianças foram orientadas a 

projetar a língua contra o bulbo com o máximo de força, sendo esta realizada de 
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maneira estável devido ao auxílio da adaptação e posicionamento da espátula (Figura 

5). 

 

- Pressão de língua na deglutição: medida com o bulbo de ar posicionado em região 

retroincisiva, em que os participantes foram instruídos a acumular saliva na cavidade 

oral e degluti-la de forma habitual (Figura 6). 

 

Cada uma das provas foi realizada três vezes, com intervalos de descanso de 

30 segundos entre cada teste. O valor mais elevado entre as três provas foi utilizado 

como a pressão isométrica máxima dos participantes. Para cada participante um novo 

bulbo foi utilizado. 
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B) Gnatodinamômetro Eletrônico 

 

Para investigação das forças orofaciais foi utilizado um Gnatodinamômetro 

eletrônico - modelo DDK/M - da marca Kratos® Equipamentos Industriais, Cotia, São 

Paulo, Brasil (Figura 7). O equipamento possui duas hastes de metal, com uma altura 

total de 10 mm, contendo discos de teflon nas extremidades com 13 mm de diâmetro 

e 2 mm de espessura. Segundo seu fabricante foi especialmente desenvolvido para 

medição da FM em humanos e, neste estudo, foi adaptado para medição da força de 

língua. A força foi expressa em Newtons (N). 
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As hastes de metal do equipamento foram revestidas com dedeiras 

descartáveis de látex durante os exames. Foram realizadas três medidas de cada 

força orofacial máxima, com intervalo de descanso de um a dois minutos entre cada 

prova.  

Foram realizadas as seguintes provas: 

 

- Força de mordida (FM): com o equipamento posicionado na região de dentes 

molares, as crianças foram orientadas a morder o aparelho o mais forte possível, 

mantendo em isometria durante 5 segundos, dos lados direito e esquerdo da arcada 

dentária, alternadamente, respeitando os intervalos de descanso (Figura 8). Para 

análise dos dados, foi calculada a média dos lados direito e esquerdo. 

 

- Força isométrica máxima da ponta de língua (elevação): com o equipamento 

posicionado em região atrás dos dentes incisivos superiores e mantendo a mandíbula 

estabilizada, a fim de não haver contato dentário com o equipamento, foi solicitado à 

criança a elevar a região anterior de língua (ponta) e realizar a força máxima contra o 

disco de teflon (Figura 9). 

 

- Força isométrica máxima do dorso de língua: com o equipamento posicionado em 

região de palato duro, as crianças foram instruídas a elevar o dorso da língua contra 

o disco de teflon com a maior força possível, mantendo a mandíbula estabilizada 

(Figura 10). 
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4.3.3.3 Análise Eletromiográfica do Sistema Estomatognático 

 

A) Registros e Análise da Eletromiografia de Superfície 

 

A EMG foi realizada por meio do eletromiógrafo FreeEMG, BTS S.p.A., 

(Garbagnate Milanese, Itália) (Figura 11.A), com sondas ativas sem fio (sistema 

wireless) e luzes indicativas de prova, acopladas aos eletrodos por um sistema de 

clipes (Figura 11.B). Foram utilizados eletrodos de superfície bipolares Ag/AgCl, 

descartáveis com gel (área de sensor, 3,14 cm2; distância inter-eletrodo, 2 cm; 

Kendall, Covidien, Mansfield, Canadá). O sinal eletromiográfico analógico foi 

amplificado e digitalizado (ganho 150, 16-bits de resolução, sensibilidade de 1 uV, 

resolução temporal de 1ms) usando um amplificador diferencial com alta razão do 

modo comum de rejeição (CMRR > 110 dB no intervalo de 50-560 Hz, impedância de 

entrada > 10 GΩ). 
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As crianças foram posicionadas sentadas em cadeira com encosto e mãos 

repousadas sobre as pernas, tal postura foi monitorada pela examinadora. A pele foi 

limpa com álcool, para reduzir a impedância, e após a completa evaporação do álcool 

foi realizada a palpação muscular para determinar a localização e o posicionamento 

dos eletrodos, além disso, todas as provas foram realizadas sem qualquer 

modificação dos eletrodos e/ou do seu posicionamento. A aquisição dos registros foi 

precedida pela explicação às crianças sobre as tarefas e equipamentos. 

 

 

B) Eletromiografia de Superfície dos Músculos Temporais e Masseteres 

 

Os pares de eletrodos descartáveis foram colocados nos músculos temporais 

e masseteres, bilateralmente, ao longo da direção principal das fibras musculares, 

detectada pela palpação durante a máxima contração voluntária (MCV) em 

intercuspidação dos dentes (de Felício et al., 2016) (Figura 12.A). 

A normalização foi realizada pela atividade muscular registrada durante a MCV 

com roletes de algodão (COT) interpostos bilateralmente aos arcos dentários na 

região dos dentes molares, seguindo os protocolos de análise EMG dos músculos 

mastigatórios propostos por Ferrario et al. (2000; 2002; 2006) (Figura 12.B). 
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O registro teve duração de 5 segundos cada (Ferrario et al., 2002; 2006). Foram 

realizadas duas repetições da prova para a obtenção dos dados de teste e reteste. 

Para evitar efeitos de fadiga, um período de repouso de pelo menos 3 minutos foi 

permitido entre os registros. O melhor período de 3 segundos (aquele com o mais 

constante sinal EMG - R.M.S.) foi automaticamente selecionado pelo software Dental 

Contact Analyzer versão 2.3.20 (BTS S.p.a, Garbagnate Milanese, Itália) e a média 

correspondente do valor do RMS de cada músculo foi determinado como 100% da 

amplitude (Mapelli et al., 2016).  
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C) Análise EMG Durante Avaliação da Mastigação 

 

A mastigação foi avaliada por meio do registro bilateral dos músculos masseter 

e temporal anterior durante a mastigação unilateral de goma de mascar sem açúcar 

sabor menta (Trident, Kraft Foods, São Paulo, Brasil; 1,5 g), durante 15 segundos, 

lado direito e esquerdo (Mapelli et al., 2016).  

Para os propósitos das análises EMG, foram selecionados os registros 

correspondentes ao lado da mastigação habitual - preferencial ou crônica unilateral - 

de cada indivíduo, como determinado pela classificação do tipo mastigatório no 

protocolo AMIOFE. Nos casos com padrão mastigatório bilateral, a seleção foi 

aleatória.  

Foi empregada a análise sob o domínio do tempo e elaborada por meio de 

scripts desenvolvidos no software Matlab, versão 8.5 (MathWorks, Natick, MA, EUA). 

Todos os registros foram digitalmente filtrados (bandpass) entre 20 e 400 Hz com um 

filtro Butterworth, retificados e envelopado por meio de filtro passa-baixa com 

frequência de corte de 5Hz. 

Os momentos de início (onset - linha vermelha) e final (offset - linha verde) da 

atividade muscular do masseter de trabalho, ao longo dos 15 segundos da prova, 

foram detectados automaticamente pelo script utilizando como critério um valor de 

corte correspondente a 5% da atividade máxima da prova (Figura 13). 

Todos os golpes detectados graficamente foram revisados pela examinadora, 

sendo excluídos os golpes considerados anômalos. Além disso, o primeiro e o último 

golpe foram excluídos de todas as provas. 

Uma vez determinados os momentos onset e offset de cada golpe mastigatório 

com referência ao masseter de trabalho, foi calculada a duração, em milissegundos-

ms, da contração muscular durante o golpe como sendo o intervalo entre o onset e o 

offset (Figura 14). Além disso, dentro de cada intervalo foram calculadas as seguintes 

variáveis: 

 

- Frequência mastigatória: número de ciclos por segundo; 

 

- Pico de atividade (%): valor máximo de atividade (μV) para cada golpe mastigatório 

normalizado pela MCV correspondente; 
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- Velocidade máxima (%/s): velocidade máxima do sinal EMG até atingir o pico de 

atividade muscular dentro do intervalo definido pelo momento inicial e final, 

normalizado pela MCV correspondente; 

 

- Integral (%s): corresponde à área sob a curva do sinal EMG envelopado, normalizado 

pela MCV correspondente; 

 

- Tempo para o pico (ms): corresponde ao tempo para atingir o pico máximo de 

atividade. 
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D) Análise EMG Durante Avaliação da Deglutição 

 

Os eletrodos de superfície foram colocados na região dos músculos supra-

hióideos, de ambos os lados, onde estão localizados os músculos milo-hióideo, genio-

hióideo e ventre anterior do digástrico, de acordo com Kim et al. (2015) (Figura 15.A). 

A atividade EMG simultânea bilateral da musculatura supra-hióidea foi avaliada 

durante diferentes condições de deglutição: (a) voluntária de 5 mL de água; (b) 

voluntária de 10 mL de água; (c) consumo ininterrupto de 50 mL de água; (d) 

espontânea de saliva; (e) de alimento sólido (Torrada Bauducco® tipo canapé - 

Pandurata Alimentos LTDA., Guarulhos, São Paulo, Brasil; com diâmetro de 32 mm e 

espessura de 6,2 mm) (Figura 15.B). 
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Os volumes de 5, 10 e 50 mL foram mensurados com o auxílio de uma seringa 

e colocados em um copo descartável para a realização da prova. Para a prova de 5 e 

10 mL, os participantes foram orientados a colocar todo o volume contido no copo na 

boca, voltar a cabeça para a posição habitual e engolir após a ordem “pode engolir”. 

Foram realizados dois testes para cada volume, porém apenas uma análise de 5 mL 

e uma de 10 mL foram consideradas. Para selecionar qual prova seria considerada 

para análise, a examinadora, que foi a mesma que realizou o exame, comparou os 

dois testes e selecionou a prova que apresentou melhor captação e registro do sinal 

EMG. 

Para a prova de deglutição contínua com o volume de 50 mL, os participantes 

foram orientados da seguinte maneira: “Assim que eu disser, pode beber, você deverá 

beber toda a água desse copo, sem tirá-lo da boca, engolindo continuamente, como 

faz no seu dia-a-dia quando está com muita sede, até acabar toda água. Após acabar, 

continue olhando para frente até ser finalizada a gravação do exame”. Esta última 

orientação foi dada, para que se registrasse a deglutição espontânea realizada após 
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a deglutição contínua. Portanto, a tarefa de deglutição espontânea pôde ter sido 

realizada sem uma ordem específica.  

Na deglutição do alimento sólido (torrada), as crianças foram orientadas a 

mastigarem de maneira habitual e a engolirem quando necessário. Foram analisados 

os dados provenientes da primeira deglutição de sólido, verificado por meio da 

gravação em vídeo registrada conjuntamente com a EMG. 

Para análise dos dados, foi utilizada a plataforma: Matlab 8.5 (The MathWorks 

Inc., Natick, MA, USA), com filtro Butterworth de segunda ordem passa banda com 

frequências de corte de 20 – 450 Hz. O envelope de sinal utilizado foi o Butterworth 

passa baixa com frequência de corte de 5 Hz. A análise compreendeu os seguintes 

músculos: temporais direito e esquerdo, masseteres direito e esquerdo e submental 

(média entre direito e esquerdo após filtro/envelope). 

Para as provas de deglutição de 5 mL, 10 mL e espontânea (50 mL) foi 

selecionado o intervalo de tempo referente à deglutição com o auxílio do vídeo e do 

gráfico abaixo, onde são traçados os envelopes dos músculos supra-hióideos (direito 

e esquerdo). Os cruzamentos das linhas indicam os momentos inicial e final (Figura 

16). 
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Na prova sólido, foi marcada a primeira deglutição com auxílio do vídeo, da 

seguinte maneira: verificou-se por meio da imagem o exato momento da primeira 

deglutição do sólido, selecionando no programa, o envelope de sinal correspondente 

a esta deglutição. 

Na prova de 50 mL, foi considerado o período de todas as deglutições 

realizadas para a ingesta do volume. Para esta prova, o valor de pico e máxima 

velocidade representam a deglutição de máxima atividade (Figura 17). 

 

 

 

 

As seguintes variáveis foram calculadas: 

 

- Duração (ms): tempo decorrido entre o momento inicial e final (Crary; Carnaby; 

Groher, 2006); 

 

- Tempo para atingir o pico (ms): tempo decorrido entre o momento inicial e o momento 

de máxima atividade (Crary; Carnaby; Groher, 2006); 

 

- Tempo para atingir metade da integral (ms): tempo decorrido a partir do momento 

inicial até o momento correspondente ao valor equivalente à metade da integral 

(Fassicollo et al., 2019); 
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- Pico de atividade (%): valor máximo de atividade (μV) durante a deglutição, 

normalizado pela MCV correspondente (no caso do músculo sumental, foi utilizado o 

valor máximo durante a prova de 50 mL como referência) (Crary; Carnaby; Groher, 

2006); 

 

- Integral (%s): corresponde à área sob a curva do sinal EMG envelopado, normalizado 

pela MCV correspondente; 

 

- Velocidade máxima (%/s): velocidade máxima do sinal EMG até atingir o pico de 

atividade muscular dentro do intervalo definido pelo momento inicial e final, 

normalizado pela MCV correspondente; 

 

- Frequência mediana (Hz): frequência em Hz que divide o espectro no domínio de 

frequência ao meio. 

 

Na prova de 50 mL, o período completo de deglutição foi dividido em 3 partes 

iguais (T1, T2 e T3), sendo calculada a integral (%s) e a frequência mediana (Hz) em 

cada um dos tempos. 

Também, o número de deglutições nas provas de deglutição de líquido foi 

contado, considerando tanto o traçado EMG quanto as imagens registradas em vídeo 

e foram estimadas: o tempo por deglutição (duração/número de deglutições, unidade: 

s), o volume por deglutição (swallowing volume capacity de acordo com Aydogdu, 

Tanriverdi e Ertekin (2011): volume/número de deglutições, unidade: mL) e, o fluxo 

por segundo (volume/duração, unidade: mL/s), de acordo com Dantas et al., 2011). 

 

 

4.3.3.4 Diadococinesia Oral 

 

Os movimentos labiais em atividades verbais foram registrados por meio de um 

analisador de movimento optoeletrônico tridimensional, o sistema SMART-DX (BTS 

S.p.a, Garbagnate Milanese, Itália). 

Para registrar os movimentos dos lábios, quatro marcadores retrorrefletivos 

passivos redondos de 2 mm, leves e com precisão espacial de até 0,1 mm, foram 
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aderidos à pele nos pontos de referência para antropometria: ch, cheilion direito e 

esquerdo; li, pontos médios do lábio inferior direito e esquerdo. Além destes, os 

marcadores de cabeça: ft, frontotemporal direito e esquerdo definiram um plano de 

referência da cabeça que foi usado para eliminar matematicamente os movimentos 

da cabeça durante as animações faciais e para padronizar a posição da cabeça dentro 

e entre os sujeitos (Figura 18).  

As posições dos marcadores foram cuidadosamente controladas para evitar 

qualquer interferência nos movimentos (Sforza et al., 2014; Mapelli et al., 2016; 

Sidequersky et al., 2016). Oito câmeras de vídeo CCD (charge-coupled device – 

dispositivo de carga acoplada) sensíveis ao infravermelho captaram os sinais 

refletidos dos marcadores (Figura 19). Detalhes sobre os procedimentos de calibração 

e a reconstrução 3D dos pontos foram descritos em Sidequersky et al. (2016). Três 

câmeras adicionais do espectro visível foram utilizadas para registrar o exame, 

servindo de apoio para a análise posterior. 
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Os participantes permaneceram sentados em uma cadeira, sem apoio para 

cabeça, confortavelmente. Foi solicitado às crianças a execução da tarefa de 

diadococinesia oral: repetir a sequência /pataka/ tão rápido quanto possível em uma 

única respiração. 

Os pontos médios ch (direito e esquerdo) e li (direito e esquerdo) foram 

virtualmente gerados a partir da média aritmética das coordenadas x, y e z. A partir 

deles, foi calculado uma distância (LIS) do lábio superior/lábio inferior. Adicionalmente, 

foi calculada a distância entre os pontos ch direito e esquerdo (CH). Constituíram da 

análise as seguintes variáveis: 

 

- Duração (s): tempo decorrido entre o início e término da prova; 

 

- Número de execuções completas (n): número de produções do /pataka/; 
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- Tempo médio (s): duração dividida pelo número de execuções completas; 

 

- Amplitude LIS (mm): média das diferenças entre a maior e menor distância LIS 

durante a produção do /pataka/;  

 

- CV-Amplitude LIS (%): coeficiente de variação da amplitude LIS; 

 

- Velocidade máxima de abertura LIS (mm/s): máxima velocidade atingida durante a 

abertura; 

 

- Amplitude CH (mm): média das diferenças entre a maior e menor distância CH 

durante a produção do /pataka/; 

 

- CV-Amplitude CH (%): coeficiente de variação da amplitude CH; 

 

- Velocidade máxima de abertura CH (mm/s): máxima velocidade atingida durante a 

abertura; 

 

- Amplitude máxima LIS (mm): máxima distância LIS obtida durante a produção do 

/pataka/; 

 

- Amplitude máxima CH (mm): máxima distância CH obtida durante a produção do 

/pataka/. 

 

 

4.4 Análise Estatística 

 

A confiabilidade, reprodutibilidade e Erro Técnico do Método (ETM) das 

medidas de condições miofuncionais (de Felício et al., 2016; Marim et al., 2019; Zanin 

et al., 2020), pressão/força da musculatura orofacial (Marim et al., 2019; Zanin et al., 

2020) e EMG nas provas de mastigação (Mapelli et al., 2016; Zanin et al., 2020; 

Fassicollo et al., 2021) e deglutição (Fassicollo et al., 2019) foram testadas em estudos 

prévios da equipe.  
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A análise estatística descritiva foi computada para todas as variáveis e 

expressas como média, desvio-padrão (DP), mediana e IIQ. 

O teste de Mann-Whitney, com valor de P ajustado para múltiplas 

comparações, foi usado para parâmetros mensurados por meio de escala ordinal ou 

com distribuição não normal, e o teste de Qui-quadrado para dados categóricos. 

Nas provas de mastigação e deglutição, as variáveis eletromiográficas foram 

avaliadas por meio de análise de variância (ANOVA) mista de dois fatores (Grupo e 

Músculo e interação), seguido de pós-teste Tukey. Quando necessária, a 

transformação logarítmica foi aplicada para correção das distribuições assimétricas. 

Para quantificar a magnitude das diferenças independente do tamanho da 

amostra foi calculado o “effect size” (ES), que pode indicar a relevância clínica dos 

resultados. O Rosenthal’s r (Rosenthal, 1991) foi usado para testes não paramétricos 

e interpretado como um efeito pequeno (r = 0,1), moderado (r = 0,3) ou grande (r = 

0,5). O d de Cohen foi aplicado após o teste t Student e considerado como: d = 0,2, 

pequeno, d = 0,5, médio, d = 0,8, grande. Para as variáveis analisadas por ANOVA, 

foi usado o eta squared generalizado (𝜂𝑝
2) e interpretado como pequeno (0,0099), 

moderado (0,0588) e grande (1,379) (Cohen, 1988) 

As análises foram feitas por meio do programa Statistica 14.0015 (TIBCO® Data 

Science, Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos da América) e R versão 4.1.1 (R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Áustria). Para todos os cálculos, o nível 

de significância estabelecido foi de 5 % (P < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

Os grupos AOS e NAOS não apresentaram diferença estatística quanto as 

variáveis demográficas e antropométricas. Apenas o IAOH diferiu entre os grupos, 

como esperado. No grupo NAOS, 13 crianças apresentavam RP e 10 não 

apresentaram qualquer DRS. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos grupos com apneia obstrutiva 

do sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do sono (NAOS)  

 AOS 

(34) 

NAOS 

(23) 

P 

Sexo Feminino  

n (%) 
18 (52,9) 11 (47,8) 0,71a 

 Média (DP) Mediana (IIQ) Média (DP) Mediana (IIQ)  

Idade 8,2 (1,5) 8,0 (7,0:9,0) 8,7 (1,7) 9,0 (7,0:10,0) 0,25b 

Peso (Kg) 29,5 (6,1) 29,0 (23,6:33,8) 30,2 (6,8) 29,7 (25,7:36,1) 0,74b 

Altura (m) 1,3 (0,1) 1,3 (1,2:1,4) 1,3 (0,1) 1,3 (1,2:1,4) 0,39b 

IMC (Kg/m2) 16,9 (1,9) 16,5 (15,5:18,1) 16,6 (2,0) 16,1 (15,2:18,0) 0,58b 

Circunferência 

Cervical (cm) 

27,9 (2,1) 28,0 (27,0:29,0) 28,7 (2,1) 29,0 (27,0:30,0) 0,18b 

IAOH (e/h) 4,2 (4,8) 2,5 (1,7:4,2) 0,6 (0,2) 0,6 (0,4:0,8) <0,0001b 

      

DRS n (%)    

AOS leve 27 (79,4) _____  

AOS Moderada 3 (8,8) _____  

AOS Grave 4 (11,8) _____  

Ronco primário _____ 13 (56,5)  

Ausente _____ 10 (43,5)  

 

DRS: Distúrbio respiratório do sono. Os resultados são apresentados como Média (Desvio Padrão), 
Mediana e Intervalos interquartis (IIQ). a: teste Qui-quadrado, b: teste de Mann-Whitney. P < 0,05 indica 
uma diferença estatisticamente significativa e aparece em negrito.  
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5.1 Avaliação Miofuncional Orofacial 

 

Na avaliação miofuncional por meio do protocolo AMIOFE, piores condições 

(menores valores) foram observadas no grupo AOS na maioria dos itens. Apenas a 

aparência das bochechas e do palato duro não foram estatisticamente diferentes entre 

os grupos.  

Em todas as categorias, e por consequência no ETAMIOFE, as diferenças foram 

significativas e o tamanho do efeito variou de moderado (aparência/postura) a grande 

(mobilidade e funções) (Tabela 2).  

O tipo mastigatório bilateral alternado prevaleceu no grupo NAOS, enquanto no 

grupo AOS foi o tipo preferência unilateral (Tabela 3). 
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Tabela 2 – Avaliação miofuncional orofacial com protocolo AMIOFE dos grupos com 

apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do sono (NAOS)  

 AOS (n= 34) NAOS (n= 23)  

 

Média 

(DP) 

Mediana IIQ Média 

(DP) 

Mediana IIQ P 

(Tamanho 

do efeito) 

Aparência/Postura 13,0 (1,9) 13,0 12,0:14,0 15,1 (2,1) 16,0 13,0:17,0 0,0004 

[18]       (0,46) 

Lábios [3] 2,0 (0,7) 2,0 2,0:2,0 2,6 (0,6) 3,0 2,0:3,0 0,002 

Mandíbula [3] 2,1 (0,6) 2,0 2,0:2,0 2,6 (0,6) 3,0 2,0:3,0 0,007 

Bochechas [3] 2,1 (0,3) 2,0 2,0:2,0 2,0 (0,2) 2,0 2,0:2,0 0,78 

Face [3] 2,1 (0,4) 2,0 2,0:2,0 2,5 (0,5) 3,0 2,0:3,0 0,018 

Língua [3] 2,1 (0,5) 2,0 2,0:2,0 2,5 (0,6) 3,0 2,0:3,0 0,016 

Palato Duro [3] 2,6 (0,5) 3,0 2,0:3,0 2,9 (0,3) 3,0 3,0:3,0 0,11 

        

Mobilidade [57] 43,3 (4,2) 43,0 40,0:47,0 49,9 (5,6) 49,0 45,0:56,0 0,0001 

       (0,51) 

Lábios [12] 9,3 (1,8) 9,0 8,0:10,0 10,7 (1,1) 11,0 10,0:12,0 0,001 

Língua [18] 12,1 (0,9) 12,0 12,0:12,0 14,7 (3,0) 12,0 12,0:18,0 0,014 

Mandíbula [15] 12,3 (1,7) 12,0 11,0:14,0 13,3 (1,7) 14,0 12,0:15,0 0,026 

Bochechas [12] 9,6 (1,9) 10,0 8,0:11,0 11,1 (1,3) 12,0 11,0:12,0 0,001 

        

Funções [29] 22,3 (3,0) 23,0 20,0:25,0 26,0 (2,7) 26,0 24,0:29,0 0,0001 

       (0,53) 

Respiração [3] 2,0 (0,6) 2,0 2,0:2,0 2,8 (0,4) 3,0 3,0:3,0 <0,0001 

Deglutição [16] 12,9 (1,6) 13,0 12,0:14,0 14,7 (1,4) 15,0 13,0:16,0 <0,0001 

Mastigação [10] 7,4 (1,7) 7,5 6,0:8,0 8,5 (1,4) 8,0 8,0:10,0 0,015 

ETAMIOFE [104] 78,7 (6,8) 77,5 73,0:84,0 91,0 (9,8) 92,0 82,0:100,0 <0,0001 

       (0,56) 

Os resultados são apresentados como Média (Desvio Padrão), Mediana e Intervalos interquartis (IIQ). 
P < 0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa no teste Mann-Whitney e estão destacados 
em negrito. Tamanho do efeito de Rosenthal’s r: interpretação efeito pequeno (r = 0.1), moderado (r = 
0.3) ou grande (r = 0.5). ETAMIOFE: Escore Total AMIOFE. Os valores entre chaves à frente dos itens e 
categorias representam os valores máximos possíveis no protocolo.   
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Tabela 3 – Tipo mastigatório de acordo com o protocolo AMIOFE 

 AOS 

(34) 

NAOS 

(23) 

P 

Tipo mastigatório n (%)    

Bilateral alternada 8 (23,5) 13 (56,5) 0,04a 

Bilateral simultânea 0 (0) 0 (0)  

Preferência unilateral 20 (58,8) 8 (34,8)  

Crônica unilateral 6 (17,7) 2 (8,7)  

P < 0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa no teste Qui-quadrado (a) e está destacado 
em negrito. 

 

 

5.2 Pressão e Forças Orofaciais 

 

Na prova de deglutição, o grupo AOS exibiu pressão significativamente menor 

que o NAOS. Não houve diferença estatística entre os grupos nas demais medidas 

realizadas com o IOPI (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4 – Valores máximos de pressão de lábios e língua (kPa) medida com o IOPI 

dos grupos com apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do sono 

(NAOS)  

 AOS (n= 34) NAOS (n= 23)  

 

Média Mediana IIQ Média Mediana IIQ 

P 

(tamanho 

do efeito) 

Lábios 8,8 (1,9) 8,5 7,0:10,0 8,0 (2,0) 8,0 6,0:9,0 0,15 

       (0,19) 

Língua Protrusão 32,3 (13,2) 34,0 21,0: 42,0 35,9 (10,0) 38,0 25,0:43,0 0,25 

       (0,15) 

Deglutição  24,8 (9,9) 25,0 20,0:29,0 31,7 (11,0) 33,0 23,0:38,0 0,037 

       (0,28) 

  

Os resultados são apresentados como Média (Desvio Padrão), Mediana e Intervalos interquartis (IIQ). 
P < 0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa no teste Mann-Whitney e está destacado 
em negrito. 
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A FM e força de ponta de língua (em Newton) foram significativamente menores 

no grupo AOS, com o tamanho efeito grande e moderado, respectivamente (Tabela 

5). 

 

 

Tabela 5 – Força de mordida, de ponta e dorso da língua (Newton) dos grupos com 

apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do sono (NAOS)  

 

AOS 

(n= 33) 

NAOS 

(n= 23) 

P 

(tamanho 

do efeito) 

Forças Média Mediana IIQ Média Mediana IIQ  

Mordida 212,3  205,0 177,0:249,9 301,7  295,0 248,3:363,7 <0,0001 

 (72,0)   (93,3)   (0,53) 
        

Língua Ponta 8,8  7,6 6,1:12,1 11,6  11,4 7,9:12,6 0,026 

(elevação) (3,7)   (4,7)   (0,30) 
        

Língua Dorso 12,6  11,4 8,5:17,0 16,3  13,7 9,7:26,6 0,09 

 (6,5)   (8,6)   0,22 

Os resultados são apresentados como Média (Desvio Padrão), Mediana e Intervalos interquartis (IIQ). 
P < 0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa no teste Mann-Whitney e estão 
destacados em negrito. 
 

 

5.3 Análise Eletromiográfica  

 

5.3.1 Máxima Contração Voluntária (MCV, uV)  

 

A atividade dos pares homólogos de músculos mastigação: masseter de 

trabalho (Mt) x masseter de balanceio (Mb) e temporal de trabalho (Tt) x temporal de 

balanceio (Tb) na MCV não mostrou diferença estatística na análise intra-grupo, 

tampouco houve diferença entre os grupos AOS e NAOS na comparação de cada 

músculo (P > 0,05), que incluiu os músculos supra-hiódeos (Tabela 6 e Figura 20).  
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Tabela 6 – Atividade dos músculos da mastigação e dos supra-hióideos na prova de 

máxima contração voluntária (MVC, µV)  

Músculo 
AOS NAOS 

P 
Média DP Mediana Média DP Mediana 

Mt 183,2 118,3 142,5 220,0 93,0 206,0 0,22a 

Mb 191,0 103,7 163,0 242,5 99,0 242,0 0,19a 

P 0,55   0,14    

Tt 185,4 108,6 165,5 224,0 108,2 197,0 0,07a 

Tb 188,0 103,9 172,0 222,0 95,4 189,0 0,22a 

Pb 0,84   0,86    

SH 72,3 31,7 64,6 78,2 30,4 70,7 0,41c 

Máxima contração voluntária dos músculos da mastigação, durante o máximo apertamento dos dentes 
com rolos de algodão interpostos bilateralmente. Teste t de Student, (a) amostras dependentes (nas 
linhas) e (b) independentes (na coluna), (c) teste de Mann-Whitney, P < 0,05 indica uma diferença 
estatística. Desvio padrão (DP), músculo masseter (M), músculo temporal (T), (SH), músculos supra-
hiódeos, lado de trabalho (t), lado de balanceio (b), como definido para a análise das variáveis relativas 
à mastigação. 
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Figura 20 – Máxima contração voluntária dos músculos da mastigação 

As barras de erro correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média. Teste t de 

Student P > 0,05, para a comparação das amostras dependentes e independentes. 
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5.3.2 Análise Eletromiográfica da Mastigação 

 

Foram analisados 1177 golpes mastigatórios para a comparação da 

mastigação dos grupos AOS e NAOS (AOS = 668, NAOS = 509). A frequência 

mastigatória (golpes/s) do grupo AOS foi de 1,31 ± 0,36 e não houve diferença 

significativa comparado ao grupo NAOS (1,48 ± 0,32, P = 0,08), com significância 

clínica quase moderada (d = 0,493). 

 

 

5.3.2.1 Duração 

 

A duração do golpe mastigatório não foi diferente entre os grupos AOS (343,3 

± 97,1 ms) e NAOS (312,4 ± 81,2 ms) (Mann-Whitney, P = 0,15). O tamanho do efeito 

foi pequeno (Rs = 0,194). 

 

 

5.3.2.2 Tempo (ms) para atingir o pico máximo de atividade (TP) 

 

O músculo Mb despendeu um tempo significativamente menor para atingir o 

pico que os demais músculos. Embora o TP tenha sido um pouco maior no grupo AOS 

que no grupo NAOS, a diferença não foi significativa. Também não houve efeito de 

interação (Tabela 7 e Figura 21). 
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Tabela 7 – Tempo (ms) para atingir o pico máximo de atividade 

Fator F P valor Tamanho do Efeito 

Grupo 1,03 0,31 0,017 

Músculo 13,05 <,0001 0,021 

Grupo*Músculo 0,32 0,66 0,001 

    

Músculo 
AOS NAOS 

Média DP Média DP 

Mt a 204,06 70,42 186,34 58,85 

Tt a 200,29 74,61 185,53 67,50 

Mb b 181,76 59,98 166,93 62,88 

Tb a 204,19 70,39 182,77 60,78 

ANOVA de dois fatores. Desvio padrão (DP), masseter de trabalho (Mt), temporal de trabalho (Tt), 

masseter de balanceio (Mb), temporal de balanceio (Tb). As letras sobrescritas indicam as diferenças 

entre os músculos calculadas pelo pós-teste de TukeyHSD. Tamanho de efeito (η2 generalizado). P < 

0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa e aparece em negrito. 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Tempo para atingir o pico máximo de atividade 

MB: músculo masseter do lado de balanceio, MT: músculo masseter do lado de trabalho, TB: 

músculo temporal do lado de balanceio, TT: músculo temporal do lado de trabalho. As barras 

de erro correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média. Masseter de trabalho (Mt), 

temporal de trabalho (Tt), masseter de balanceio (Mb) e temporal de balanceio (Tb). 
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As análises das variáveis pico, velocidade máxima (Vmax) e integral relativas 

à mastigação, apresentadas na sequência, foram realizadas com os dados 

normalizados pelos valores da MCV dos músculos correspondentes.  

 

 

5.3.2.3 Pico de atividade (%)  

 

Os grupos não apresentaram diferença no pico de atividade normalizada. 

Houve diferença entre os músculos. Do lado de trabalho, os músculos (Mt e Tt) 

apresentaram atividades significativamente maiores que do lado de balanceio (Mb e 

Tb). Também, a atividade do Tb foi maior que do Mb (Tabela 8 e Figura 22). 

 

 

Tabela 8 – Atividade no pico (%) 

Fator F P valor Tamanho do Efeito 

Grupo 2,49 0,12 0,023 

Músculo 74,79 <,0001 0,392 

Grupo*Musculo 0,68 0,52 0,006 

    

Músculo 
AOS NAOS 

Média DP Média DP 

Mt a 73,27 41,11 65,13 27,59 

Tt a 86,35 41,52 66,86 27,18 

Mb b 29,34 18,90 27,30 18,71 

Tb c 52,77 34,75 37,21 15,63 

ANOVA de dois fatores. Desvio padrão (DP). Músculos masseter (M) e temporal (T), lado de trabalho 

(t) e de balanceio (b). As letras sobrescritas indicam as diferenças entre os músculos calculadas pelo 

pós-teste de TukeyHSD. Tamanho de efeito (η2 generalizado). P < 0,05 indica uma diferença 

estatisticamente significativa e aparece em negrito. 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.3.2.4 Velocidade máxima (Vmax, %/s) 

 

Os grupos AOS e NAOS não apresentaram diferença quanto a Vmax relativa 

para atingir o pico de atividade do sinal EMG. Os músculos Mt e Tt apresentaram 

velocidades significantemente maiores que seus pares do lado balanceio. A análise 

da interação grupo x músculos mostrou que a velocidade foi em média um pouco 

maior no grupo AOS, comparado ao grupo NAOS, principalmente nos músculos 

temporais, mas sem significância estatística (Tabela 9 e Figura 23). 

  

Figura 22 – Pico de atividade (%) dos músculos da mastigação  

As barras de erro correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média. 

Masseter de trabalho (MT), temporal de trabalho (TT), masseter de balanceio (MB) 

e temporal de balanceio (TB). 
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Tabela 9 – Velocidade máxima (%/s) 

Fator F P valor Tamanho do Efeito 

Grupo 1,69 0,20 0,015 

Músculo 70,01 <,0001 0,387 

Grupo*Musculo 0,55 0,58 0,005 

    

Músculo 
AOS NAOS 

Média DP Média DP 

Mt a 731,98 456,39 660,90 311,86 

Tt a 862,41 475,61 665,12 256,74 

Mb b 268,16 189,83 259,01 216,12 

Tb c 506,58 343,96 355,52 151,52 

ANOVA de dois fatores. Desvio padrão (DP), masseter de trabalho (Mt), temporal de trabalho (Tt), 

masseter de balanceio (Mb), temporal de balanceio (Tb). As letras sobrescritas indicam as diferenças 

entre os músculos calculadas pelo pós-teste de TukeyHSD. Tamanho de efeito (η2 generalizado). P < 

0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa e aparece em negrito. 

 

 

Figura 23 – Velocidade máxima (Vmax) dos músculos da mastigação 

As barras de erro correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média. Masseter de trabalho 

(MT), temporal de trabalho (TT), masseter de balanceio (MB) e temporal de balanceio (TB). 
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5.3.2.5 Integral (%s)  

 

A integral da mastigação do grupo AOS foi significativamente maior que do 

grupo NAOS. As médias dos músculos Mt e Tt foram maiores que dos músculos do 

lado de balanceio Mb e Tb. Não houve efeito de interação grupo x músculos (Tabela 

10 e Figura 24). 

 

 

Tabela 10 – Integral (%s) 

Fator F P valor Tamanho do Efeito 

Grupo 5,67 0,0208 0,055 

Músculo 67,73 <,0001 0,351 

Grupo*Músculo 0,58 0,59 0,005 

    

Músculo 
AOS SAOS 

Média DP Média DP 

Mt a 12,50 6,19 10,38 4,47 

Tt a 14,41 7,87 10,29 4,72 

Mb b 5,51 3,03 4,56 2,92 

Tb c 8,98 6,86 5,92 2,53 

ANOVA de dois fatores. Desvio padrão (DP), masseter de trabalho (Mt), temporal de trabalho (Tt), 

masseter de balanceio (Mb), temporal de balanceio (Tb). As letras sobrescritas indicam as diferenças 

entre os músculos calculadas pelo pós-teste de TukeyHSD. Tamanho de efeito (η2 generalizado). P < 

0,05 indica uma diferença estatisticamente significativa e aparece em negrito. 
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5.3.3 Análise Eletromiográfica da Deglutição 

 

No grupo AOS, um número maior de participantes realizou mais de uma 

deglutição nas provas de 5 mL e 10 mL (n = 12,35%) comparado ao grupo NAOS (n 

= 3, 12,5 %). Também na prova de 50 mL, 38% dos participantes do grupo AOS 

deglutiram mais de 10 vezes e no grupo NAOS foram 13%. 

Diferenças significativas entre os grupos foram observadas apenas no número 

de deglutições e no volume deglutido por gole na prova de 5 mL (Tabela 11). 

  

Figura 24 – Interação da variável Integral (%*s) 

As barras de erro correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média. Masseter de trabalho 

(MT), temporal de trabalho (TT), masseter de balanceio (MB) e temporal de balanceio (TB). 
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Tabela 11 – Duração, número de deglutições, tempo, volume e fluxo dos grupos com 

apneia obstrutiva do sono (AOS) e sem apneia obstrutiva do sono (NAOS) 

  AOS NAOS  

 Volume Média DP Med. Média DP Med. P 

Duração (s) 5 mL 0,70 0,24 0,70 0,72 0,24 0,71 0,78 

 10 mL 0,77 0,25 0,75 0,71 0,20 0,70 0,34 

 50 mL 10,81 4,14 10,17 10,29 4,62 9,04 0,40 

 Sólido 0,78 0,25 0,76 0,72 0,19 0,72 0,61 

Número de Deglutições (n) 5 mL 1,38 0,49 1,0 1,09 0,29 1,0 0,01 

 10 mL 1,41 0,61 1,0 1,17 0,49 1,0 0,07 

 50 mL 9,24 3,92 8,5 7,70 2,42 7,0 0,16 

Tempo por deglutição (s) 5 mL 0,58 0,28 0,64 0,69 0,27 0,71 0,15 

 10 mL 0,62 0,27 0,59 0,67 0,25 0,69 0,42 

 50 mL 1,27 0,57 1,08 1,34 0,41 1,22 0,18 

Volume por deglutição (mL) 5 mL 4,04 1,23 5,00 4,78 0,72 5,00 0,01 

 10 mL 8,14 2,59 10,00 9,28 1,93 10,00 0,08 

 50 mL 6,32 2,45 5,90 7,20 2,46 7,14 0,17 

Fluxo de deglutição (mL/s) 5 mL 8,27 3,69 7,15 8,20 4,17 7,08 0,64 

 
10 mL 14,82 6,01 13,43 15,52 5,27 14,20 0,39 

 
50 mL 5,39 2,46 4,92 5,72 2,21 5,53 0,41 

Tempo por deglutição: duração/número de deglutições, Volume por deglutição: volume total/número de 
deglutições, Fluxo de deglutição: Volume/duração, Med: mediana, P: probabilidade no teste estatístico 
não paramétrico de Mann-Whitney, com correção para múltiplas comparações. Significante P < 0,05, 
destacado em negrito. 

 

 

5.3.3.1 Duração da deglutição, tempo para o pico (TP) e tempo para a integral/2 

 

A duração, o tempo para o pico e o tempo para a integral/2 não diferiram entre 

os grupos. A interação grupo x músculo foi significativa no TP das provas de deglutição 

de 5 mL de líquido e sólido. O pós-teste indicou que na prova de deglutição de sólido, 

o músculo T do grupo NAOS apresentou o menor TP comparado aos músculos SH e 
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M, a diferença foi significativamente menor também em relação a todos os músculos 

do grupo AOS (Tabela 12, Figuras 25 e 26). 

 

Tabela 12 – Duração da deglutição, tempo para o pico e tempo para a integral/2. Média 
e Desvio Padrão (DP) 

Prova Unid  AOS (n = 34) NAOS (n = 23) P (Tamanho do efeito) 

Esp ms  862,3±469,6 810,4±325,0 0,86 (0,02) ł 
5 mL ms  695,6±239,3 715,8±242,1 0,78 (0,08) ∞ 
10 mL ms  765,6±254,0 707,3±203.8 0,34 (0,25) ∞ 
Sólido ms  782,0±256,4 716,5±194,5 0,61 (0,07) ł 
 
Tempo para o pico 
 ANOVA 

 
  

Músculo   Grupo Músculo 
Grupo x 
Músculo 

Esp ms SH a 469,4±420,1 371,6±238,0 0,15  0,036  0,38  
  M b 424,7±362,2 280,4±180,7 (0,037) (0,058) (0,017) 
  T b 407,3±290,8 337,0±232,7    
        
5 mL ms SH  316,2±189,0 280,4±144,1 0,62 0,74 0,030 
  M  312,9±176,9 250,5±152,8 (0,005) (0,005) (0,062) 
  T 272,6±163,9 314,8±114,1    
        
10 mL ms SH a 361,1±185,2 309,9±129,8 0,18 0,045 0,41 
  M a,b 336,8±145,1 260,9±112,3 (0,032) (0,055) (0,016) 
  T a,c 390,4±202,7 371,0±194,7    
        
Sólido ms SH a 294,0±175,3 287,9±136,6 0,12 0,0001 0,0013 
  M b 223,3±158,5 216,4±158,4 (0,045) (0,223) (0,12) 
  T c 237,4±178,3 162,5±188,9    
        
Tempo para a Integral/2 
        
Esp ms SH a 442,4±262,2 395,7±188,4 0,42 0,001 0,32 
  M b 424,1±276,8 349,4±166,1 (0,012) (0,113) (0,021) 
  T b 437,5±270,1 359,3±166,3    
        
5 mL ms SH a 341,7±138,2 332,5±117,8 0,84 0,036 0,15 
  M a,b 332,8±130,7 313,3±115,7 (0,001) (0,049) (0,034) 
  T a,c 336,7±121,9 345,2±116,6    
        
10 mL ms SH 372,2±121,3 340,8±105,2 0,14 0,13 0,21 
  M 373,8±122,5 316,0±94,3 (0,039) (0,036) (0,028) 
  T 385,0±138,9 336,2±109,6    
        
Sólido ms SH a 359,7±135,1 332,0±95,6 0,36 <,0001 0,97 
  M b 284,9±153,8 250,3±143,5 (0,016) (0,331) (0,0006) 
  T b 257,8±116,6 229,7±150,3    
        

(ł) Teste de  ann-Withney, (∞) Test t Student. ANOVA de dois fatores. As letras sobrescritas indicam 

diferenças entre os músculos no pós teste de Tukey-HSD. Esp: deglutição espontânea, 5 mL deglutição 

de água; 10 mL deglutição de água; sólido deglutição de sólido; SH = músculo supra-hióideo; M = 

músculo masseter; T = músculo temporal 
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Figura 25 – Tempo para o pico na deglutição de 5 mL 

Figura 26 – Tempo para o pico na deglutição de sólido 

Interação Grupo x Músculo, Pós teste de Tukey-HSD P > 0,05. 
DG: músculos digástricos; M: músculo masseter; T: temporal. 

Interação Grupo x músculo, Pós teste de Tukey-HSD: NAOS-T vs (NAOS-SH; 
AOS-SH, AOS-T, AOS-M, NAOS-M): P < 0,01. DG: músculos digástricos; M: 
músculo masseter; T: temporal. 
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5.3.3.2 Pico de atividade e Integral 

 

Nas variáveis Pico e Integral apenas houve diferença significativa entre os 

músculos. O músculo SH apresentou valores maiores que os músculos T e M (Tabela 

13).  

 

Tabela 13 – Pico (%) e integral (%s) da atividade EMG durante a deglutição relativos 

à atividade eletromiográfica na máxima contração voluntária (MCV) 

   AOS (n = 34) NAOS (n = 23) P (Tamanho do efeito R’s) 

Atividade  uV SH 72,3±31,7 78,2±30,0 0,41 (0,11) ł 
  M 187,1±104,7 231,3±89,2 0,027 (0,29) ł 
  T 186,7±100,0 223,0±98,1 0,10 (0,22) ł 

 ANOVA 

Prova Unid Músculo Média DP Média DP Grupo Músculo 
Grupo x 
Músculo 

Pico        
Esp % SH a 75,0±42,7 79,2±26,3 0,66 <0,0001 0,67 
  M b 11,0±9,7 10,4±7,9 (0,00) (0,84) (0,01) 
  T b 12,1±11,3 11,3±7,2    
        
5 mL % SH a 83,3±32,5 84,4±34,3 0,82 <,0001 0,97 
  M b 12,1±12,5 11,8±10,1 (0,00) (0,84) (0,00) 
  T c 10,4±12,0 8,3±5,3    
        
10 mL % SH a 89,4±25,7 85,1±34,8 0,35 <,0001 0,64 
  M b 11,4±8,4 14,4±23,0 (0,02) (0,83) (0,01) 
  T b 14,4±18,5 9,3±9,2    
        
Sólido % SH a 148,9±59,2 133,8±46,9 0,41 <0,0001 0,80 
  M b 57,2±39,6 49,8±32,9 (0,013) (0,672) (0,004) 
  T b 61,8±42,5 50,0±29,4    

Integral 
  

    
 

Esp %s SH a 34,5±24,3 31,3±12,1 0,83 <0,0001 0,47 
  M b 4,9±3,8 4,4±3,4 (0,001) (0,843) (0,014) 
  T b 6,3±10,5 5,4±4,5    
        
5 mL %s SH a 33,4±13,4 32,5±14,3 0,93 <,0001 0,88 
  M b 4,3±3,2 5,5±5,2 (0,000) (0,871) (0,002) 
  T c 4,1±6,5 3,7±2,7    
        
10 mL %s SH a 38,7±15,8 32,5±13,5 0,12 <,0001 0,77 
  M b 4,8±2,6 5,2±6,7 (0,044) (0,848) (0,005) 
  T b 6,1±8,3 3,2±2,1    
        
Sólido %s SH a 64,3±27,0 58,4±25,1 0,30 <,0001 0,64 
  M b 15,0±9,9 13,5±8,9 (0,020) (0,780) (0,009) 
  T b 17,0±15,1 12,1±7,2    

(ł) Teste de  ann-Withney. As letras sobrescritas indicam diferenças entre os músculos no pós teste 

de Tukey-HSD. Esp: deglutição espontânea, 5 mL deglutição de água; 10 mL deglutição de água; sólido 

deglutição de sólido; SH = músculo supra-hióideo; M = músculo masseter; T = músculo temporal.  
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5.3.3.3 Velocidade Máxima 

 

Em todas as provas, a velocidade máxima foi maior no músculo SH comparado 

aos músculos T e M. Na deglutição de sólido houve interação grupo x músculo (Tabela 

14). Na Figura 27 observa-se que, no grupo NAOS a Vmax foi maior no M que no T, 

enquanto no grupo NAOS ocorreu o contrário. Nenhum outro resultado foi significativo. 

 

 

Tabela 14 – Velocidade máxima. Média e Desvio Padrão (DP) 

Prova Unid  AOS (n = 34) NAOS (n = 23) P (Tamanho do efeito) 

 
Velocidade Máxima 
 ANOVA 

 
  

Músculo   Grupo Músculo 
Grupo x 
Músculo 

Esp %/s SH a 546,9±394,1 623,0±273,1 0,73 <,0001 0,29 
  M b 73,7±100,8 74,4±65,8 (0,002) (0,832) (0,022) 
  T b 96,1±110,4 72,2±69,4    
        
5 mL %/s SH a 623,6±349,0 629,4±405,9 0,54 <,0001 0,88 
  M b 91,8±136,1 82,5±108,3 (0,007) (0,804) (0,002) 
  T b 86,4±106,6 61,2±44,1    
        
10 mL %/s SH a 665,4±298,8 592,9±291,5 0,29 <,0001 0,51 
  M b 77,9±71,6 107,3±207,3 (0,021) (0,792) (0,012) 
  T b 124,5±186,0 77,7±100,1    
        
Sólido %/s SH a 1075,4±723,0 890,9±402,9 0,31 <,0001 0,0430 * 
  M b 453,4±375,3 377,9±313,2 (0,020) (0,505) 0,059 
  T b 547,1±436,0 339,7±298,6    
        

As letras sobrescritas indicam diferenças entre os músculos no pós teste de Tukey-HSD. Esp: 
deglutição espontânea, 5 mL deglutição de água; 10 mL deglutição de água; sólido deglutição de sólido; 
SH = músculo supra-hióideo; M = músculo masseter; T = músculo temporal. Tukey-HSD [Grupo*Musc]: 
* o posthoc só identificou diferença entre músculos 
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5.3.3.4 Frequência Mediana 

 

Em todas as provas houve apenas diferença significativa entre os músculos. 

(Tabela 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Velocidade máxima durante a deglutição de sólido 

Interação grupo x músculo, Pós teste de Tukey-HSD P > 0,05. 
DG: músculos digástricos; M: músculo masseter; T: temporal. 
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Tabela 15 – Frequência mediana. Média e Desvio Padrão (DP) 

Prova Unid  AOS (n = 34) NAOS (n = 23) P (Tamanho do efeito) 

 
Frequência Mediana 
 ANOVA 

 
  

Músculo   Grupo Músculo 
Grupo x 
Músculo 

Esp Hz SH a 124,4±15,7 131,2±17,4 0,58 0,0001 0,63 
  M b 138,0±33,4 134,8±35,6 (0,006) (0,156) (0,008) 
  T c 110,0±35,9 115,2±39,7    
        
5 mL Hz SH a 123,5±21,3 120,4±17,5 0,71 <,0001 0,72 
  M a 128,3±34,6 132,3±34,0 (0,002) (0,179) (0,006) 
  T b 101,6±37,2 106,9±38,7    
        
10 mL Hz SH a 115,7±17,0 112,0±15,9 0,73 0,0001 0,13 
  M a,b 113,0±30,5 126,6±34,2 (0,002) (0,153) (0.036) 
  T b 99,5±40,8 95,2±28,9    
        
Sólido Hz SH a 120,6±15,2 124,9±18,9 0,61 <,0001 0,96 
  M b 157,4±35,8 158,9±34,6 (0,005) (0,395) (0,001) 
  T b 151,4±31,1 155,1±36,8    
        

(ł) Teste de  ann-Withney, (*) test t Student. As letras sobrescritas indicam diferenças entre os 
músculos no pós teste de Tukey-HSD. Esp: deglutição espontânea, 5 mL deglutição de água; 10 mL 
deglutição de água; sólido deglutição de sólido; SH = músculo supra-hióideo; M = músculo masseter; 
T = músculo temporal.  

 

 

5.3.3.5 Prova de 50 mL 

 

Na prova de deglutição de 50 mL de líquido, a duração, o número de picos e o 

número de picos pela duração não foram diferentes entre os grupos.  

Os grupos não mostraram diferença quanto à frequência mediana, tampouco 

ocorreu interação grupo x tempo. Entre os tempos houve decréscimo significativo do 

T1 para o T3.  

A integral, em média, foi maior no grupo AOS que no NAOS, mas não atingiu a 

significância estatística. O valor da integral decresceu ao longo da prova em ambos 

os grupos. Os resultados estão na Tabela 16 e são ilustrados pelas Figuras 28 A e B. 
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Tabela 16 - Frequência mediana e Integral na prova de 50 mL. Média e Desvio Padrão 
(DP) 

 Unid  AOS (n = 34) NAOS (n = 23) P (Tamanho do efeito d) 

      
Duração ms  10810±4141,6 10286±4616,3 0,40 (0,11) ł 
      
Número 
de Picos 

  
9,1±3,9 7,7±2,4 0,22 (0,16) ł 

      
N Picos/ 
Duração 

  
0,89±0,29 0,80±0,20 0,17 (0,35) * 

      
Frequência Mediana, Músculo SH ANOVA 

 
  

Tempos   Grupo Tempo 
Grupo x 
Tempo 

50 mL Hz T1 a 123,4±22,5 127,6±23,5 0,38 <,0001 0,17 
  T2 a 119,3±17,4 127,4±22,1 (0,014) (0,290) (0,032) 
  T3 b 112,0±16,2 112,2±18,0    
        
Integral, Músculo SH  

 
  

Tempos   Grupo Tempo 
Grupo x 
Tempo 

50 mL %s T1 135,1±60,5 113,5±69,4 0,07 0,07 0,90 
  T2 130,8±56,6 107,7±55,6 (0,057) (0,047) (0,002) 
  T3 123,3±59,6 106,4±70,1    
        

(ł) Teste de  ann-Withney, (*) test t Student. As letras sobrescritas indicam diferenças entre os 

músculos no pós teste de Tukey-HSD. 50 mL deglutição de água. 

 

 

 

   A                                                             B 

 

 

 

Figura 28. A – Frequência mediana; 28. B – Integral (INT) nos tempos T1, T2 e 

T3 da prova deglutição 50 mL de água 

As barras de erro correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média. 
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5.4 Diadococinesia Oral 

 

Na prova de DDK oral (/pataka/) os grupos AOS e NAOS não mostraram 

diferenças significativas nos parâmetros cinemáticos. Os resultados de todas as 

variáveis analisadas são apresentados na sequência, por meio de Tabelas e Figuras. 

 

Tabela 17 – Diadococinesia oral dos grupos com apneia obstrutiva do sono (AOS) e 

sem apneia obstrutiva do sono (NAOS)  

 AOS (n = 24) NAOS (n = 19)  

 

Média  DP Mediana Média  DP Mediana P 

(Tamanho 

do efeito) 

Duração [s] 5,49 1,67 5,51 5,78 2,35 5,04 0,76 ł 

       (0,05) 

N. de Produções [N] 7,83 2,39 7,00 8,37 3,47 8,0 0,53 ł 

       (0,10) 

Tempo Médio 0,71 0,14 0,70 0,70 0,14 0,69 0,89 * 

por Produção [s]       (0,04) 

Amplitude LIS [mm] 14,43 4,38 13,65 15,26 4,32 14,15 0,54 ł 

       (0,19) 

Coeficiente Variação 13,77 7,66 11,01 12,58 8,17 11,49 0,55 ł 

Amplitude LIS [%]       (0,09) 

Vmax Abertura LIS [mm/s]  223,28 161,14 172,70 204,56 58,84 203,08 0,58 ł 

       (0,08) 

Amplitude CH [mm] 3,19 1,13 2,80 3,62 1,33 3,57 0,29 ł 

       (0,16) 

Coeficiente Variação 3,19 1,13 2,80 3,62 1,33 3,57 0,41 ł 

Amplitude CH [%]       (0,26) 

Vmax Abertura CH [mm/s] 78,20 52,92 67,12 100,01 66,94 81,18 0,39 ł  

       (0,13) 

Amplitude Máx LIS [mm] 28,30 4,68 29,15 28,56 4,51 28,02 0,85 ł  

       (0,06) 

Amplitude Máx CH [mm] 70,73 36,12 67,87 75,91 21,12 78,77 0,43 *  

       (0,12) 
        

Os resultados são apresentados como Média, Desvio Padrão e Mediana. (ł) Teste de  ann-Withney, 

(*) test t Student; s, segundos; N, número; LIS, distância do lábio superior/inferior; mm, milimetros; CH, 

distância entre os pontos cheilion direito e esquerdo; Vmax, velocidade máxima. 
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Figura 29. A – Amplitude lábio superior-inferior (LIS, mm). B – Coeficiente de 

variação da Amplitude LIS (%). C – Amplitude máxima LIS (mm) 

         A                                           B                                           C   

   

Mediana, 1º e 3º quartil, valores mínimo, máximo e outlier. 

 

Figura 30. A – Amplitude cheilion direito-esquerdo (CH, mm). B – Coeficiente de 

variação da Amplitude CH (%). C – Amplitude máxima CH (mm) 

         A                                           B                                           C   

    

Mediana, 1º e 3º quartil, valores mínimo, máximo e outlier. 

 

Figura 31. A – Velocidade máxima de abertura LIS (mm/s). B – Velocidade máxima 

de abertura CH (mm/s) 

                       A                                                                B   

                            

Mediana, 1º e 3º quartil, valores mínimo, máximo e outlier. 
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6 DISCUSSÃO 

 



99 
 

6 DISCUSSÃO 

 

A AOS infantil é um importante problema de saúde com consequências 

negativas em diversos aspectos da vida. Nessa pesquisa, as características dos 

músculos e funções orofaciais e o controle motor orofacial de crianças com AOS foram 

investigados, comparativamente a um grupo sem AOS. A compreensão desses 

aspectos é necessária para a elaboração da terapia baseada em exercícios.  

As crianças do grupo AOS, além de respiração oral e acentuada mudança na 

aparência e postura da musculatura orofacial, apresentaram déficit no controle motor 

em provas de mobilidade isolada, na capacidade para recrutar a musculatura da 

língua e da mastigação em tarefas de pressão/força e durante as tarefas funcionais 

de mastigação e deglutição.  

Os grupos estudados foram homogêneos quanto a idade, peso, altura, IMC e 

circunferência cervical. Apenas o IAOH, critério utilizado para divisão dos grupos com 

e sem AOS, diferiu estatisticamente, representando um ponto essencial para validade 

desse estudo. Vale salientar que o grupo NAOS foi composto por 13 crianças com RP 

(56,5%) e 10 sem qualquer DRS, com base no diagnóstico por PSG. Se por um lado 

esta composição pode evitar diferenças entre os grupos, devido às semelhanças na 

condição miofuncional previamente descritas entre pacientes com AOS e RP (Felício 

et al., 2016), por outro garante que, quando presentes, são relacionadas à AOS. 

No presente estudo, a maioria das crianças do grupo AOS apresentava os 

lábios abertos ou entreabertos e a mandíbula abaixada (79,4%), alteração de 

postura/aparência da língua (82%) e assimetria facial (85%). No grupo NAOS também 

foram verificadas alterações (de 34 a 47% da amostra), mas prevaleceram as 

condições normais. Uma exceção foi para a aparência das bochechas, com prejuízos 

em ambos os grupos. 

A deficiência na mobilidade orofacial, que já havia se mostrado uma relevante 

característica em crianças com AOS (de Felício et al., 2016), foi confirmada no 

presente estudo, com uma diferença altamente significante e grande relevância clínica 

em relação ao grupo NAOS.  

As provas empregadas no AMIOFE são simples, mas os movimentos devem 

ser precisos, sem tremor e sem a participação de outros músculos (Felício; Ferreira, 

2008; de Felício et al., 2016). Portanto, envolvem controle motor cortical voluntário 
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(Avivi-Arber et al., 2011) para ativar a musculatura e deslocar as estruturas, ao mesmo 

tempo em que controla outros músculos para evitar ações associadas.  

Estudos recentes relatam resultados sobre a mobilidade da língua. Yuen et al. 

(2022) verificaram uma associação da ocorrência e gravidade da AOS em crianças 

chinesas à reduzida mobilidade de língua (medida pela razão da máxima distância 

entre os incisivos quando a ponta da língua toca a papila e a máxima distância durante 

a abertura total da boca).  

Dois estudos investigaram a capacidade de reconhecer formas na cavidade 

oral (estereognosia) e de realizar movimentos de língua (praxia). Um deles foi 

retrospectivo e apenas uma pequena parcela de crianças (18%) e adultos (11,3%) 

com AOS apresentou prejuízo (Guilleminault; Huang; Quo, 2019). Enquanto, 

Rodríguez-Alcalá et al. (2021) verificaram que todos os adultos sem DRS foram 

capazes de realizar as tarefas de mobilidade, mas somente 30% daqueles com AOS 

moderado-severo e 65% com RP conseguiram. O desempenho nas provas de 

estereognosia também foi pior no grupo AOS.  

A maior atenção à língua que aos outros músculos orofaciais se justifica pelo 

destacado papel do músculo genioglosso na protrusão da língua e dilatação da 

faringe, favorecendo a permeabilidade das VAS (Eckert, 2018; Saint-Fleur et al., 

2021). Porém, a integridade funcional deveria ser analisada, considerando a 

complexidade anatômica e sensório-motora da região craniofacial. Huang e 

Guilleminault (2013) já haviam alertado sobre a necessidade de se entender a 

interação contínua entre a atividade os músculos da língua e outros músculos 

bucofaciais, bem como o desenvolvimento de estruturas anatômicas que suportam as 

VAS, para a expansão da terapia miofuncional orofacial. 

Estudos prévios relataram respiração oral, ausência de selamento labial, 

posição alterada da língua no repouso e na deglutição e mastigação unilateral em 

crianças com AOS (Guilleminault et al., 2013; Villa et al., 2015a; Lee et al., 2015; de 

Felício et al., 2016; Villa et al., 2017). Infelizmente, o número de estudos envolvendo 

crianças com diagnóstico de AOS ainda é reduzido e as informações sobre a avaliação 

são retrospectivas (Guilleminault et al., 2013; Lee et al., 2015), ou limitadas a poucos 

aspectos do sistema estomatognático (Villa et al., 2015a; 2017). Apenas em nosso 

estudo anterior o método e os resultados foram detalhadamente relatados (de Felício 

et al., 2016).  
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No estudo atual, a grande maioria das crianças com AOS (82%) apresentou 

respiração oral durante a avaliação, contra 22% do grupo NAOS. Todas as crianças 

com AOS tinham indicação de AT. O padrão respiratório predominantemente oral 

pode gerar adaptações estruturais orofaciais e, consequentemente, atividades 

musculares inadequadas, promovendo o aparecimento de alterações nos músculos, 

dentes e estruturas ósseas. Com a ausência do vedamento labial, a mandíbula abaixa 

pela ação dos músculos supra-hióideos e esse deslocamento é seguido pela língua. 

Além disso, quando as tonsilas palatinas estão hipertróficas, a contração do músculo 

genioglosso move a base da língua para frente aumentando o espaço orofaríngeo, 

pelo menos durante a vigília. A persistência desse padrão resulta em mudanças nas 

entradas sensoriais da face e da boca e na função neuromuscular, que precedem a 

adaptação da morfologia craniofacial (Miller; Vargervik; Chierici, 1984; Valera et al., 

2003; de Felício et al., 2016; Felício, 2020). 

A respiração oral em longo prazo afeta diretamente a posição e a força da 

língua, bem como outros músculos orofaciais, independentemente da confirmação de 

AOS (Valera et al., 2003; Valera; Trawitzki; Anselmo-Lima, 2006; Huang; 

Guilleminault, 2013; Bueno et al., 2015). A organização sensório-motora oral 

desempenha um importante papel e a falta de ou a estimulação anormal pode levar a 

um crescimento orofacial anormal e potencializar o risco de colapso das VAS durante 

o sono (Guilleminault; Huang; Quo, 2019).  

Nossos resultados concordam com os de Villa et al. (2017) na avaliação de 

crianças com DRS, as quais apresentaram alteração na postura de língua, padrão 

anormal de deglutição e reduzida pressão de língua atribuídos à obstrução nasal e à 

presença de respiração oral. Também concordam com Azevedo et al. (2018), que 

verificaram menor pressão de língua no grupo de crianças com respiração oral, 

comparado ao grupo com respiração nasal, o que levou os autores a concluir que a 

respiração oral afeta a posição e o desenvolvimento da pressão da língua. 

A língua é um órgão muscular que atua ativamente na realização das funções 

orofaciais. No ato da mastigação, a língua auxilia na fase de trituração mantendo o 

alimento sobre as superfícies oclusais, transporta-o e propicia a formação do bolo 

alimentar. Na deglutição, o alimento é direcionado pela língua para a faringe, a qual 

realiza também a limpeza da cavidade oral após o consumo de alimento (Silva et al., 

2017; Sakamoto, 2018; Felício, 2020). Portanto, a habilidade ou força deficiente da 
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língua pode afetar o comportamento e a eficiência da mastigação e deglutição (Fei et 

al., 2013; Ichikawa et al., 2016; Peyron et al., 2017). 

Em parte, o comportamento da língua depende de sua composição de sua 

musculatura. Na região anterior, predominam as fibras musculares resistentes à 

fadiga (tipo I) e de contração rápida (tipo IIa), favorecendo a realização de movimentos 

rápidos, repetitivos e não exigem muita força, como os da fala. As fibras tipo IIb de 

maior diâmetro e contração mais rápida se concentram na base da língua e nos 

constritores da faringe, o que possibilita as ações rápidas e mais vigorosas durante a 

deglutição (Burkhead; Sapienza; Rosenbek, 2007). No entanto, a composição de um 

músculo e suas propriedades podem se modificar de acordo com o aumento ou 

redução de estímulo, como previamente discutido em relação aos músculos da 

mastigação (Grünheid et al., 2009). 

Neste estudo, as crianças com AOS tiveram menores valores de FM e tamanho 

de efeito grande quando comparadas ao grupo NAOS. A determinação da FM é 

importante para a compreensão do estado funcional do sistema estomatognático (van 

der Bilt, 2011), e a definição de um valor de referência, embora a força aplicada 

durante o processo mastigatório seja bem menor (Almotairy et al., 2018).  

A média da FM do grupo NAOS no presente estudo foi superior à reportada 

para crianças saudáveis na mesma faixa etária por Palinkas et al. (2010), mas similar 

a outros achados (Castelo et al., 2010a; Marquezin et al., 2013). Enquanto o grupo 

AOS mostrou um valor semelhante ao verificado em respiradores orais por Yosetake 

et al. (2016), contudo esses autores não encontram diferença estatística em relação 

ao grupo com respiração nasal. Diferenças metodológicas talvez expliquem as 

divergências entre achados, como, por exemplo, a posição e o local (dente) em que a 

força foi registrada (van der Bilt, 2011; Almotairy et al., 2018).  

A morfologia facial, a força muscular geral e a oclusão dentária são alguns 

fatores que podem influenciar os valores de FM (Bakke, 2006; Castelo et al., 2007; 

Castelo et al., 2010a; Araújo et al., 2014). Tendo em vista que a oclusão nas crianças 

está em constante mudança e adaptação aos padrões funcionais, compreender o 

funcionamento pode ser uma via para favorecer o crescimento e desenvolvimento 

adequado. 

Nesse sentido, a mastigação bilateral alternada é a mastigação fisiológica e 

ideal do ser humano, com ciclos mastigatórios bem distribuídos entre os lados. Já no 

padrão unilateral de mastigação, a trituração do alimento ocorre exclusiva ou 
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predominantemente em um dos lados da cavidade oral (Felício; Ferreira, 2008). Esse 

foi o padrão predominante no grupo NAOS (56,5%), enquanto no grupo AOS foi o tipo 

unilateral, com 76% de mastigação preferencial ou crônica. 

Guilleminault et al. (2013) relataram que, todos os participantes com condição 

miofuncional anormal após AT, reconheceram ter um lado preferencial para a 

mastigação. Contudo, de acordo com a literatura, o auto-relato do tipo mastigatório 

não é tão confiável quanto a avaliação clínica, tampouco questionários de qualidade 

da mastigação concordam com medidas objetivas como força de mordida e 

desempenho mastigatório (Almotairy et al., 2018; Pedroni-Pereira et al., 2018). 

A mastigação unilateral persistente pode ter consequências negativas para o 

crescimento e desenvolvimento craniofacial, favorecendo assimetria morfofuncional, 

além de outras influências na saúde geral. Pedroni-Pereira et al. (2018), por meio do 

protocolo AMIOFE-expandido, constataram alterações no comportamento 

mastigatório, como predomínio de mastigação unilateral, em adolescentes com 

sobrepeso/obesidade, o que os diferenciou daqueles com peso normal. A análise de 

regressão confirmou que piores escores na mastigação foram associados à maior 

porcentagem de gordura corporal. Também adultos obesos apresentaram pior 

condição miofuncional, incluindo prejuízos na mastigação e na deglutição (Castro et 

al., 2022).  

A obesidade infantil é considerada uma relevante comorbidade e um fator de 

risco para o sucesso da AT na resolução da AOS (Bonuck et al., 2011; Nandalike et 

al., 2013; Alonso-Álvarez et al., 2014; Lennon et al., 2017; Lo Bue; Salvaggio; Insalaco, 

2020). Portanto, um fator como a mastigação unilateral, que pode comprometer a 

formação do bolo alimentar e a digestão (Pedroni-Pereira et al., 2018) merece 

atenção, além dos aspectos morfológicos. 

A EMG dos músculos da mastigação e deglutição é um recurso que auxilia na 

compreensão da função motora, por meio da análise da ativação e coordenação 

muscular frente a estímulos específicos. 

A atividade dos músculos masseter e temporal durante a MCV foi registrada 

para a normalização das variáveis da mastigação (Ferrario; Sforza; Serrao, 1999) e 

não foram observadas diferenças significativas entre os lados e entre os grupos AOS 

e NAOS. 

Boton et al. (2011) verificaram que a atividade na MCV foi semelhante nos 

grupos com respiração nasal, respiração oral viciosa e respiração oral obstrutiva. No 
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entanto, anteriormente, Ferla, Silva e Corrêa (2008) verificaram que a respiração bucal 

(RB) interferiu na atividade elétrica dos músculos estudados nas situações funcionais, 

nas quais o grupo RB apresentou atividade reduzida no músculo temporal anterior na 

máxima intercuspidação e durante a mastigação habitual em comparação aos 

respiradores nasais. Além disso, na análise intra-grupo, o grupo RB mostrou 

predomínio de atividade do lado direito em relação ao esquerdo e do músculo temporal 

em relação ao masseter na mastigação. 

No presente estudo, a mastigação unilateral de goma de mascar foi examinada. 

Esse alimento artificial tem sido adotado em nosso laboratório (Ferreira et al., 2014; 

Mapelli et al., 2016; Fassicollo et al., 2021), por manter-se mais estável durante o 

exame e ser apropriado tanto para crianças na fase de dentição mista, como adultos 

com dentição comprometida (Tomonari et al., 2019). 

A frequência mastigatória e a duração do golpe mastigatório não mostraram 

diferença entre os grupos AOS e NAOS. Na literatura tem sido sugerido que o número 

de ciclos e a duração da sequência de mastigação, cuja razão resulta na frequência, 

podem não ser bons indicadores do desempenho da mastigação, porque crianças não 

se mostraram capazes de adaptá-las às diferentes durezas dos alimentos (Almotairy; 

Kumar; Grigoriadis, 2021). 

Não houve diferença significativa entre os grupos nas variáveis Pico (%) e 

Vmax (%/s). Em ambas as variáveis, as médias dos músculos do lado de trabalho (Mt 

e Tt) foram significativamente maiores que os do lado de balanceio. Também, a 

atividade do Tb foi maior que do Mb. 

O sistema neuromuscular exerce um refinado controle durante a mastigação e 

o recrutamento assimétrico dos músculos, que favorece o lado de trabalho é fisiológico 

e necessário, para exercer carga mastigatória aonde se encontra o alimento, enquanto 

protege o lado oposto, reduzindo a atividade a fim de prevenir contato dentário e 

possivelmente uma sobrecarga na articulação temporomandibular (Slavicek, 2010; 

Schubert et al., 2012; Morneburg et al., 2013). Em jovens e adultos saudáveis, esse 

mecanismo funcional é bem estabelecido especialmente no músculo masseter 

(Mapelli et al., 2016; Tomonari et al., 2019; Fassicollo et al., 2021), porém não foi 

possível encontrar tal análise em crianças. 

O tempo para atingir o pico (ms) foi, em média, um pouco maior no grupo AOS, 

mas sem significância estatística. Na comparação dos músculos, o Mb apresentou 
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menor tempo que os músculos do lado de trabalho (Mt e Tt). O Pico de atividade do 

Mb também foi o menor. 

Embora sem efeito significante de interação grupo x músculos, observou-se 

que uma discrepância entre os grupos no Pico e na Vmax dos músculos temporais, 

com maiores valores no grupo AOS.  

Estudos anteriores verificaram que respiradores orais apresentam prevalência 

de atividade nos músculos temporais em relação ao masseter e interpretaram o 

achado como um efeito da mudança de postura da cabeça, para facilitar a passagem 

de ar pela orofaringe (Ferla; Silva; Corrêa, 2008; Boton et al., 2011). 

A variável integral (%s) tem grande relevância na análise das funções 

orofaciais, porque agrega várias informações. Assim, embora a atividade um pouco 

menor na MCV, o prolongamento da duração golpe mastigatório e o maior tempo para 

o pico do grupo AOS não tenham mostrado diferença significativa em relação ao 

NAOS, quando separadamente analisados, refletiram-se na variável Integral (%s), 

indicando um maior gasto de energia relativa para cumprir a demanda mastigatória 

pelo grupo AOS.  

Desde que o movimento eficiente pode ser descrito em termos do custo de 

energia para realizar o trabalho pretendido e a economia de esforço é caraterística de 

maior habilidade para realizar a tarefa (Hatfield et al., 2004), o grupo NAOS foi mais 

eficiente para modular a atividade e economizar esforço (Fassicollo et al., 2021), 

demonstrando melhor controle motor.  

A mordida aberta esquelética poderia justificar a deficiência na capacidade de 

adaptação da atividade à tarefa (Ciccone de Faria et al., 2010), mas apenas uma 

criança no grupo AOS apresentou essa má oclusão. Outras cinco crianças tinham 

mordida cruzada em um ou mais dentes. No entanto, estudos prévios não 

encontraram diferenças na EMG entre os lados cruzado e não cruzado, de preferência 

e não preferência mastigatória (Trawitzki et al., 2009), ou entre crianças com e sem 

mordida cruzada (Andrade et al., 2010), antes do surto de crescimento da puberdade, 

o que contrasta com achados em jovens e adultos (Ferrario; Sforza; Serrao, 1999; 

Tecco; Tetè; Festa, 2010). 

A mastigação humana é um comportamento complexo, semiautomático, rítmico 

e aprendido, realizado por uma série de movimentos finamente coordenados da 

mandíbula, língua, lábios e bochechas, sob o comando do sistema nervoso central 

(Marchesan, 1998; Felício, 2020). Mudanças nas aferências sensoriais e no 
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processamento motor, relacionados, em parte, à presença de distúrbio miofuncional 

orofacial no grupo AOS, podem ter comprometido o recrutamento muscular na tarefa 

de mastigação. 

Na deglutição, a comparação intergrupos mostrou diferença significativa na 

prova de deglutição de 5 mL de líquido, na qual o grupo AOS realizou um número 

maior de deglutições e deglutiu um menor volume por gole. Esperava-se que todos os 

participantes do estudo atual ingerissem 5 mL em um único gole, porque de acordo 

com a literatura (Vaiman; Seagal; Eviatar, 2004b), crianças saudáveis na faixa etária 

de 4 a 8 anos e de 9 a 12 anos são capazes de deglutir em um único gole, em média 

6,1 mL e 9,6 mL, e na prova de deglutição contínua (50 mL) 4,8 ± 1,73 mL e 7,2 ± 2,6 

mL, respectivamente.  

A necessidade de um número maior de pacientes com AOS em fragmentar o 

bolo líquido em mais de uma parte, como constatado pelo maior número de 

deglutições (5 e 10 mL) em média, não resultou em prolongamento temporal da tarefa. 

A duração da deglutição normal é estabelecida aos 12 anos de idade (Vaiman; Eviatar; 

Segal, 2004a, b), porém o volume, a consistência e doenças podem influenciá-la. Um 

aumento na duração da deglutição de líquido foi previamente observado em crianças 

(4-12 anos) com amigdalite aguda, mas não com amigdalite recorrente (Vaiman; 

Krakovsky; Eviatar, 2006). No nosso estudo, as crianças do grupo AOS apresentavam 

uma condição crônica de tonsilas palatinas e faríngea hipertrofiadas com indicação 

cirúrgica para remoção. 

As demais comparações entre os grupos AOS e NAOS não mostraram 

diferença significativa nas variáveis analisadas nas provas de 5 mL, 10 mL e sólido. 

No entanto, efeitos de interação grupo x músculo ocorreram na deglutição de sólido 

nas variáveis TP e Vmax. No grupo NAOS, o músculo temporal atingiu o pico num 

tempo significativamente menor que todos os outros músculos comparados (do 

próprio grupo e do grupo AOS). Na Vmax a maior discrepância entre os grupos 

também ocorreu no músculo temporal, porém o pós-teste não houve significância.  

Entre os músculos, os supra-hióideos, no geral, apresentaram valores 

significativamente maiores que o temporal e o masseter nas variáveis tempo para o 

pico (s), tempo para atingir a metade do valor da integral (tempo integral/2, em s), pico 

de atividade (%), valor da integral (%*s) e velocidade máxima (%/s).  

Essa diferença também foi observada em adultos (Fassicollo et al., 2019). Não 

é surpreendente que desde a infância essa relação entre músculos esteja 
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estabelecida, porque os supra-hióideos contribuem para a propulsão do bolo e a 

proteção das vias aéreas inferiores, garantindo a eficiência e a segurança da 

deglutição (Pearson et al., 2013). 

A frequência mediana do sinal EMG divide o espectro do sinal em duas regiões 

de igual potência (Constantinescu et al., 2018). Na deglutição de líquido, 5 e 10 mL, 

os músculos supra-hióideos e masseter mostraram valores similares, mas na 

deglutição de sólido os valores foram mais altos nos músculos da mastigação (M e T), 

provavelmente como um efeito residual da trituração. 

Na prova de deglutição de 50 mL de líquido em que apenas os músculos supra-

hióideos foram analisados, a média da integral foi maior no grupo AOS e, embora não 

tenha atingido a significância estatística (P = 0,07), o tamanho do efeito foi moderado. 

Novamente, o grupo AOS gastou mais energia em relação à sua capacidade máxima, 

que o grupo NAOS. 

A análise conjunta da frequência mediana e da atividade ao longo de uma tarefa 

tem se mostrado útil na análise da fisiologia muscular. Assim, um decréscimo na 

frequência mediana associado a um aumento da atividade EMG têm sido usados 

como medida indireta de fadiga muscular (Ettema et al., 2022). 

No presente estudo, ambos apresentaram decréscimo nessas variáveis do 

início ao final da tarefa. Porém, observa-se o grupo AOS inicia a tarefa com menor 

frequência mediana associada a uma maior atividade muscular (integral), que no 

grupo NAOS. O decréscimo da frequência mediana no grupo AOS se inicia na fase 

intermediária (T2) e continua até o final da sequência, e eles mantém maior atividade 

que o grupo NAOS, cuja frequência mediana decresce apenas na fase final.  

Um achado sugestivo de fadiga foi previamente observado no palato mole de 

adultos com AOS durante a deglutição (Valarelli et al., 2018). A ingestão contínua de 

água tem sido considerada a abordagem mais lógica para avaliar a fisiologia da 

deglutição e obter informação sobre a coordenação com a respiração (Vaiman, 2007; 

Aydogdu; Tanriverdi; Ertekin, 2011; Ertekin, 2015).  

Tomar um copo de água é uma tarefa habitual para qualquer criança que não 

apresente disfagia, portanto não foi uma atividade desafiadora para os participantes 

desse estudo. Mas, ambos os grupos podem ter sido afetados pelas provas 

precedentes (deglutição de 5 e 10 mL) e, principalmente, o grupo AOS pode já ter 

iniciado a tarefa de 50 mL com mudanças sugestivas de fadiga muscular. Outras 
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informações talvez possam ser reveladas por meio de provas desafiadoras, como 

aumentando a quantidade de líquido ou modificando a consistência.  

Durante a ingestão de líquido, na fase inicial oral ocorre a captação e o 

selamento labial. O estágio final oral ocorre quando a língua comprime o volume de 

líquido contra o palato duro de modo que é impulsionado pelos arcos palatinos 

anteriores (Vaiman; Segal; Eviatar, 2004b). Tendo o grupo AOS prejuízos acentuados 

na condição miofuncional, especialmente na mobilidade de língua, bem como na força 

de ponta e na pressão de língua durante a deglutição, provavelmente compensações 

foram necessárias, levando-os ao maior dispêndio de energia para realizar de forma 

eficiente a deglutição. Vale ressaltar que, durante os exames nenhuma criança 

apresentou engasgos, tosse, pigarro ou voz molhada. 

Neste estudo não foram realizadas análises quanto a idade e sexo, que 

segundo van den Engel-Hoek et al. (2012), têm pouca influência na duração, na 

amplitude da atividade EMGs dos músculos supra-hióideos e na pressão máxima 

anterior da língua durante a deglutição, ao contrário da consistência do bolo. A 

deglutição de água, por exemplo, requer menos atividade muscular e tem uma 

duração menor do que a deglutição de líquidos espessos ou alimentos sólidos, devido 

à facilidade de transporte (van den Engel-Hoek et al., 2012; Barbon; Steele, 2019).  

A amplitude da atividade muscular durante a deglutição de líquido é menos 

susceptível que o repouso à influência de fatores tais como tamanho do pescoço, 

massa corporal e condição da pele (Vaiman; Eviatar; Segal, 2004a). Apesar disso, 

nesse estudo as variáveis antropométricas e as fontes de ruído foram controladas e 

os dados normalizados, como previamente descrito. 

Segundo Stahl et al. (2021), os distúrbios miofuncionais orofaciais têm um 

impacto negativo na postura oral e podem induzir distúrbios de fala, problemas de 

mastigação, deglutição e respiração, mau posicionamento dos dentes e mandíbula, 

bem como influenciar o desenvolvimento social, acadêmico e vocacional. 

Para avaliar a fonoarticulação, um dos testes utilizados consiste na DDK oral, 

que representa a habilidade para realizar repetições rápidas de padrões relativamente 

simples, compostos por contrações oposicionais, e reflete a adequação da maturação 

e a integração neuromotora do indivíduo, oferecendo informações sobre a velocidade, 

o ritmo e a precisão dos movimentos articulatórios, bem como a posição dos 

articuladores (Yaruss; Logan, 2002; Juste et al., 2016; Kent; Kim; Chen, 2022). 
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Assim, a investigação de possíveis prejuízos no controle motor orofacial de crianças 

com AOS incluiu a habilidade de produzir sequencialmente /pataka/, que não possui 

conteúdo linguístico. 

Os achados deste estudo mostraram que os parâmetros cinemáticos 

analisados na diadococinesia oral foram semelhantes nos grupos AOS e NAOS. A 

presença de AOS e distúrbios miofuncionais não foram impeditivos para que os 

grupos praticamente se igualassem, em termos de duração, taxa de execução, 

velocidade e amplitude. 

Existe uma discussão na literatura sobre o uso de palavras reais ou não-

palavras, como /pataka/ na avaliação da DDK oral. Para crianças pequenas, o uso de 

palavras reais pode ser mais fácil para produção, no entanto, tais palavras podem não 

ser comparáveis à literatura. Além disso, o DDK oral contém as consoantes /p/, /t/ e 

/k/ em uma sequência, em que os três principais órgãos articulares são examinados: 

lábios, mandíbula e língua (Kent; Kim; Chen, 2022). 

Na faixa etária de 3 a 7 anos em crianças holandesas com desenvolvimento 

típico, o número de execuções da sequência /pataka/ foi de 7,47 (Diepeveen et al., 

2019), um valor similar ao encontrado no nosso estudo em ambos os grupos. Em 

relação a duração da produção (em s), para a faixa etária de 9 a 13 anos, a literatura 

refere 4,97 s (Wong et al., 2011). No presente estudo, cuja faixa etária variou de 6 a 

12 anos de idade, a média da duração foi menos de um segundo maior que o relatado.  

Os resultados indicam que para as crianças envolvidas no estudo, a demanda 

da tarefa empregada não evidenciou diferenças. A habilidade de repetição envolve o 

processo de implementação de saída mediada pelo sistema motor da fala, mas outros 

níveis de processamento também são incluídos, como auditivo, fonológico e memória 

de trabalho (Sasisekaran et al., 2010), que podem ter contribuído para os resultados 

semelhantes dos grupos. 

Não foram localizados artigos em crianças com AOS ou respiração oral para 

enriquecer a discussão dos achados deste estudo. Portanto, foram incluídos alguns 

estudos sobre gagueira, um transtorno do neurodesenvolvimento multifatorial 

caracterizado pela presença de disfluências durante a fala produção, que envolve 

processos atípicos de controle motor da fala (Usler; Smith; Weber, 2017).  

Crianças fluentes pré-escolares apresentaram maior habilidade para mover 

rapidamente os articuladores durante a produção da sequência /pataka/ a qual 

envolve maior recurso motor que a sequência /pa-pa-pa/ (Andrade et al., 2010). 
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Segundo Juste et al. (2012), o tempo, a velocidade e a fluência dos movimentos da 

fala tornam-se menos variáveis quando as crianças crescem (Juste et al., 2012). 

Como a faixa etária no estudo atual foi ampla, uma grande variabilidade foi notada em 

ambos os grupos. 

Em relação a amplitude geral, a sincronia bilateral, o grau de assimetria direita-

esquerda e a ativação do músculo labial, crianças pré-escolares fluentes e disfluentes 

apresentaram valores semelhantes (Walsh; Smith, 2013). Em idade escolar as 

crianças com gagueira persistente apresentaram maior variabilidade da abertura labial 

(medida cinemática de coordenação articulatória) (Usler; Smith; Weber, 2017). 

Enquanto nos parâmetros temporais, como a taxa de articulação (sílabas por 

segundo), não foram encontradas diferenças entre os grupos de crianças fluentes e 

com gagueira (Usler; Walsh, 2018). Importante ressaltar que embora esses estudos 

tenham envolvido provas de DDK, a metodologia variou entre os estudos e em relação 

ao estudo atual.  

O uso das tarefas diadococinéticas na avaliação motora da fala em crianças é 

útil para testar a maturação do desenvolvimento do controle motor na fala (Kent; Kim; 

Chen, 2022). Porém, cabe lembrar que, a produção motora da fala possui vários 

componentes e, nesse estudo, nos concentramos apenas na tarefa a uma tarefa 

(/pataka/) para avaliação da função motora oral. Isoladamente, tal tarefa não avalia 

globalmente do processamento motor da fala.  

Visto que não foram localizados estudos semelhantes com a população 

estudada, a presente pesquisa foi inovadora em sua proposta de avaliação cinemática 

de crianças com e sem AOS. Contudo, estudos futuros poderiam compreender outras 

provas e além da análise cinemática, acrescentar análise perceptual ou acústica, que 

possuem mais dados sobre normalidade para a comparação.  

As medidas selecionadas para este estudo, em conjunto, permitiram confirmar 

a nossa hipótese de que crianças com AOS apresentam acentuado distúrbio 

miofuncional orofacial e prejuízo no controle motor, evidenciados pela reduzida 

habilidade para realizar movimentos, exercer pressão/força e o maior gasto de energia 

relativa à capacidade máxima (esforço) para realizar as tarefas de mastigação e 

deglutição sequencial.  

Considerando as propostas de TMO em casos de AOS, a de Guimarães et al. 

(2009) foi a pioneira e a mais ampla em termos de exercitação dos vários 

componentes do sistema estomatognático. Especificamente em casos de AOS infantil, 



111 
 

Villa et al. (2015a; 2017) aplicaram treinos para a respiração nasal, selamento e tônus 

labial, adequada posição, pressão e resistência da língua. 

Com base nos resultados do presente estudo, seria interessante avaliar em 

crianças com AOS o efeito de treino de habilidades motoras orofaciais dos vários 

componentes do sistema estomatognático, a fim de favorecer a mobilidade, a 

capacidade de produzir força com a língua e os músculos da mastigação e reduzir o 

esforço durante a mastigação e a deglutição.  

As principais limitações deste estudo são em relação ao número de 

participantes, uma vez que amostras maiores poderiam reduzir a variabilidade das 

análises. Além disso, a gravidade da AOS na grande maioria das crianças era leve 

(79,4%), talvez os resultados fossem diferentes se mais participantes com graus 

moderado e grave tivessem sido incluídos. Outra limitação importante se refere a 

composição do grupo NAOS, no qual foi incluído crianças com RP e crianças sem 

qualquer DRS. Isso foi necessário, devido à dificuldade de concordância e 

assiduidade dos responsáveis para submeter crianças sem quaisquer queixas à 

exames clínicos e instrumentais como a PSG de noite inteira e a interrupção 

prematura da coleta de dados, devido à pandemia de COVID-19, que resultou em 

número reduzido de participantes saudáveis. 

Portanto, os resultados devem ser interpretados com cautela, desde que várias 

similaridades observadas entre os grupos podem ser interpretadas como ausência de 

mudanças relacionadas a AOS. No entanto, a inclusão de indivíduos com RP no grupo 

NAOS pode ter evitado que algumas diferenças fossem detectadas. Embora a RP seja 

considerada a mais benigna forma de DRS, alterações comportamentais e cognitivas 

têm sido detectadas e as crianças com RP são susceptíveis ao desenvolvimento de 

AOS (Tokat; Demir; Ersu, 2022). 
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7 CONCLUSÃO 

 

As crianças do grupo AOS, além de respiração oral e acentuada mudança na 

aparência e postura da musculatura orofacial, apresentaram inabilidade motora em 

provas de mobilidade, na produção de pressão/força com a musculatura da língua e 

da mastigação e despenderam maior energia as tarefas funcionais de mastigação e 

deglutição contínua. Em conjunto, esses achados indicam um prejuízo no 

desempenho motor orofacial nas crianças com AOS. 

Os achados podem contribuir para a melhor compreensão desse complexo 

DRS, bem como para o direcionamento da avaliação e a terapia fonoaudiológica na 

área de Motricidade Orofacial.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - GRUPO DE ESTUDO  

(GAOS E GRP) 

 ós, Franciele V. da Silva Dias, Cláudia  aria de Felício, Fabiana C. P. Valera e Wilma 

Terezinha Anselmo-Lima, convidamos seu filho a participar como voluntário (grupo de 

estudo GAOS/GRP) do projeto de pesquisa intitulado “Controle motor orofacial em crianças 

com apneia obstrutiva do sono e ronco primário” o qual possui como objetivo investigar se 

crianças com AOS e RP apresentam prejuízo no controle motor orofacial e, se sim, quais são 

as principais características.  

Caso você e seu filho concordem com o convite, a criança passará por exames e 

avaliações da musculatura que não atrapalharão qualquer tratamento que ele possa estar 

realizando no momento. 

1 - Você e seu filho responderão sobre o seu histórico de saúde, visando os sinais e sintomas 

de problemas respiratórios; durante as avaliações e exames a criança permanecerá sentada 

em uma cadeira confortável (Duração máxima: 10 minutos); 

2 - Avaliação clínica: será realizada pela fonoaudióloga que observará quando a criança 

estiver em repouso, durante a respiração, a mastigação e quando engole (deglutição).  esta 

avaliação, seguindo o modelo da examinadora, a criança movimentará os lábios, a língua, as 

bochechas e o queixo; depois deverá engolir água, mastigar um biscoito recheado e depois 

engoli-lo. Essa avaliação será filmada e registrada em protocolo impresso, para que possa 

ser analisada posteriormente (Duração máxima: 15 minutos); 

3 - Para o outro teste a ser realizado, que mede a capacidade da língua de empurrar 

(pressionar) uma pequena bolinha de borracha contra o céu da boca, empregaremos um 

aparelhinho, o IOPI. O objetivo é medir a pressão e resistência da língua (Duração máxima: 

15 minutos);  

4 - A criança também fará um exame de eletromiografia que registra a atividade dos músculos 

que elevam e abaixam a mandíbula (queixo). Para isto, a pele será limpa com gaze embebido 

em álcool 70°GL antes da colocação de eletrodos de superfície (adesivos) e a criança 

receberá informações sobre o que deverá fazer durante o exame. Este exame será feito 

durante a realização das seguintes tarefas: apertar os dentes durante 5 segundos; morder 

sobre um rolinho de algodão durante 5 segundos; mastigar uma goma de mascar (chiclete), 

durante 15 segundos de cada lado, engolir água e alimento. Será oferecido à criança, 

inicialmente 5 mL e 10 mL de água; depois, uma torrada e por fim 50 mL de água, nos quais 

ela deverá engolir da maneira como está acostumada (Duração máxima: 15 minutos); 
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5 -A criança também realizará um teste de produção de fala, em que deverá contar de zero a 

dez, repetir uma frase (“papai pediu pipoca”) e repetir a palavra “pataka” tão rápido quanto 

conseguir. Durante esta tarefa, será colado na pele do rosto adesivos em formato de bolinha 

e a criança será instruída a ficar olhando para uma câmera (Duração Máxima: 10 minutos). 

Tudo será explicado e demonstrado pelo examinador (fonoaudiólogo).  

 enhum destes procedimentos oferece riscos previsíveis aos participantes. Os 

procedimentos são rápidos e não provocarão dor e/ou desconforto. Explicamos que os 

exames não precisam ser realizados todos no mesmo dia. 

Os procedimentos envolvidos nesta pesquisa poderão causar algum constrangimento pelo 

fato de que uma parte da avaliação será filmada. Portanto, se a criança se sentir incomodada 

ou cansada, poderá pedir para que o exame seja interrompido. Os exames serão feitos num 

único lugar, no Laboratório de Investigação do Sistema Estomatognático (LISE), localizado na 

casa de número 18 na Rua das Paineiras, dentro do Campus da  SP-RP.  

As responsáveis por essa pesquisa se comprometem a prestar assistência integral no 

decorrer da pesquisa, se algum problema decorrer desta.  

Como a sua participação é voluntária, você tem o direito de se recusar a participar, bem 

como interrompê-la a qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de punição ou 

penalização. 

Antes e durante das avaliações, o senhor(a) e seu filho(a) tem o direito de serem 

esclarecidos sobre todos os procedimentos. Se verificado alguma alteração miofuncional, os 

mesmos receberão encaminhamento e orientações quanto ao tratamento fonoaudiológico. 

Os ressarcimentos de eventuais despesas, decorrentes da sua participação na pesquisa, 

serão feitos pelos pesquisadores responsáveis, não cabendo ao Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto, qualquer responsabilidade. Os participantes da pesquisa não serão 

remunerados.  

Os materiais e as informações obtidos no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados 

apenas para atingir os objetivos previstos nesta pesquisa, portanto, não serão utilizados para 

outras pesquisas sem o devido consentimento dos voluntários e as pesquisadoras manterão 

sigilo sobre a sua participação na pesquisa e suas identidades. 

Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados em CD/DVD sob a 

responsabilidade da Profa. Dra. Cláudia  aria de Felício, do Departamento de Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de  edicina de Ribeirão 

Preto- SP. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos por meio de apresentação em 

encontros científicos ou publicação em periódicos científicos, quer sejam favoráveis ou não, 

respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos voluntários da pesquisa. 

Concordando que seu filho participe voluntariamente da pesquisa, você assinará este 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual consta os dados das pesquisadoras 

responsáveis, caso necessite de maiores informações, ou por qualquer outra necessidade. 

 Caso você tenha alguma dúvida e/ou reclamação quanto à pesquisa ou a seu 

desenvolvimento, além de poder perguntar aos responsáveis pela pesquisa, também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (CEP-HCF RP) pelo telefone (16) 3602-2228. 

 

Eu, _____________________________________________ RG _______________, assino 

este Termo de Consentimento com a finalidade de aceitar o convite e participar como 

voluntário da pesquisa intitulada “Controle motor orofacial em crianças com apneia obstrutiva 

do sono e ronco primário” sob responsabilidade de Franciele V. da Silva Dias, Cláudia  aria 

de Felício, Fabiana C. P. Valera e Wilma Terezinha Anselmo-Lima.Afirmo que foram dadas 

todas as explicações necessárias, contidas acima, para eu tomar essa decisão de livre e 

espontânea vontade. Aceitei participar do projeto e recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Ribeirão Preto,...........de ..................................... de .................. 

 

_____________________________ 
Responsável pela criança 

 

_______________________________           _______________________________ 
 Fga. Franciele Voltarelli da Silva Dias                  Profa. Dra. Cláudia  aria de Felício 
Tel: 3315 0592 -franvoltarelli@yahoo.com.br          Tel: 33150592 - cfelicio@fmrp.usp.br 

       Pesquisadora Responsável                                 Pesquisadora Orientadora 
 

 
 
_______________________________           _______________________________ 
 Profa. Dra. Fabiana C. P. Valera                         Profa. Dra. Wilma T. Anselmo-Lima 
 Tel: 3602 2523 - facpvalera@fmrp.usp.br                 Tel: 3602 2523 - wtalima@fmrp.usp.br 

       Pesquisadora Colaboradora                              Pesquisadora Colaboradora 
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APÊNDICE B  

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA A CRIANÇA - GRUPO ESTUDO(GAOS/GRP) 

 

Eu, _____________________________________________ RG _______________, entendi 

que a pesquisa é sobre avaliação dos músculos do meu rosto, boca e língua, e que para isso 

precisarei fazer alguns testes, ser filmado, comer uma bolacha, fazer movimentos com os 

lábios, a língua, as bochechas e o queixo, e, depois engolir água. Em seguida, vou ser 

examinado por um aparelho que mede a atividade dos músculos (eletromiografia) e por outro 

que mede a força da minha língua.  

Depois disso, concordo em participar da pesquisa por livre e espontânea vontade. Como 

a minha participação é voluntária, tenho o direito de recusar a participar, bem como de 

interromper a qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de punição ou penalização.  

Caso você tenha alguma dúvida e/ou reclamação quanto à pesquisa ou a seu 

desenvolvimento, além de poder perguntar aos responsáveis pela pesquisa, também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (CEP-HCF RP) pelo telefone (16) 3602-2228. 

 

 

 

Ribeirão Preto,...........de ..................................... de .................. 

 

 

_______________________________           _______________________________ 
           Responsável pela Criança                                   Assinatura da Criança 
 

 

_______________________________           _______________________________ 
   Fga. Franciele Voltarelli da Silva Dias              Profa. Dra. Cláudia  aria de Felício 
 Tel: 3315 0592 - franvoltarelli@yahoo.com.br              Tel: 33150592 - cfelicio@fmrp.usp.br 

         Pesquisadora Responsável                               Pesquisadora Orientadora 
 

 
 
_______________________________           _______________________________ 
       Profa. Dra. Fabiana C. P. Valera                   Profa. Dra. Wilma T. Anselmo-Lima 
   Tel: 3602 2523 - facpvalera@fmrp.usp.br                 Tel: 3602 2523 - wtalima@fmrp.usp.br 

        Pesquisadora Colaboradora                              Pesquisadora Colaboradora 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - GRUPO CONTROLE  

(GC) 

 ós, Franciele V. da Silva Dias, Cláudia  aria de Felício, Fabiana C. P. Valera e Wilma 

Terezinha Anselmo-Lima, convidamos seu filho a participar como voluntário (grupo 

controle-GC) do projeto de pesquisa intitulado “Controle motor orofacial em crianças com 

apneia obstrutiva do sono e ronco primário” o qual possui como objetivo investigar se crianças 

com apneia e ronco ou sem, assim como seu filho, apresentam prejuízo no controle motor 

orofacial e, se sim, quais são as principais características.  

Caso você e seu filho concordem com o convite, a criança passará por exames e 

avaliações da musculatura que não atrapalharão qualquer tratamento que ele possa estar 

realizando no momento. 

1 - Você e seu filho responderão sobre o seu histórico de saúde, visando os sinais e sintomas 

de problemas respiratórios; durante as avaliações e exames a criança permanecerá sentada 

em uma cadeira confortável (Duração máxima: 10 minutos); 

2 - Avaliação clínica: será realizada pela fonoaudióloga que observará quando a criança 

estiver em repouso, durante a respiração, a mastigação e quando engole (deglutição).  esta 

avaliação, seguindo o modelo da examinadora, a criança movimentará os lábios, a língua, as 

bochechas e o queixo; depois deverá engolir água, mastigar um biscoito recheado e depois 

engoli-lo. Essa avaliação será filmada e registrada em protocolo impresso, para que possa 

ser analisada posteriormente (Duração máxima: 15 minutos); 

3 - Para o outro teste a ser realizado, que mede a capacidade da língua de empurrar 

(pressionar) uma pequena bolinha de borracha contra o céu da boca, empregaremos um 

aparelhinho, o IOPI. O objetivo é medir a pressão e resistência da língua (Duração máxima: 

15 minutos);  

4 - A criança também fará um exame de eletromiografia que registra a atividade dos músculos 

que elevam e abaixam a mandíbula (queixo). Para isto, a pele será limpa com gaze embebido 

em álcool 70°GL antes da colocação de eletrodos de superfície (adesivos) e a criança 

receberá informações sobre o que deverá fazer durante o exame. Este exame será feito 

durante a realização das seguintes tarefas: apertar os dentes durante 5 segundos; morder 

sobre um rolinho de algodão durante 5 segundos; mastigar uma goma de mascar (chiclete), 

durante 15 segundos de cada lado, engolir água e alimento. Será oferecido à criança, 

inicialmente 5 mL e 10 mL de água; depois, uma torrada e por fim 50 mL de água, nos quais 

ela deverá engolir da maneira como está acostumada (Duração máxima: 15 minutos); 
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5 - A criança também realizará um teste de produção de fala, em que deverá contar de zero 

a dez, repetir uma frase (“papai pediu pipoca”) e repetir a palavra “pataka” tão rápido quanto 

conseguir. Durante esta tarefa, será colado na pele do rosto adesivos em formato de bolinha 

e a criança será instruída a ficar olhando para uma câmera (Duração Máxima: 10 minutos). 

Tudo será explicado e demonstrado pelo examinador (fonoaudiólogo).  

 enhum destes procedimentos oferece riscos previsíveis aos participantes. Os 

procedimentos são rápidos e não provocarão dor e/ou desconforto. Explicamos que os 

exames não precisam ser realizados todos no mesmo dia. 

Os procedimentos envolvidos nesta pesquisa poderão causar algum constrangimento pelo 

fato de que uma parte da avaliação será filmada. Portanto, se a criança se sentir incomodada 

ou cansada, poderá pedir para que o exame seja interrompido. Os exames serão feitos num 

único lugar, no Laboratório de Investigação do Sistema Estomatognático (LISE), localizado na 

casa de número 18 na Rua das Paineiras, dentro do Campus da  SP-RP.  

As responsáveis por essa pesquisa se comprometem a prestar assistência integral no 

decorrer da pesquisa, se algum problema decorrer desta.  

Como a sua participação é voluntária, você tem o direito de se recusar a participar, bem 

como interrompê-la a qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de punição ou 

penalização. 

Antes e durante das avaliações, o senhor(a) e seu filho(a) tem o direito de serem 

esclarecidos sobre todos os procedimentos. Se verificado alguma alteração miofuncional, os 

mesmos receberão encaminhamento e orientações quanto ao tratamento fonoaudiológico. 

Os ressarcimentos de eventuais despesas, decorrentes da sua participação na pesquisa, 

serão feitos pelos pesquisadores responsáveis, não cabendo ao Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto, qualquer responsabilidade. Os participantes da pesquisa não serão 

remunerados.  

Os materiais e as informações obtidos no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados 

apenas para atingir os objetivos previstos nesta pesquisa, portanto, não serão utilizados para 

outras pesquisas sem o devido consentimento dos voluntários e as pesquisadoras manterão 

sigilo sobre a sua participação na pesquisa e suas identidades. 

Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados em CD/DVD sob a 

responsabilidade da Profa. Dra. Cláudia  aria de Felício, do Departamento de Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de  edicina de Ribeirão 

Preto- SP. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos por meio de apresentação em 

encontros científicos ou publicação em periódicos científicos, quer sejam favoráveis ou não, 

respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos voluntários da pesquisa. 

Concordando que seu filho participe voluntariamente da pesquisa, você assinará este 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual consta os dados das pesquisadoras 

responsáveis, caso necessite de maiores informações, ou por qualquer outra necessidade. 

 Caso você tenha alguma dúvida e/ou reclamação quanto à pesquisa ou a seu 

desenvolvimento, além de poder perguntar aos responsáveis pela pesquisa, também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (CEP-HCF RP) pelo telefone (16) 3602-2228. 

 

Eu, _____________________________________________ RG _______________, assino 

este Termo de Consentimento com a finalidade de aceitar o convite e participar como 

voluntário da pesquisa intitulada “Controle motor orofacial em crianças com apneia obstrutiva 

do sono e ronco primário” sob responsabilidade de Franciele V. da Silva Dias, Cláudia  aria 

de Felício, Fabiana C. P. Valera e Wilma Terezinha Anselmo-Lima.Afirmo que foram dadas 

todas as explicações necessárias, contidas acima, para eu tomar essa decisão de livre e 

espontânea vontade. Aceitei participar do projeto e recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Ribeirão Preto,...........de ..................................... de .................. 

 

_____________________________ 
Responsável pela criança 

 

 

_______________________________           _______________________________ 
   Fga. Franciele Voltarelli da Silva Dias              Profa. Dra. Cláudia  aria de Felício 
Tel: 3315 0592 - franvoltarelli@yahoo.com.br              Tel: 33150592 - cfelicio@fmrp.usp.br 

        Pesquisadora Responsável                               Pesquisadora Orientadora 
 

 
 
 
_______________________________           _______________________________ 
     Profa. Dra. Fabiana C. P. Valera                   Profa. Dra. Wilma T. Anselmo-Lima 
  Tel: 3602 2523 - facpvalera@fmrp.usp.br               Tel: 3602 2523 - wtalima@fmrp.usp.br 

        Pesquisadora Colaboradora                            Pesquisadora Colaboradora 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA A CRIANÇA – GRUPO CONTROLE (GC) 

 

Eu, _____________________________________________ RG _______________, entendi 

que a pesquisa é sobre avaliação dos músculos do meu rosto, boca e língua, e que para isso 

precisarei fazer alguns testes, ser filmado, comer uma bolacha, fazer movimentos com os 

lábios, a língua, as bochechas e o queixo, e, depois engolir água. Em seguida, vou ser 

examinado por um aparelho que mede a atividade dos músculos (eletromiografia) e por outro 

que mede a força da minha língua.  

Depois disso, concordo em participar da pesquisa por livre e espontânea vontade. Como 

a minha participação é voluntária, tenho o direito de recusar a participar, bem como de 

interromper a qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de punição ou penalização. 

 

Caso você tenha alguma dúvida e/ou reclamação quanto à pesquisa ou a seu 

desenvolvimento, além de poder perguntar aos responsáveis pela pesquisa, também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (CEP-HCF RP) pelo telefone (16) 3602-2228. 

 

 

 

Ribeirão Preto,...........de ..................................... de .................. 

 

 

_______________________________           _______________________________ 
           Responsável pela Criança                                   Assinatura da Criança 
 

 

_______________________________           _______________________________ 
   Fga. Franciele Voltarelli da Silva Dias              Profa. Dra. Cláudia  aria de Felício 
Tel: 3315 0592 - franvoltarelli@yahoo.com.br               Tel: 33150592 - cfelicio@fmrp.usp.br 

         Pesquisadora Responsável                               Pesquisadora Orientadora 
 

 
 
_______________________________           _______________________________ 
       Profa. Dra. Fabiana C. P. Valera                   Profa. Dra. Wilma T. Anselmo-Lima 
  Tel: 3602 2523 - facpvalera@fmrp.usp.br                 Tel: 3602 2523 - wtalima@fmrp.usp.br 

        Pesquisadora Colaboradora                              Pesquisadora Colaboradora 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Aprovação pelo Comitê de Ética do HCFMRP-USP

 

 


