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RESUMO 

SOUSA, J.F. A relação entre a força de língua e a posição do hiode com SAOS. 93 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

Ribeirão Preto, 2017 

Objetivo: O propósito deste estudo consiste em avaliar a relação entre Força de Língua e 

medidas do posicionamento do hioide em crianças com diagnóstico de SAOS. Casuística e 

Método: Foram selecionadas crianças entre 07 e 12 anos, de ambos os gêneros, com história 

de roncos, apneias noturnas e respiração bucal crônica. Todas as crianças tiveram SAOS 

confirmada pela presença dos sintomas e pela polissonografia e foram divididas em dois grupos: 

pré-operatório e pós-operatório (pacientes que tinham diagnóstico de SAOS antes da 

adenotonsilectomia, e foram reavaliados 12 meses depois. Ambos os grupos foram submetidos 

à avaliação de força de língua isométrica máxima (FLIM), aplicada na posição de ponta e dorso 

de língua, através do dinamômetro (kgf) e por meio da radiografia lateral foi realizada avaliação 

craniofacial e posicionamento do hioide. Resultados: Na regressão linear em pacientes pré-

operatório a medida cefalometrica D vert. H apresentou forte e significativa (p= 0,0083) relação 

negativa com a força em ponta de língua. Já em dorso de língua antes da cirurgia não foi 

significativa, para nenhuma das variáveis. Nos pacientes pós-operatório a FLIM do dorso e 

ponta foram significativamente (p<0,0330 e p<0,0098 respectivamente) relacionadas à medida 

cefalométrica C3-H. A comparação de medidas cefalométricas entre os grupos pré e pós-

operatórios e entre o subgrupo residual e curados, não tiveram diferença na altura do hioide 

(HYS, HYMP, D Vert.H) e na relação ântero-posterior do hioide (D Horiz.H, C3-H). Em 

relação a FLIM da musculatura extrínseca da língua ao se compararem a média e desvio padrão 

nos pacientes pré e pós-operatório, observou-se que houve diferença para as medidas de força 

de língua (p= 0,0016 para dorso e p=0,0041 para ponta) entre eles. Não houve diferença entre 

os sub-grupos residual e curados. Conclusão: No presente estudo podemos concluir que existe 

relação entre a força do musculo lingual e a posição do osso hiode em crianças com SAOS. Ou 

seja, aumento na força dos músculos dilatadores da faringe pode influenciar a altura do hioide 

em crianças com SAOS 

Palavras-chave: Síndrome da apneia obstrutiva do sono, Cefalometria, Osso hioide, 

Genioglosso, Criança. 

 



 
 

ABSTRACT 

SOUSA, J.F. The relation between force of the tongue and the position of the hyoid with 

OSAS. 2017. 93 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2017. 

Objective: The purpose of this study is to assess the relation between Force of the Tongue and 

measures of hyoid’s positioning in children diagnosed with OSAS. Casuistry and Method: 

Were selected children between 07 and 12 years, from both genders, with snoring history, 

nocturnal apnea and chronic mouth breathing. All the children had OSAS confirmed by the 

sympton’s presence and by the polysomnography and were divided into two groups: 

preoperative and postoperative (pacients that had OSAS diagnosed before the 

adenotonsillectomy,and were revaluated 12 months after. Both groups were submitted to 

maximum isometric tongue force, applied in the tip and in the back of the tongue, through the 

dynamometer and through the lateral radiography was performed a craniofacial evaluation and 

hyoid positioning. Results: In preoperative patients on linear regression the cephalometric 

measure D. vert. H presented strong and significant (p= 0,0083) negative relation with the tip 

of the tongue force. Whereas the back of the tongue before the surgery was not significant, for 

none of the variables. In postoperative patients the maximum isometric tongue force from the 

back and from the tip were significantly (p<0,0330 e p<0,0098 respectively) related to the 

cephalometric measure C3-H. The comparison between the cephalometric measures between 

the preoperative and postoperative groups and between the residual sub group and the healed 

ones, did not have difference in the hyoid’s height (HYS, HYMP, D Vert.H) and on the hyoid’s 

anteroposterior relation (D Horiz.H, C3-H). In regards to the maximum isometric tongue force 

from the extrinsic tongue musculature when compared to the average and standard deviation in 

patients pre and post surgery, it was noticed that there was difference for the tongue force 

measures (p= 0,0016 for the back and p=0,0041 for the tip) between them. There was no 

difference between the sub groups residual and healed. Conclusion: In the present study we 

can conclude that there is relation between the force of the lingual muscle and hyoid bone’s 

position in children with OSAS. In other words, an increase on the pharynx dilator muscles’ 

strength can influence the hyoid’s height in children with OSAS.        

Keywords: Obstructive Sleep Apnea Syndrome; Cephalometry; Hyoid Bone; Genioglossus; 

Child. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Síndrome Obstrutiva do Sono (SAOS) é definida como a presença de episódios 

recorrentes de obstrução parcial (hipopneia), ou total (apneia) do fluxo aéreo nas vias aéreas 

superiores (VAS) durante o sono (ACADEMIA AMERICANA DE MEDICINA DO SONO, 

2014). A SAOS na infância é definida com base em critérios clínicos e polissonográficos: 

queixa de ronco, episódios presenciais de apneia, enurese, dores de cabeça ao acordar, 

sonolência diurna e dificuldade respiratória durante o sono (MARCUS et al., 2012) e outros 

sinais e sintomas como problemas neurocomportamentais, hiperatividade e  déficit de atenção 

(GOTTLIEB et al., 2013), associado aos achados na polissonografia com valores de apneia + 

hipopneias ≥ 1 / hora (IAH) ≥ 1 / hora, hipoxemia, hipercapnia e fragmentação do sono (AAMS, 

2014). 

A SAOS em crianças pode ter consequências graves quando não tratada como: cor 

pulmonale (MARCUS et al., 2000; ROSA et al., 2010), retardo do crescimento pôndero-

estatural (SCHECHTER et al., 2002; CAPDEVILA et al., 2008), alterações do comportamento, 

prejuízo do aprendizado (GOZAL, 1998), da inteligência e de outras funções cognitivas na 

infância (MARCU;OZAL et al., 2007; BORKE et al., 2011; MARCUS 2012).   

Na etiopatogenia da SAOS além da hipertrofia adenoamigdaliana (MAEDA et al., 

2014), existem outros fatores de risco, como a obesidade, alterações na morfologia craniofacial, 

(CHENG et al.,1988; WOODSIDE et al., 1991) e no controle neuromuscular (MARCUS, 

2000). 

A polissonografia (PSG) é considerada a investigação diagnóstica padrão-ouro para a 

SAOS (MARCUS et al., 2012). Apesar de ser essencial para diagnóstico, avaliar e estratificar 

a gravidade da SAOS, não avalia os possíveis fatores anatômicos causais ou associados à 

presença da SAOS.  

A Academia Americana de Pediatria (2012) recomenda a adenotonsilectomia como 

primeira linha de tratamento para SAOS infantil, para a retirada do fator obstrutivo. A terapia 

com a pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) é uma opção terapêutica muito eficaz 

(MARCUS et al. 1995, MARCUS et al., 2012) .Os aparelhos intraorais (AIOs) são 

recomendados para o ronco e para a SAOS de grau leve à moderado (MOURE et al., 2010), 

porém são bem estabelecidos em adultos. Outras formas de tratamento são cirurgias como 

Uvulopalatofaringoplastia (UPFP), traqueostomia, epiglotoplastia, septoplastia, avanço de 
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mandíbula e redução de língua, podem ser indicadas em casos específicos, como síndromes 

genéticas, paralisia e múltiplas desordens craniofaciais (KOSKO, DERKAY, 1995; VALERA 

et al. 2004).  

A terapia miofuncional oral fonoaudiológica (TMO) tem sido considerada uma opção 

terapêutica para pacientes com SAOS com resultados satisfatórios em pacientes adultos 

(GUIMARAES et al., 2009; IETO, 2014).  

Vários fatores estão relacionados à SAOS em crianças. Dentre as alterações 

cefalométricas e craniofaciais (ZUCCONI et al., 1999), as principais associadas ao  distúrbio 

respiratório durante o sono em crianças são a posteriorização e a inferiorização do osso hioide 

(FINKELSTEIN et al., 2000; SHINTANI, ASAKURA E KATAURA, 1997); outras 

associações são as musculares o aumento das estruturas dos tecidos moles. Os músculos 

responsáveis pela estabilidade da VAS são os músculos da língua, os músculos que influenciam 

a posição do hioide e os músculos que controlam o palato mole (VAN, 1993; COOPER et al. 

2010). O músculo lingual genioglosso está tão intrinsicamente envolvido com a SAOS que a 

contração dele através da estimulação do nervo hipoglosso hoje é considerada uma terapia 

promissora em ensaios clínicos (EASTWOOD et al., 2011; MWENGE et al., 2013). 

Considerando a importância que se tem dado ultimamente ao hioide (FINKELSTEIN et 

al., 2000) e à musculatura orofaríngea, especialmente da língua (MWENGE et al., 2013), e a 

teórica relação direta que essas estruturas possuem entre si (SCHWAB et al., 2015), entendemos 

ser interessante observar se essas estruturas estão alteradas em crianças com SAOS, e se essas 

alterações podem influenciar uma à outra. 
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2. JUSTIFICATIVA 

As alterações de tônus da musculatura do sistema estomatognático e o posicionamento do hioide  

ambos, dentre os fatores associados à presença de SAOS. Ainda, alteração na musculatura da língua, 

em especial a extrínseca, poderia ter relação direta com o posicionamento do hioide. 

No entanto, a correlação entre as alterações musculares e o posicionamento do osso hioide 

mostra-se ainda pouco explorada e com conceitos pouco consolidados na prática clínica. O estudo 

dessa relação poderia inferir em melhor entendimento da fisiopatologia da SAOS, e também 

potencialmente ser abordado em terapias. 

O estudo na população pediátrica justifica-se porque nessa população tanto as alterações 

musculares como as ósseas são propensas à correção. 
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3. OBJETIVOS 

O propósito deste estudo consiste em avaliar a relação entre FLM e medidas do 

posicionamento do hioide em crianças com diagnóstico de SAOS, seja enquanto ainda com 

fator obstrutivo (no momento pré-operatório) ou após a retirada do mesmo (em média um ano 

após a cirurgia). 
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4. Revisão de Literatura 
4.1 - SAOS na criança. 

 

Os distúrbios respiratórios do sono (DRS) estão entre as queixas mais frequentes nos 

consultórios pediátricos (MINDELL et al., 2004). Os DRS ocorrem em um espectro clínico que 

vai desde o ronco primário, passando pela síndrome de aumento de resistência das vias aéreas 

superiores (SARVAS) e a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)  (MARCUS, 2012; 

PRINGLE et al., 2013; PEREIRA et al., 2016).  

A Academia Americana de Medicina do Sono (AAMS, 2014) define a SAOS como a 

presença de episódios recorrentes de obstrução parcial (hipopneia) ou total (apneia) do fluxo 

aéreo nas vias aéreas superiores (VAS) durante o sono. Na infância a SAOS está associada à 

evidência clínica de roncos, sono perturbado, sonolência diurna e problemas 

neurocomportamentais diurnos (MARCUS et al., 2012), associados a achados na 

polissonografia com valores de apneia + hipoapneia (IAH) ≥ 1 / hora (AAMS, 2104).  

Na terceira edição revisada e publicada pela AAMS (2014), os critérios empregados 

para o diagnóstico da SAOS na infância utilizam apenas os eventos obstrutivos (IAOH - índice 

de apneias obstrutivas + hipopneias), porém alguns autores ainda incluem os eventos 

obstrutivos e centrais. Ainda não houve consenso final entre os autores sobre qual desses 

critérios é o melhor e mais fiel para estratificação da gravidade da doença. No entanto, tendo 

em vista o alto índice de apneias centrais presente em crianças mesmo em condições fisiológicas 

(BOUDEWYNS et al., 2016), o nosso serviço tem utilizado o primeiro, tanto para diagnóstico 

como para estratificação e observação de doença residual. 

Conforme descrito pela AAMS (2014), a prevalência da SAOS em crianças é estimada 

entre 1% a 4% (NIRA et al., 2004; SILVIA et al. 2005; LUMENG et al. 2008) e não há diferença 

de prevalência entre gêneros dentro da população infantil (MARCUS, 2001; AAMS, 2014). 

A fisiopatogenia da SAOS em crianças inclui fatores craniofaciais, neuromusculares e 

anatômicos (ARENS, 2004; MAEDA et al., 2014). O formato da orofaringe, o volume das 

partes moles, a configuração craniofacial, o baixo posicionamento do osso hioide 

(FINKELSTEIN et al. 2000), a atividade neuromuscular, a instabilidade do controle 

respiratório, e o efeito fisiológico do sono sobre as vias aéreas superiores são todos fatores 

responsáveis pela SAOS, e atuam no geral em conjunto para esse desfecho (ISONO et al., 1995; 
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VAN DER TOUW et al.,1997). A cada episódio de SAOS, a inspiração forçada contra uma 

faringe ocluída é acompanhada de uma pressão negativa no espaço pleural. À medida que a 

apneia se prolonga, acentuam-se a hipoxemia e a hipercapnia levando à vasoconstrição 

pulmonar e consequente hipertensão pulmonar transitória (WIEGAND e ZWILICH, 1994). 

Esse esforço repetitivo para que o ar percorra as vias aéreas leva ao aumento de volume e 

flacidez nas estruturas faríngeas (RAMOS E FURQUIM, 2004), além de sequelas 

neurocognitivas e cardiovasculares (SAJKOV et al., 2002). 

Anomalias craniofaciais como micrognatia na sequência de Pierre Robin, ou 

retromaxilismo na síndrome de Apert e síndrome de Marfan são fatores de risco bem 

conceituados para o desenvolvimento da SAOS (ARENS, MARCUS, 2004). Além disso, como 

descrito no trabalho de JAMES et al, (1997) outras alterações podem coexistir, a exemplo da 

macroglossias, levando à posteriorização da língua e ao estreitamento da orofaringe.  

No entanto, anomalias craniofaciais não sindrômicas também estão relacionadas à 

SAOS. GUILLEMINAULT e STOOHS (1990) descreveram uma interação contínua entre a 

permeabilidade das vias aéreas durante o sono e o crescimento maxilo-mandibular. ITO et al. 

(2005), citam a retrognatia como uma das causas da apneia em crianças, e que há uma relação 

direta entre a intensidade do deslocamento posterior da mandíbula e da base de língua e a 

gravidade da apneia.  

As doenças neuromusculares que são consequências da hipotonia generalizada 

(YOUNG et.al., 2007; ARENS, MUZUMDAR, 2010) ou de incoordenação neuromotora 

(como síndrome de West, distrofias, paralisia cerebral e miopatias) estão fortemente associados 

à SAOS severa (MARCUS et al. 2001). Os fatores neuromusculares que determinam a 

permeabilidade das VAS são afetados por movimentação ventilatória central, respostas de 

excitação à oclusão respiratória e reflexos das VAS (ISONO, 2006).  No entanto, da mesma 

forma, alterações miofuncionais mais leves, não sindrômicas, também podem estar associadas 

à SAOS na infância (MARCUS et al. 2001).  

Entre as alterações anatômicas que aumentam a resistência ao fluxo aéreo e predispõem 

ao colapso da VAS, a hipertrofia das tonsilas é a causa mais comum, sendo também a principal 

causa de roncos e SAOS em crianças (MARCUS et al. 1994). O tecido linfoide da via aérea 

superior está aumentado desde o nascimento até aproximadamente 12 anos de idade 

(MARCUS, 2001). Mas o período de maior sintomatologia da hipertrofia das tonsilas palatinas 

e adenoide é entre os dois e seis anos de idade (BOWER, BUCKMILLER, 2001; REUVENI et 
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al., 2002), faixa etária também de pico de incidência da SAOS na população pediátrica 

(MARCUS et al., 2012). 

A obesidade e o sobrepeso têm sido considerados um agravante para a SAOS (ISACCO 

et al., 2017), devido ao aumento do esforço respiratório por depósito de gordura em faringe e 

aumento do volume abdominal e torácico (MARQUES; MANIGLIA, 2005). Atualmente, esta 

é a segunda causa mais prevalente de SAOS em crianças. Estudos realizados em adultos 

mostraram que o aumento da circunferência do pescoço, causado pelo depósito de gordura em 

tecido mole é um fator predisponente para SAOS (SCHAFER et al., 2002). Ainda, CHAN et 

al. (2010) observaram que pacientes adultos com SAOS moderada ou grave à polissonografia 

apresentavam, em exame de ressonância magnética (RM), volume maior e maior quantidade de 

gordura intramuscular na língua do que os sujeitos sem SAOS, quando ambos tinham o mesmo 

índice de massa corpórea (IMC).  

Outras doenças como: Acromegalia, síndrome de Down, distrofia muscular de 

Duchenne, hipotireoidismo, síndromes genéticas e doenças de depósito (amiloidose e 

mucopolissacaridose) podem promover o estreitamento das VAS predispondo à apneia do sono 

em crianças (YOUNG et.al., 2007; ARENS, MUZUMDAR, 2010). 

 

- Sintomas e Sinais 

CARROLL (2003) descreveu que os principais sintomas da SAOS em crianças são o 

ronco, dificuldade de respirar durante o sono e respiração ruidosa. Segundo CHERVIN (2000) 

e MARCUS et al., (2012), o ronco frequente (mais de três noites por semana), episódios 

presenciais de apneia, enurese, dores de cabeça ao despertar e sonolência diurna são sinais e 

sintomas característicos de SAOS. Ainda segundo estudos realizados por CHERVIN et al. 

(1997) e GOTTLIEB et al. (2003), existe uma alta associação entre SAOS e hiperatividade e 

déficit de atenção em crianças. A ausência da ventilação alveolar adequada resulta em 

dessaturação da oxihemoglobina e em hipercapnia (MARTINS et al., 2007), o que leva aos 

despertares frequentes (MARTINS et al., 2007; MARCUS et. al., 2012).  

No entanto, a sonolência diurna não é um sintoma comum entre crianças pré-púberes.  

GOZAL et al. (2001) submeteram 54 crianças com OSA e 14 crianças com ronco primário ao 

exame de polissonografia durante a noite, seguido do próximo dia por um teste de múltiplas 

latências de sono e observaram que a sonolência diurna excessiva ocorreu em uma pequena 

proporção de crianças com SAOS na faixa etária entre 7 a 14 anos. Além disso, as latências de 
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sono mais curtas foram mais propensas a ocorrer em pacientes com SAOS mais obesos e 

aqueles com índice de apneia e dessaturação de oxihemoglobina mais graves.  

A SAOS em crianças pode ter consequências graves quando não tratada como: cor 

pulmonale (MARCUS et al., 2000; ROSA et al., 2010), retardo do crescimento pôndero-

estatural (SCHECHTER et al., 2002; CAPDEVILA et al., 2008), alterações do comportamento, 

prejuízo do aprendizado (GOZAL, 1998), da inteligência e de outras funções cognitivas na 

infância (MARCUS 2001, GOZAL et al., 2007; BORKE et al., 2011; MARCUS 2012).  

 

- Diagnóstico 

O diagnóstico da SAOS é baseado na história clínica relatada pelos pais (ROSA et al., 

2010, MARCUS et al. 2012). O exame físico geral, orofacial e das VAS auxilia no diagnóstico 

de possíveis fatores causais / associados à SAOS.  A nasofibroscopia permite ao 

otorrinolaringologista o diagnóstico da hipertrofia das conchas nasais, da adenoide, das tonsilas 

palatinas e de outros eventuais fatores obstrutivos (MYATT; BECKENHAM, 2000) através da 

avaliação da cavidade nasal e da faringe. Entretanto, são de pouca sensibilidade e especificidade 

para o diagnóstico de SAOS per se, uma vez que não avaliam a via aérea durante o momento 

de relaxamento muscular orofaríngeo (REDLINE, 1999). Estudos mais recentes têm utilizado 

a endoscopia durante o sono induzido em crianças, na tentativa de avaliar o efeito do 

relaxamento muscular na via aérea durante um momento de sedação (GAZZY et al., 2017). No 

entanto, o uso em crianças ainda precisa ser melhor avaliado para ser validado. 

 

Para o diagnóstico e estratificação da SAOS em crianças, a Academia Americana de 

Pediatria (2002) recomenda a polissonografia como o padrão-ouro.  É um exame quantitativo 

que permite a identificação e qualificação, expressa em número e duração dos eventos 

respiratórios anormais. É essencial para caracterizar o tipo de apneia, avaliar a gravidade da 

SAOS, e é útil no planejamento do tratamento e no gerenciamento pós-operatório de curto e 

longo prazos (ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA, 2002; AVELINO et al. 2002; 

PEREIRA, 2007; MARCUS, 2012). Apesar de ser essencial para avaliar a gravidade da SAOS, 

não avalia os possíveis fatores anatômicos causais ou associados à presença da SAOS. Dessa 

forma, a avaliação ideal do paciente com SAOS contempla o diagnóstico e a estratificação da 

gravidade da SAOS pela polissonografia, em conjunto com a avaliação das vias aéreas, através 

da observação dos fatores anatômicos, craniofaciais ou neuromusculares associados. 
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- Tratamento 

Recomenda-se a adenotonsilectomia como primeira linha de tratamento para SAOS 

infantil (PEREIRA et al., 2016). De acordo com a mesma Academia, a adenoidectomia e/ou 

amigdalectomia isolada pode não ser suficiente, porque o tecido linfoide residual pode 

contribuir para a obstrução persistente (MARCUS et al., 2012).  

Outras cirurgias como Uvulopalatofaringoplastia (UPFP), traqueostomia, 

epiglotoplastia, septoplastia, avanço de mandíbula e redução de língua, podem ser indicadas em 

casos específicos, como síndromes genéticas, paralisia e múltiplas desordens craniofaciais 

(KOSKO, DERKAY 1995; VALERA et al. 2004).  

A terapia com a pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) é uma opção 

terapêutica muito eficaz (MARCUS et al. 1995; MARCUS et al., 2012). No entanto, envolve 

alguns fatores limitantes, como baixa adesão ao equipamento, tratamento prolongado e 

possibilidade de deformidades nasais (MARCUS, 2001). No geral, demanda terapia 

comportamental, especialmente em crianças muito pequenas ou com atrasos no 

desenvolvimento (MARCUS et al., 2012). Por esses fatores, a CPAP tem sido indicado em 

crianças quando houve falha da adenotonsilectomia no tratamento da SAOS. 

Além disso, outros fatores são importantes na etiopatogenia da SAOS além da 

hipertrofia adenotonsilar (MAEDA et al., 2014), como alterações na morfologia craniofacial, 

na relação entre maxila e mandíbula (CHENG et al., 1988; WOODSIDE et al., 1991) e no 

controle neuromuscular (MARCUS, 2000). 

Segundo BARBOSA (2010), os aparelhos intraorais (AIOs) fazem parte do tratamento 

não invasivo para o ronco e a SAOS de grau leve à moderado. Estes aparelhos são utilizados 

exclusivamente durante o sono e funcionam, aumentando o espaço da VAS ao mover a 

mandíbula ou língua anteriormente (MOURE et al., 2010) e têm como objetivo reposicionar as 

estruturas envolvidas e facilitar a passagem de ar (FERZELLI, 2010). MACHADO-JUNIOR et 

al., (2016) concluiu em seu trabalho que houve diminuição no IAH em crianças, um ano após 

a implementação do uso de dispositivos de avanço mandibular, em comparação com o grupo 

que não usou esses dispositivos. 

VALE et al., (2017) confirmou em sua revisão sistemática com meta-análise, os efeitos 

do Expansão rápida de maxila (ERM) na redução e normalização dos valores de IAH em 
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crianças com SAOS. Este procedimento consiste na instalação de um aparelho intraoral, que 

deve ser ativado rapidamente (0,4mm/dia) gerando uma carga em que não ocorre 

movimentação dentária. Esta força é transferida para os ossos, causando a separação da sutura 

palatina mediana (VINHA, 2015). O espaço adquirido melhora a permeabilidade nasal e 

orofaríngea em algumas semanas, ajudando solucionar os problemas das VAS (TSUIKI et al., 

2014).  

 A fonoaudiologia é mais uma opção de tratamento para a SAOS e consiste na 

adequação dos componentes anátomo-morfológico e anátomo-funcionais dos órgãos 

fonoarticulatórios (ROSA et al., 2010). A especialidade da Motricidade Orofacial através de 

exercícios isométricos e isotônicos, busca equalizar as estruturas afetadas. Entre as alterações 

causadas pelo SAOS estão o espessamento da base da língua, das paredes laterais da faringe, 

do palato mole e elevação do osso hioide (GUIMARAES et al., 2009) 

GUILLEMINAULT (2013) realizou uma análise retrospectiva envolvendo 24 crianças 

com idade entre 6 a 10 anos (14 meninos e 10 meninas) diagnosticadas com SAOS, que foram 

encaminhadas para tratamento ortodôntico e terapia miofuncional concomitante, após 

apresentar sintomas residuais de respiração anormal após adenotonsilectomia. Treze das 24 

crianças que não receberam reeducação miofuncional desenvolveram recorrência de sintomas, 

com índice médio de apneia-hipoapneia (IAH) = 5,3 ± 1,5. Todas as 11 crianças que 

completaram a reeducação miofuncional durante 24 meses, não apresentaram anormalidades 

respiratórias durante o sono e exibiram respiração nasal contínua observada na PSG. O estudo 

mostrou que apesar de dados experimentais e ortodônticos apoiarem a conexão entre atividade 

muscular orofacial e desenvolvimento orofaríngeo, bem como a demonstração de contração 

muscular anormal dos músculos das vias aéreas superiores durante o sono em pacientes com 

SAOS, a terapia miofuncional raramente é considerada no tratamento pediátrico e a ausência de 

tratamento miofascial está associada a uma recorrência de SAOS. 

A recomendação de terapia miofuncional orofacial e ortodôntica tem sido justificada 

pela necessidade de correção das sequelas da respiração oral crônica para restabelecer os 

padrões normais de respiração e crescimento craniofacial (MOTONAGA et al., 2000; 

ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA, 2002; LEVRINI et al., 2014). 

4.2 - O papel da Musculatura Estomatognática na SAOS. 
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A fisiopatologia da SAOS é multifatorial, decorrente de alterações funcionais e 

anatômicas associadas a alterações neuromusculares da faringe (DEMPSY et al., 2002). 

Independente do fator principal, a SAOS ocorre quando há redução do calibre da VAS 

(BARBOSA, 1999; MARQUES, MANIGLIA, 2005; MACHADO, 2008), que pode ocorrer em 

nasofaringe, orofaringe ou hipofaringe (Figura), e que envolve as estruturas incluindo adenoide, 

as amígdalas, palato mole, úvula, língua e parede lateral da faringe (RYAN, BRADLEY, 2005; 

MARTINS et al., 2007). Durante o sono, o relaxamento da musculatura faríngea leva ao colapso 

das estruturas e por fim pode ocasionar ronco associado à apneia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ilustração do 

perfil da anatomia da 
faringe e suas subdivisões 

em nasofaringe, orofaringe e 

hipofaringe. (Adaptado do 
site: 

http://www.ebah.com.br). 

 
 

Os principais músculos responsáveis pela estabilidade da VAS são os músculos da 

língua, os músculos que influenciam a posição do hioide e os músculos que controlam o palato 

mole (VAN, 1993; COOPER et al. 2010). A língua apresenta uma grande quantidade de gordura 

entremeada à musculatura, distribuída em aproximadamente 10 -12% de gordura na região 

anterior, 28 - 32% na região posterior e 28 - 33% na região sublingual (KAYAMORI, 2015); 

http://www.ebah.com.br/
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sabe-se que o aumento do IMC está relacionado ao aumento de gordura na região posterior da 

língua (NASHI et al., 2007). 

O musculo lingual mais relacionado à SAOS é o genioglosso (Figura), o qual se contrai 

durante a inspiração e mostra decréscimo de ativação durante a expiração (TANGEL et al., 

1991; FOLHA, 2015). Em condições normais a função fundamental do músculo GG é 

promover a protrusão da língua (SUSANIBAR et al., 2015), e dilatar a faringe, evitando que a 

língua se mova em direção à parede posterior da orofaringe (FINKELSTEIN et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Ilustração do 

músculo da língua (Genioglosso) (Adaptado do site: http://www.euquerobiologia.com.br/2016). 

 

O genioglosso (GG) é o maior músculo dilatador da faringe (MEZZANOTTE et al., 

1992; SCHWARTZ et al., 1996) e é ativado reflexivamente para se opor ao colapso em resposta 

à pressão negativa das vias aéreas superiores (HORNER et al., 1991). O GG é o musculo mais 

estudado na fisiopatologia da SAOS (MALHOTRA; WHITE, 2002). Admite-se que a atividade 

fásica desse músculo esteja diminuída durante a respiração nos pacientes com SAOS, levando 

ao deslocamento posterior da língua durante o sono, e por fim, à oclusão das VAS (BRAGA, 

2013).  

ECKERT et al. (2009) avaliaram a função do músculo genioglosso em pacientes com 

SAOS, através da EMG de inserção, e alegaram que essa musculatura contrai-se mais, mas 

http://www.euquerobiologia.com.br/2016
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também fadiga-se mais intensamente nos pacientes com SAOS, e por isso tende ao colapso da 

região faríngea (BRAGA, 2013).  

O músculo genioglosso está tão intrinsicamente envolvido com a SAOS que a contração 

dele através da estimulação do nervo hipoglosso hoje é considerada uma terapia promissora em 

ensaios clínicos (EASTWOOD et al., 2011; MWENGE et al., 2013). 

Segundo MAURER et al., (2012), a estimulação elétrica funcional do nervo hipoglosso 

(Inspire Medical Systems) tem o intuito de aumentar o espaço posterior da via aérea ao nível 

da oro e hipofaringe, através da ativação do músculo protrusor da língua (genioglosso) 

(SUSANIBAR et al., 2015). 

A terapia de estimulação da via aérea superior é composta por um cabo de condução da 

estimulação, um cabo de detecção (sensor de chumbo) e um gerador de pulso implantável (IPG) 

que, em conjunto, sentem os padrões de respiração e estimulam o nervo hipoglosso de maneira 

síncrona com a inspiração (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Funcionamento da estimulação elétrica da via área superior. 

Fonte: MAURER et al., 2012.  

 

STROLLO et al., (2014), avaliaram pacientes com SAOS que não se adaptaram ao 

CPAP prospectivamente por 12 meses após a implantação do dispositivo de estimulação da 
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VAS, em comparação com os achados antes da mesma. Depois de 1 mês de implantação, os 

pacientes realizaram a polissonografia inicial e em seguida, obtiveram a ativação do dispositivo. 

O estudo incluiu 126 participantes com idade média foi de 54,5 anos e o IMC foi de 28,4; 83% 

eram homens. Os resultados mostraram que o índice médio de IAH aos 12 meses diminuiu 

68%, de 29,3 para 9,0 eventos por hora (P <0,001); O escore de dessaturação de oxigênio 

diminuiu 70%, de 25,4 eventos por hora para 7,4 eventos por hora (P <0,001). Estudo concluiu 

que a estimulação da VAS conduziu a melhorias significativas na gravidade da apneia 

obstrutiva do sono 

 Estudos tem mostrado que a adenotonsilectomia (A+A) isoladamente, não é suficiente 

para o tratamento da SAOS (MITCHELL, KELLY, 2004; MARCUS, 2012) e que alguns 

pacientes desenvolveram recorrência durante a adolescência (CAROLL, 2003). 

BHATTACHARJEE et al. (2010) mencionaram que a SAOS residual estava presente em uma 

grande proporção de crianças após A+A, particularmente entre crianças mais velhas (> 7 anos) 

ou obesas.  A meta-analise feita pelos autores BRIETZKE, GALLAGHER (2006) geraram 

evidências convincentes de que a A+A não é uniformemente eficaz na cura da SAOS em 

crianças, comprovados pelos registros da PSG.   

No estudo prospectivo (MORÉ et al., 2012), realizado em uma população de 80 crianças 

espanholas, seguidas por PSG de um ano, a taxa de SAOS residual foi maior que um quarto dos 

casos (26,3%). 

4.3 - Alterações craniofaciais e do hioide na fisiopatologia da SAOS. 

 

A mandíbula e o osso hioide são as estruturas ósseas que determinam o tamanho da via 

aérea, e onde se sustentam os principais músculos e tecidos moles da faringe (MARTINS et al., 

2007). 

O aumento das estruturas dos tecidos moles nas VAS e a redução do tamanho 

esquelético craniofacial aumentam o risco de desenvolver SAOS (SCHWAB et al., 2015). 

Conforme citado por ZUCCONI et al. (1999), a obstrução das VAS pode estar relacionada a 

alterações cefalométricas e craniofaciais mesmo de leve intensidade, e entre os achados estão 

mordida cruzada e incompetência labial. 

Radiograficamente, pode-se observar algumas características anatômicas relevantes no 

diagnóstico nos pacientes com SAOS, como: arco mandibular estreito; retrognatia maxilar e 
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mandibular (MILES et al., 1996); aumento na altura facial inferior; posicionamento ântero-

inferior do osso hioide; estreitamento da faringe; aumento do ângulo craniocervical; 

estreitamento entre a base da língua e parede posterior da faringe; tonsilas e adenoides 

hipertrofiadas; e língua alongada (ALMEIDA et al., 2006). Todas essas alterações podem 

provocar mudanças funcionais no complexo nasomaxilar e na mandíbula (HUANG, 

GUILLEMINAULT, 2013). 

ITO et al. (2005), citam a retrognatia como uma das causas da apneia em crianças, uma 

vez que o posicionamento posterior da base de língua estreita a faringe. Ainda, os autores 

observaram que existe relação direta entre o grau de deslocamento posterior e a gravidade do 

quadro de apneia. 

CEYLAN e OKTAY (1995) investigaram o efeito das alterações craniofaciais sobre a 

estrutura  faríngea de pacientes com respiração nasal normal e idade entre 12 a 18 anos. Os 

autores demonstraram que o aumento da antero-posterior entre a maxila e a mandíbula (ângulo 

ANB) está diretamente relacionado ao estreitamento da parte oral da faringe.  

O osso hioide situa-se no interior da musculatura da região anterior do pescoço e 

próximo ao bordo inferior da mandíbula, porém posterior à mesma (FIGUN, GARINO, 1978). 

Nele ocorre a inserção direta de nove pares de músculos (genio-hioideo; milo-hioideo; estilo-

hioideo; omo-hioideo; esterno-hioideo; tireo-hioideo; constrictor médio da faringe; hioglosso, 

com sua variante condroglosso; e, eventualmente, a presença do músculo elevador da glândula 

tireoidea), e indireta do tendão intermediário do músculo digástrico (ventres anterior e 

posterior). Recebe ainda a inserção dos ligamentos hioepiglótico, estilo-hioideo e da membrana 

tireo-hioidea (GRAY, 1988; VIEIRA, 2011).  

O hioide engloba as funções vitais básicas do complexo orofacial: deglutição, fonação 

e respiração (SOARES, 2015), devido à sua estreita relação funcional com o desenvolvimento 

da faringe, mandíbula, dos músculos e ligamentos da cabeça e pescoço (BIBBY, PRESTON, 

1981; BIBBY, 1984). 

A posteriorização e a inferiorização do osso hioide em algumas crianças é o motivo do 

distúrbio respiratório durante o sono (FINKELSTEIN et al., 2000; SHINTANI, ASAKURA E 

KATAURA, 1997). 

VIEIRA (2011) comparou morfologia facial e o posicionamento do osso hioide entre 

grupos de 20 crianças respiradoras nasais e 20 com SAOS com idade entre 07 a 10 anos, através 
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das medidas cefalométricas. Os resultados mostraram que as crianças com SAOS apresentam 

aumento do terço inferior da face e anteriorização e inferiorização do osso hioide 

SOARES (2015) em seu trabalho avaliou 76 crianças na faixa etária de sete a dez anos, 

entre as diferentes estratificações da SAOS e o grupo controle, com relação às alterações 

esqueléticas e faciais e o posicionamento do osso hioide. Das 76 crianças, 14 constituíram o 

grupo controle; e 62 apresentavam SAOS, sendo 46 classificadas como SAOS leve e 16 como 

SAOS moderada ou grave. A conclusão do estudo foi que a posição do osso hioide, em crianças 

de sete a dez anos, foi caracterizada pela inferiorização naquelas com a doença e posteriorização 

em pacientes com maior gravidade da SAOS. 

Dessa forma, algumas alterações ósseas possuem relação com a SAOS, sendo o 

posicionamento do hioide uma das mais marcantes. 

4.4 - Inter-relação força de língua vs. posicionamento do hioide. 

 

A língua é um órgão muscular no assoalho da boca. Encontra-se presa por músculos ao 

osso hioide, a mandíbula, ao processo estiloide e a faringe (BEHLAU, PONTES, 1995; 

GARDER e COLS., 1978). Exerce um papel importante na gustação, nas funções de 

mastigação, deglutição e fala, ou seja, ela tem grande participação no processo do sistema 

estomatognático e caso sofra distúrbio ou má função da língua, acarretará um desequilíbrio de 

todo o sistema estomatognático (ARAÚJO, 2001). Na mastigação, tem o papel de auxiliar a 

coletar e posicionar o alimento nas faces oclusais (FELÍCIO, 2004). Durante a deglutição tem 

o papel de impulsionar o alimento para a faringe, pois suas características estruturais lhe 

permitem exercer movimentos para selar o conteúdo do bolo anteriormente e lateralmente e 

gerar pressão para a propulsão posterior do bolo (HAYASHI et al, 2013; KIESER, 2014; 

TANIGUSHI et al, 2008). 

Os músculos intrínsecos não se ligam as estruturas vizinhas, e servem para modificar a 

forma da língua (NASCIMENTO, 2015). Suas fibras são dispostas longitudinalmente (músculo 

longitudinal superior, que exerce o papel de elevar a ponta da língua e encurtá-la, e músculo 

longitudinal inferior, que em sua função tem o papel de abaixar a ponta da língua, e de encurtá-

la), transversalmente (músculo transverso que em sua ação estreita e alonga a língua), e 

verticalmente (músculo vertical, que tem o papel de achatar e ampliar a língua) (Figura 1) 

(KAJEE, PELTERET, REDDY, 2013; MADEIRA, 1995; SIÉSSERE, SEMPRINI, DE 
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SOUSA, 2009). Os músculos extrínsecos da língua são: genioglosso, estiloglosso e hioglosso 

(Figura 1) (BEUTTNMULLER e CÂMERA, 1989). O músculo genioglosso é o grande 

protrusor e abaixador da língua; além de abaixar, o músculo hioglosso tem o papel de retrair e 

tem sua ação auxiliada pelo músculo condroglosso, enquanto que o estiloglosso retrai e levanta 

a língua durante a deglutição (KAJEE, PELTERET, REDDY, 2013; MADEIRA, 1995; 

SIÉSSERE, SEMPRINI, DE SOUSA, 2009). 

Figura 4: Desenho dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. A - Longitudinal superior; B - 

Longitudinal inferior; C - Vertical e transverso; D - Genioglosso; E - Estiloglosso; F –Hipoglosso. 

Fonte: SANDERS I, 2013. 

A anatomia dos músculos extrínsecos da língua inclui várias conexões diretas e de 

primeira ordem para o hioide (STEELE, SASSE, BRESSMANN, 2012). Ambos, nomeados 

como estilohioideo e estiloglosso, se inserem no processo estiloide incluído na espessa 

musculatura da região anterior do pescoço e junto a borda inferior da mandíbula (FIGÚN, 1984) 

e pertence ao esqueleto axial, uma estrutura de sustentação para língua (ZEMLIN,2000). 

As alterações posturais da língua e mandíbula, que ocorrem em indivíduos portadores 

de respiração bucal, por exemplo, favorecem a erupção dos dentes posteriores, e estão 

envolvidas nas alterações verticais de crescimento da face especificamente as mordidas abertas 
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esqueléticas (URIAS, 1994). TEPPER (1990) relata que o ato de roncar é causado muito 

frequentemente pela posição incorreta da língua na sua posição de repouso.  

Considerando que as funções da língua e dos músculos relacionados à mandíbula afetam 

o crescimento e desenvolvimento craniofacial, e o osso hioide é suportado por músculos e não 

possui conexão óssea com o crânio e a mandíbula, a análise morfológica do hioide e a relação 

com os músculos da língua apresentaria um enfoque razoável, pois sua posição dependente do 

equilíbrio dos tecidos moles que o rodeiam (KURODA et al., 1966). Sustentando a importância 

de estudos relacionados com a força e função da língua e a posição do osso hioide.  

4.5 - Relação da SAOS com a força de língua e as alterações miofuncionais. 

 

Sabe-se pouco sobre a força e a fadiga da musculatura da língua em pacientes com 

SAOS mesmo após exercícios de Terapia miofuncional (TMO) (KAYAMORI, 2015). Estudos 

demonstraram que os pacientes com SAOS possuem uma musculatura de protrusão de língua 

mais forte (BU SHA et al., 2002, ECKERT et al., 2011), no entanto, essa musculatura teria uma 

tendência a fadigar mais rápido do que em indivíduos normais (ECKERT et al., 2011; 

MCSHARRY et al., 2012).  

LOWE (1994) verificou através de exames complementares, como polissonografia, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletromiografia, que pacientes com 

SAOS apresentavam uma língua larga, mandíbula retrognata, discrepância ântero-posterior 

entre maxila e mandíbula e volume aumentado de palato mole. 

A força muscular pode apresentar-se de duas maneiras: como força estática que é a 

tensão que um músculo ou grupo muscular desempenha numa posição determinada, 

voluntariamente, contra uma resistência imóvel e a força dinâmica que é aquela que se 

desenvolve voluntariamente durante movimentos específicos. Em outras palavras, é a força 

exercida pelo músculo durante a contração isométrica (FURLAN, 2008). Sabe-se que a força 

de protrusão da língua contra uma resistência presume a ação, além do músculo genioglosso, 

dos músculos linguais intrínsecos (PITTMAN, BAILEY, 2009).  

Dentre os métodos utilizados para mensurar a força de língua encontramos o 

dinamômetro digital, aparelho de fácil acesso e manipulação, formado por duas hastes com 

discos de teflon nas extremidades onde a força é aplicada na direção vertical, as medições são 
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obtidas usando uma célula de carga e um circuito eletrônico e os valores de força são fornecidos 

em um visor digital.  

 

Figura 5: Dinamômetro: Aparelho de mensuração da força muscular do dorso e da ponta da língua. 

Dados expressos em Kgf (quilograma-força) e convertidos posteriormente para N (Newtons). 

Fonte: Do autor. 

O dinamômetro foi inicialmente desenvolvido para avaliação da força de mordida, 

porém foi adaptado para a avaliação da força de língua (GIGLIO, 2013). O aparelho permite a 

investigação da força da língua durante tarefas de elevação da porção anterior, posicionando o 

equipamento na região retroincisica (BRAGA, 2013; FREGOSI et al., 2014) e a protrusão do 

dorso da língua em direção ao palato duro (LUJAN-CLIMENT et al., 2008; SILVA, 2009; 

TRAWITZKI et al., 2011; SILVA et al., 2013) que incluem o genioglosso os músculos verticais 

e transversais intrínsecos (FREGOSI et al., 2014). A medida de protrusão depende da distância 

entre a mandíbula e a maxila (BU SHA, 2008) e do tamanho da região da língua que está em 

contato com o sensor (MOTTA, 2017).  
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Figura 6: Paciente aplicando a força máxima da ponta de língua contra o equipamento. 

 

 

Figura 7: Paciente aplicando a força máxima do dorso de língua contra o equipamento. 

 

TRAWIZTKI et al., (2011) avaliou a força de língua através do dinamômetro em 50 

indivíduos saudáveis, sendo 17 homens e 33 mulheres, de 18 a 37 anos e encontrou que a força 

máxima foi de aproximadamente 1,1 Kgf para os homens e 0,7 Kgf para as mulheres na região 

anterior da língua e de 1,5 Kgf e 1,1 Kgf para o dorso, respectivamente. Verificou-se diferença 

significante entre os sexos e entre as regiões da língua. 
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Ruan et al., (2005) avaliou 39 crianças (19 meninos e 20 meninas, com idade média de 

4,96 anos), através do sistema de medição de força muscular assistido por computador e 

mostrou em seu estudo que as forças dos lábios e das bochechas em repouso são maiores que 

as da língua, enquanto a força lingual é maior que a força labial durante a deglutição. Acredita-

se que o estado de equilíbrio influencia a posição e a estabilidade dos dentes, para promover o 

desenvolvimento de maxila e estabelecer uma oclusão estável. 

PITTMAN e BAILEY, (2009) estudaram a atividade eletromiográfica (com eletrodos 

de inserção) dos músculos intrínsecos da língua e do musculo genioglosso, em provas de 

protrusão com e sem contra resistência. Tanto em protrusão com contra resistência, quanto sem 

contra resistência, a musculatura intrínseca e o genioglosso foram recrutados, com o músculo 

genioglosso sendo de duas a três menos recrutado em prova de protrusão com contra resistência, 

comparado à sem contra resistência; e a musculatura intrínseca foi mais recrutada em prova de 

contra resistência. Os pesquisadores mostraram que o musculo genioglosso tem o papel 

importante de estabilização, para que a prova de protrusão sem contra resistência possa ser 

realizada, o que é importante para a realização das funções.  

BRAGA, (2013) descreveu variáveis envolvidas no sucesso ou insucesso da 

Uvulopalatofaringoplastia em adultos com SAOS, com ênfase nas alterações esqueléticas não 

sindrômicas e nas alterações funcionais da musculatura dilatadora da faringe. Foram avaliadas 

variáveis clínicas como: IMC, idade, índice de apneias/hipopneias pré-operatório (IAH) e onze 

medidas estruturais esqueléticas (crâniofaciais e de posicionamento do hioide); além de ter sido 

realizada a análise miofuncional orofacial (Protocolo de avaliação musculatura orofacial com 

escores AMIOFE e medida da força da língua através do dinamômetro) de 54 pacientes adultos 

que foram submetidos à cirurgia de UPFP. Dos 54 pacientes avaliados, 27 eram do sexo 

feminino e 27 do sexo masculino. A média de idade foi de 44,72± 9,86 anos. Os pacientes 

avaliados apresentaram IAH médio de 20,39 ± 21,68 e realizaram exames polissonográficos, 

em média, 18,07 ±13,28 meses após a cirurgia.  Estudo mostrou queda da média do IAH para 

12,7 ±13,67 no pós-operatório, que foi significativamente inferior ao IAH pré-operatório 

(p<0.01, diferença média de 7,68, IC95% 1,78; 13,59). O exame polissonográfico pré e pós-

operatório determinou o sucesso do procedimento cirúrgico e observou-se, por meio de análise 

clínica e polissonográfica, que 23 pacientes responderam satisfatoriamente ao procedimento e, 

assim foram inseridos no Grupo 1; enquanto que os outros 31 persistiram com índices 

polissonográficos pós-operatórios acima do esperado, formando o Grupo 2. Essa distribuição 
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conferiu taxa de cura de 42,59% após a UPFP. Os resultados mostraram que as variáveis como: 

idade, IMC, IAH pré-operatório e medidas cefalométricas não influenciaram no sucesso da 

cirurgia. Das medidas funcionais da musculatura avaliada, através do Protocolo de Avaliação 

Miofuncional Orofacial com Escores (AMIOFE) e a força de ponta e dorso de língua por meio 

do dinamômetro, somente a força muscular da ponta da língua diferiu entre os grupos, sendo 

maior no grupo que apresentou sucesso na cirurgia. O estudo concluiu que as alterações 

antropométricas e cefalométricas faciais e do osso hioide têm pouco impacto no sucesso após 

UPFP, quando o grupo tem indicações pré-operatórias precisas. Em contrapartida, a diminuição 

da força da musculatura dilatadora da faringe (representada pela redução da força de 

anteriorização da língua) parece estar diretamente relacionada com pior prognóstico para 

cirurgias palatais.  

Outro método de avaliação objetiva é a eletromiografia (EMG), que mede a atividade 

elétrica do músculo por meio de eletrodos que podem ser de superfície, colocados sobre a pele, 

ou de profundidade, colocados no interior do músculo. A utilização da EMG de superfície 

apresenta como vantagem a forma de avaliação do sistema estomatognático, já que fornece 

informações quantitativas em tempo real sobre a ativação muscular, é um método não invasivo 

e tem sido amplamente empregado no âmbito de pesquisas (TARTAGLIA et al., 2008; STEPP, 

2012). Em contrapartida, a exatidão da predição da força muscular, ainda é um desafio, uma 

vez que seus sinais representam o somatório de potenciais de ação de unidades motoras ativadas 

dentro da área de detecção do eletrodo. Assim podem ocorrer superposições de potenciais, o 

que provoca variação na amplitude dos sinais e diminui a confiabilidade da medição 

(STAUDENMANN et al., 2007). 

A avaliação da pressão de língua e lábios por métodos objetivos pode auxiliar na 

avaliação miofuncional orofacial, tornando o diagnóstico mais preciso, além de possibilitar o 

acompanhamento e evolução da terapia fonoaudiológica, facilitando a tomada de decisão para 

cada caso (FURLAN et al., 2012). 

O Instrumento de Desempenho Oral de Iowa (IOPI) é o método mais utilizado na 

pesquisa de pressão e força de língua (ADAMNS, 2013). O IOPI é um instrumento que possui 

um balão de ar (bulbo), o qual é comprimido durante a ação dos lábios e da língua em tarefas 

como protrusão, lateralização, elevação em direção ao palato, deglutição de saliva e provas de 

resistência ou fadiga e apresenta como unidade de medida o kilopascal (kPa) (IOPI Medical 

LLC – Redmond, WA – USA). Embora tenha a vantagem de um tratamento direto e uma 
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excelente portabilidade, o uso do IOPI apresenta limitações no Brasil porque não foi certificada 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, portanto, é de difícil aquisição (MOTTA et 

al., 2017). 

FELICIO e FERREIRA (2008) desenvolveram e validaram um protocolo com escalas 

numéricas (AMIOFE), para ser utilizado por fonoaudiólogos de forma que a percepção do 

avaliador a respeito das características e comportamentos orofaciais observados pudesse ser 

expressa por escores (FOLHA, 2010). Porém a avaliação apresenta limitações, devido a sua 

subjetividade, que levaria a mais de uma intepretação entre os avaliadores (TRINDADE et al., 

2005). 

Os estudos mostraram a utilidade de avaliações por score, mas, a avaliação objetiva, tem 

sido recomendada para garantir a confiabilidade dos dados (CLARK et al., 2003; 

YOSHIKAWA et al., 2011).  
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5. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

5.1 Aspectos éticos 

 

O presente projeto 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) (Processo nº11088/2012) (Anexo A). Todos os voluntários e responsáveis, que 

concordaram em participar do estudo, foram devidamente esclarecidos sobre os objetivos e as 

condições de desenvolvimento do mesmo; e assinaram, respectivamente, o Termo de 

Assentimento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

5.2 Casuística  

 

A casuística foi constituída por dois grupos. 

1 - Grupo pré-operatório: Pacientes com diagnóstico de SAOS na polissonografia pré-

operatório, que foram avaliados antes de serem submetidos à adenotonsilectomia. 

2- Grupo pós-operatório: Pacientes que tinham diagnóstico de SAOS antes da 

adenotonsilectomia, e foram reavaliados 12 meses após o procedimento.  

5.3 Sujeitos 

 

Foram selecionadas crianças com idade variando entre 07 e 12 anos, pacientes do Centro 

do Respirador Bucal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de 

ambos os gêneros, com história de roncos, apneias noturnas e respiração bucal crônica. Todas 

as crianças do estudo tiveram SAOS confirmada pela presença dos sintomas e pela 

polissonografia. 

5.3.1 Critérios de Inclusão: 

 

Para o grupo pré-operatório, foram incluídas crianças que tiveram diagnóstico de SAOS. 

Para o grupo pós-operatório, foram incluídas as crianças com SAOS no pré-operatório, 

que tinham sintomas suficientes para serem submetidas à adenotonsilectomia. Ainda, como 

critério de inclusão, todas as crianças desse grupo foram submetidas à polissonografia pós-

operatória, um ano após o procedimento cirúrgico. 

5.3.2 Critérios de Exclusão: 
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Foram excluídos pacientes com malformação craniofacial, doença neuromuscular, 

histórico de cirurgia prévia em faringe, paciente com histórico de tratamento ortodôntico e 

fonoaudiológico prévios ou os que estavam em outros tratamentos concomitantes que pudessem 

influenciar o estudo, como acompanhamento nutricional, ortodôntico e fonoaudiológico. 

Avaliação otorrinolaringológica  

 

O diagnóstico de respirador oral e a suspeita de SAOS foram todos realizados por 

médico otorrinolaringologista, no Centro do Respirador Bucal do HCFMRP-USP. Para isso, os 

pacientes foram submetidos à avaliação clínica e exame físico, incluindo nasofibroscopia.  

 

- Avaliação clínica: 

Durante a anamnese, os responsáveis foram questionados quanto à história de obstrução 

nasal, respiração bucal, roncos noturnos, episódios de apneia durante o sono e com qual 

frequência e intensidades os eventos ocorriam. No exame físico, foram analisadas, a rinoscopia 

anterior, a oroscopia e a nasofibroscopia.  

 

- Rinoscopia anterior: 

Realizada com o objetivo de visualizar o septo, a mucosa, fossas e conchas nasais 

através do espéculo nasal. 

 

- Oroscopia: 

Com o objetivo de avaliar o grau de hipertrofia das amígdalas em relação à faringe, 

classificou-se de acordo com Brodsky em: grau I (0 a 25%), II (25% a 50%), III (50% a 75%) 

e IV (75% a 100%). Amígdalas graus I ou II foram consideradas não obstrutivas, enquanto que 

as de graus III e IV foram consideradas obstrutivas.  

 

- Nasofibroscopia flexível: 

O equipamento utilizado foi o Fujinon (Fujinon Corporation, Saitama, Japan), com 3,2 

mm de diâmetro externo. Durante o exame, foram observadas as alterações nasais (em septo e 

em conchas nasais), o grau de obstrução da tonsila faríngea em relação à coana e alterações em 

faringe e laringe.  

As imagens foram gravadas em vídeo. As adenoides foram graduadas de acordo com o 

grau de obstrução em relação à coana, sendo consideradas obstruídas as que ocupavam mais de 

70% da mesma.  
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Avaliação polissonográfica 

  

As avaliações polissonográficas foram realizadas no laboratório de Neurofisiologia 

Clínica do HCFMRP-USP sob a supervisão de um médico neurologista, durante toda a noite. 

Os pacientes dormiram em um ambiente sem ruídos, com luz e temperatura adequadas, e com 

sensores fixados no corpo que permitiram o registro de diversas funções durante o sono.  

O polígrafo utilizado foi Biologic®, equipado com o software de análise Sleepscan 

Vision (Systems Corp - Mundelein, Illinois, Estados Unidos) com vídeo digital sincronizado 

com câmera de infravermelho - Elbex IncTM. 

Foram registrados: Eletroencefalograma (F3-M2, F4-M1, C3-M2, C4-M1, O1-M2, O2-

M1, conforme o Sistema Internacional 10-20), Eletroculograma bilateral (E1-M2, E2-M1), 

eletrocardiograma (V2 modificado), eletromiograma submentoniano, eletromiograma bilateral 

do músculo tibial anterior, e a posição corporal através do Netlink body sensor positionTM); 

Fluxo de ar nasal, através de uma cânula de pressão nasal (AcSleep 119, Biolink Medical Br®)  

associado por um sensor termistor nasal e oral (Pro-Tech thermal airflow sensorTM), esforço 

torácico e abdominal através das cintas de pletismografia respiratória por indutância toraco-

abdominal (Pro-Tech zRIP respiratory inductance plethysmographyTM).  

A saturação arterial de oxigênio (SpO2) foi avaliada através do oxímetro (Netlink 

HeadboxTMTM) e os ruídos respiratórios foram mensurados por meio de um microfone em 

posição lateral à topografia da traqueia.  

Todos os parâmetros técnicos utilizados estavam de acordo com a AASM, (2014). Os 

laudos foram revisados e emitidos por um único médico responsável. Ainda, em concordância 

com a AAMS, adotamos a utilização do IAOH para diagnóstico da SAOS em crianças, sendo 

consideradas apneicas as crianças que apresentassem IAOH maior do que 1.  

 

Avaliação da força de língua isométrica máxima (FLIM) 

As medidas de FLIM foram feitas por meio de um dinamômetro (transdutor de força), 

modelo DDK/M* da Kratos Equipamentos Industriais, sendo o valor registrado em quilograma-

força (kgf). A FLIM foi avaliada em duas situações: na porção anterior da língua posicionando 

o equipamento na região retroincisiva, e no dorso da língua posicionando o mesmo equipamento 

na região do palato duro.  
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Durante o exame, os indivíduos permaneceram sentados em uma cadeira confortável 

com os pés apoiados ao chão e a cabeça paralela ao plano horizontal. Foi solicitado ao 

voluntário que realizasse a aplicação da força máxima da língua contra o equipamento. Cada 

indivíduo realizou 3 medidas consecutivas de FMIM, onde foi usada a média dessas medidas 

para análise estatística posterior. A avaliação foi executada pela mesma fonoaudióloga em todas 

as medidas.  

Dessa forma, obtivemos os resultados, para cada paciente, de duas medidas: 

- força de ponta de língua, quando o paciente aplicava a força máxima da língua contra 

o equipamento em região retroincisiva. Essa manobra avalia, sobretudo a protrusão da língua, 

exercida pelos músculos extrínsecos da mesma. 

- força de dorso de língua, quando o paciente aplicava a força máxima da língua contra 

o equipamento em palato duro. Essa manobra avalia, sobretudo a mudança de conformação da 

língua, exercida pelos músculos intrínsecos da mesma. 

 

Avaliação ortodôntica  

 

Os pacientes foram ainda submetidos à avaliação cefalometrica, realizadas por um 

técnico com prática e experiência profissional, em serviço terceirizado, localizado em Ribeirão 

Preto - SP.  

As cefalometrias laterais foram obtidas com o equipamento VATECH PAX 400C 

(Gnatus - Hwaseong-si, Gyeonggi, South - Korea), digitalizadas, com o scanner HP SCANJET 

6450, e calibradas para o programa Radiocef Studio (fabricante: RadioMemory - Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil). Os traçados das medidas cefalométricas foram realizados por 

uma única radiologista, com conhecimento e treinamento para essa função, utilizando-se o 

programa Radiocef Studio E.  

Para avaliação craniofacial e do posicionamento do hioide, foram aplicados os seguintes 

pontos anatômicos e medidas cefalométricas:  

a) S (Sela) - centro geométrico da sela turca.  

b) ENA - extremidade da espinha nasal anterior.  

c) ENP - extremidade da espinha nasal posterior.  

d) Me (Mento) - ponto mais inferior da sínfise mandibular.  
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e) Go (Gônio) - ponto médio entre os pontos, mais posterior e inferior do 

ângulo da mandíbula.  

f) Hy - ponto mais anterior e superior do corpo do osso hioide.  

g) C3 - ponto mais anterior e inferior da terceira vértebra cervical. 

 

 

A partir dos pontos acima, foram obtidas as seguintes medidas, para avaliar 

especificamente o posicionamento do hioide (figura 1): 

 

- HYS - distância linear do ponto S para o ponto Hy (KOLLIAS; KROGSTAD, 

1999a,b). Representa a distância entre o hioide e a base do crânio.  

- HYMP - distância do ponto Hy à perpendicular do plano mandibular, formada pelos 

pontos Go e Me (KOLLIAS; KROGSTAD, 1999 a,b). Representa a distância entre o hioide e 

a mandíbula.  

- D horiz. H - medida linear do ponto Hy, numa perpendicular até a parede posterior da 

região da faringe (ADAMIDIS; SPYROPOULOS, 1983). Representa a distância entre o hioide 

e a faringe, posteriormente.  

- D vert. H - medida linear do ponto Hy, numa perpendicular até o plano palatal (ENA-

ENP) (ADAMIDIS; SPYROPOULOS, 1983). Representa a distância entre o hioide e a maxila.  

- C3 - H - medida linear do ponto C3 até o ponto Hy (BIBBY; PRESTON, 1981). 

Representa a distância entre o hioide e coluna cervical.  
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Figura 8: Traçado cefalométrico ilustrativo dos pontos utilizados. 

Fonte: VIERA, 2011. 

5.4 Estatística 

 

Para a construção do banco de dados e cálculos estatísticos, foi utilizado o programa 

estatístico GraphPad Prism 6.0. 

As medidas obtidas na avaliação otorrinolaringológica e na polissonografia foram 

utilizadas para estratificação dos pacientes nos grupos, e não foram aplicadas análises 

estatísticas. As medidas descritivas estão apresentadas em média e desvio padrão. 

As medidas de FLIM foram correlacionadas às medidas cefalométricas, tendo sido 

aplicado o teste de regressão linear. Os dados estão apresentados em Slope ± erro padrão e R2. 

Foram considerados significativos os resultados com P<0,05. 

A comparação entre os pacientes curados e os com SAOS residual, dentro do grupo pós-

operatório, foi realizada através do teste t não pareado, para variáveis numéricas, e pelo teste 

exato de Fisher, para variáveis categóricas. 
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6. RESULTADOS 

6.1 - Avaliação otorrinolaringológica e polissonográfica 

  

Participaram da pesquisa 38 crianças, sendo 22 do grupo pré-operatório (sendo 13 - 59% 

do gênero feminino e 9 - 41% do gênero masculino; média de idade de 7,6  1,1) e 16 do pós-

operatório (sendo 7 crianças - 44% do gênero masculino e 9 - 56% do gênero feminino, com 

média de idade de 9,4  1,9). Os dados demográficos de cada um dos grupos estão melhor 

descritos na Tabela 1. 

Tabela 1: Dados descritivos com média e desvio padrão dos pacientes pertencentes aos grupos 

pré e pós-operatório. 

Categoria 

Pré-Operatório Pós-Operatório 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Idade 7,6 1,1 9,4 1,9 

Peso 27,3 6,2 32,9 10,8 

Altura 1,3 0,1 1,4 0,1 

IMC 16,6 1,9 17,2 2,4 

CC 27,7 2,2 28,8 2,2 

IAOH 3,5 3,2 1,8 2,1 

IAH 4,5 3,3 2,4 2,0 

IH 3,4 3,1 1,8 2,1 

SAO2 91,8 3,7 90,3 3,0 
IMC: Índice de massa corporal (Kg/m²); CC: Circunferência cervical; IAOH: Índice de apneia obstrutiva do sono e hipopneia; IAH: Índice 

de apneia e hipopneia; IH: Índice de hipopneia; SAO2: Saturação arterial de oxigênio mínima. 

 

6.1.1 - Grupo Pré-Operatório 
 

Para o grupo pré-operatório a média do IAOH foi de 3,5  3,2 e saturação arterial de 

oxigênio (SAO2) média foi de 91,8  3,7. Dessas, 18 possuíam SAOS leve quando do 

diagnóstico; outras 3 possuíam SAOS moderada, e apenas uma possuía SAOS grave.  

Na endoscopia nasal, a obstrução da adenoide média no pré-operatório foi de 56,9   

27,1. Dez crianças apresentavam amígdalas consideradas não obstrutivas (sendo grau I em 3 

pacientes e grau II em 7), enquanto  nas outras 11, as amígdalas eram consideradas obstrutivas 

(sendo grau III em 8 pacientes e grau IV em 3). Em um paciente, os dados de tamanho da 

amígdala não estavam disponíveis no prontuário.  

 

6.1.2 - Grupo Pós-Operatório 
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O grupo pós-operatório foi composto por 7 crianças que tinham critérios 

polissonográficos de cura (IAOH menor do que 1 associado a ausência de sintomas, sendo 5 do 

sexo feminino e 2 do sexo masculino) e por 9 crianças com melhora dos sintomas após a 

cirurgia, mas que persistiam com IAOH maior do que 1, tendo sido consideradas como 

portadoras de SAOS residual (sendo 2 do sexo feminino e 7 do sexo masculino). A diferença 

de frequência entre os gêneros, apesar de marcante, não foi significativa (p=0,12). 

A média do IAOH foi de 1,8  2,1; e a saturação arterial de oxigênio (SAO2) média foi 

de 91,8 ± 3,7. A descrição dos dados polissonográficos nos sub-grupos (SAOS residual e 

curados) está apresentada na Tabela 2.  

 

 

Tabela 2: Critérios polissonográficos em pacientes dos grupos residual e curado. 

Categoria 

Residual Curado 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

IAOH 3,0 2,1 0,3 0,2 

IAH 3,5 2,0 1,1 0,5 

IH 3,0 2,1 0,3 0,2 

SAO2 89,4 3,2 91,04 2,5 
IAOH: Índice de apneia obstrutiva do sono e hipoapneia; IAH: Índice de apneia e hipoapneia; IH: Índice de hipoapneia; SAO2: Saturação 

arterial de oxigênio. 

 

Todos os pacientes exceto 1 haviam sido amigdalectomizados; o paciente submetido 

apenas a adenoidectomia apresentou, na avaliação de pós-operatório, amígdalas Grau II. A 

avaliação endoscópica demonstrou que, após um ano de cirurgia, a adenoide ocupou em média 

5,9 ± 10,2% da nasofaringe.  

 

Os dados descritivos quando relacionados os grupos residual e o curado, os achados 

comparativos encontram-se na tabela 3. 

 

Tabela 3: Dados descritivos com média e desvio padrão dos pacientes pertencentes aos grupos 

residual e curado. 
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Categoria 

Residual Curado P (IC95%) 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
 

Idade 10,2 1,7 8,3 1,6 0,057 (-3,6; 0,06) 

Peso 36,7 13,8 30,0 8,1 0,31 (-20,7; 7,4) 

Altura 1,4 0,1 1,32 0,1 0,23 (-0,24; 0,06) 
IMC 17,8 3,4 16,8 1,6 0,50 (-4,2; 2,2) 

CC 29,2 2,9 28,5 1,6 0,64 (-3,5; 2,3) 
IMC: Índice de massa corporal; CC: Circunferência cervical; 

 

A comparação entre os dois sub-grupos é meramente ilustrativa. Observamos, no grupo 

com SAOS residual, uma tendência de maior prevalência de sexo masculino e de maior idade. 

Os outros parâmetros foram muito semelhantes entre os grupos.  

 

6.2 - Avaliação da força de língua isométrica máxima (FLIM) 

 

Ao se compararem a média e desvio padrão nos pacientes pré e pós-operatório, 

observou-se que houve diferença para as medidas de força de língua (dorso e ponta) entre eles 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Média e desvio padrão das forças de ponta e dorso de língua em pacientes pré e pós-

operatório. 

 

Pré-operatório Pós-operatório  

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

 

Dorso 

 

1,15 

 

0,57 

            

1,97 

 

0,77 
 

0,0016* 

Ponta 0,85 0,30 1,26 0,45 0,0041* 

      

 

 

Esse dado mostra que crianças após a cirurgia apresentam força de língua (tanto de dorso 

como de ponta) significativamente maiores do que as crianças não operadas. Esse evento pode 

se dar pela melhora miofuncional espontânea após a cirurgia, ou por causa da idade.  

Entre as crianças no pós-operatório, não houve diferença entre a força de ponta ou de 

dorso de língua entre os sub- grupos residual e curados (Tabela 5). 
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Tabela 5: Média e desvio padrão das forças de ponta e de dorso de língua nos grupos residual 

e curados. 

Categoria 

Residual Curado  

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Dorso 
 

2,12 

 

0,84 
   1,77 

 

0,70 
 

0,3779 

Ponta 1,37 0,55    1,12 0,22 0,2533 

 

Avaliação Ortodôntica 

 

Os dados de média e desvio padrão da comparação de medidas cefalométricas entre os 

grupos pré e pós-operatórios encontram-se na tabela 6. 

 

Tabela 6: Média e desvio padrão das medidas cefalométricas dos grupos pré e pós-operatório.  

Medidas 

Pré-Operatório Pós-Operatório P (IC9%) 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
 

HYS 89,7 6,7 88,6 9,3 0,68 (-6,3; 4,1) 

HYMP 13,8 3,4 12,8 5,0 0,46 (-3,7; 1,7) 

D Vert. H 51,4 5,1 51,5 7,3 0,95 (-3,9; 4,1) 

D Horiz.H 24,4 3,7 23,4 3,4 0,40 (-3,4; 1,4) 

C3-H 31,9 3,3 30,8 3,3 0,32 (-3,2; 1,1) 

 

 

A Tabela 7 ilustra a comparação de medidas cefalométricas para os pacientes dos grupos 

residual e curados.  

Tabela 7: Média e desvio padrão das medidas cefalometricas nos grupos residual e curados. 

 

 

 

Medidas 

Residual Curado P (IC95%) 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
 

HYS 89,2 9,1 87,8 10,2 0,77 (-11,7; 8,9) 
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HYMP 13,0 4,0 12,4 6,5 0,80 (-6,2; 4,9) 

D Vert. H 51,9 5,9 51,1 9,3 0,83 (-8,9; 7,3) 

D Horiz.H 23,9 4,1 22,8 2,6 0,55 (-4,8; 2,7) 

C3-H 31,3 3,2 30,2 3,5 0,53 (-4,6; 2,5) 

6.4 - Correlação das medidas cefalométricas em relação a FLIM. 

 

6.4.1 - Pré-Operatório 

 

A regressão linear entre as medidas cefalométricas e a FLIM em dorso de língua antes 

da cirurgia não foi significativa, para nenhuma das variáveis (Tabela 8 e Figuras 8 a 13),.  

 

Tabela 8: Valores de regressão linear entre a FLIM de dorso de língua e as medidas do 

posicionamento do hioide, em crianças do grupo Pré-operatório. 

Medidas 

Cefalometricas 

Pré-operatório - Dorso de Língua 

Slope R2 P IC 

D Horiz. H -0,3181 0,002530 0,8241 -3,265; 2,628 

D Vert. H -1,521 0,02985 0,4420 -5,566; 2,524 

C3-H 0,3225 0,003272 0,8004 -2,303; 2,948 

HYS 0,4536 0,001544 0,8622 -4,926; 5,833 

HYMP -1,017 0,02989 0,4417 -3,721; 1,686 
Slope: Inclinação da reta; IC: Intervalo de confiança de 95%; R2 : Coeficiente de determinação. 

 

Dessa forma, demonstrou-se que a força de dorso de língua não se relacionou ao 

posicionamento do hioide em crianças no pré-operatório, nem no sentido ântero-posterior, nem 

no sentido vertical.   

Já os resultados da relação entre as medidas do hioide e a FLIM de ponta de língua estão 

descritos na Tabela 9 e na Figura 9. 

Tabela 9: Valores de regressão linear entre a FLIM de ponta de língua e as medidas do 

posicionamento do hioide, em crianças do grupo Pré-Operatório. 

 

Medidas 

Cefalometricas 

Pré-operatório - Ponta de Língua 

Slope R2 P IC 

D Horiz. H -2,469 0,04099 0,3662 -8,038; 3,101 
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D Vert. H -8,835 0,3002 0,0083* -15,13; -2,543 

C3-H 0,4851 0,001992 0,8437 -4,580; 5,550 

HYS -6,133 0,07598 0,2144 -16,11; 3,843 

HYMP -3,057 0,07259 0,2253 -8,153; 2,039 
*: Valores com diferenças estatísticas; Slope: Inclinação da reta; IC: Intervalo de confiança de 95%; R2 : Coeficiente de determinação. 

 

 

 

Figura 9: Regressão linear entre a medida cefalometrica d vert. H e a força em ponta de língua em 

pacientes pré-operatório. 

A medida cefalometrica d vert. H apresentou forte e significativa (p= 0,0083) relação 

negativa com a força em ponta de língua, ou seja, quanto maior a força em ponta de língua, 

menor será a altura do hioide nas crianças no pré-operatório. A força de ponta de língua é 

realizada pelos músculos que realizam a protrusão da língua, e o principal músculo responsável 

por essa movimentação é o genioglosso, principal músculo dilatador da faringe. Dessa forma, 

o aumento na força dos dilatadores da faringe pode influenciar a altura do hioide em crianças 

com SAOS. 

Já as outras medidas não apresentaram regressão significativa com a FLIM em ponta de 

língua no grupo pré-operatório. 

  

6.4.2 - Pós-Operatório 
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Após a retirada do fator obstrutivo, observamos que a FLIM do dorso da língua esteve 

significativamente relacionada à medida cefalométrica C3-H (Tabela 10 e Figura 10).  

Tabela 10: Valores de regressão linear entre a FLIM de dorso de língua e as medidas do 

posicionamento do hioide, em crianças do grupo Pós-Operatório. 

 

Medidas 

Cefalometricas 

Pós-operatório - Dorso de língua 

Slope R2 P IC 

D Horiz. H 1,701 0,1482 0,1409 -0,6364; 4,038 

D Vert. H -0,05635 3,624 0,9823 -5,423; 5,310 

C3-H 2,236 0,2854 0,0330* 0,2077; 4,265 

HYS 0,4091 0,001183 0,8994 -6,405; 7,223 

HYMP 0,3910 0,003671 0,8236 -3,302; 4,084 
*: Valores com diferenças estatísticas; Slope: Inclinação da reta; IC: Intervalo de confiança de 95%; R2 : Coeficiente de determinação. 

 

 

Figura 10: Regressão linear entre a medida cefalometrica C3-H e a força em dorso de língua em 

pacientes pós-operatório. 

A regressão positiva entre as medidas mostra que a força do dorso da língua, no pós-

operatório, tem relação direta com a distância entre o hioide e C3. Ou seja, quanto maior a força 

da língua, maior será o espaço da hipofaringe nesses pacientes. 

As outras medidas não apresentaram regressão linear significativa com a força de dorso 

de língua no grupo pós-operatório.  
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A mesma medida cefalometrica C3-H demostrou-se significativamente relacionada à 

FLIM de ponta de língua no pós-operatório. (Tabela 11 e Figura 11). 

Tabela 11: Valores de regressão linear entre a FLIM de ponta de língua e as medidas do 

posicionamento do hioide, em crianças do grupo Pós-Operatório 

 

Medidas 

Cefalometricas 

Pós-operatório - Ponta de língua 

Slope R2               P IC 

D Horiz. H 2,591 0,1151 0,1989 -1,527; 6,709 

D Vert. H 3,762 0,05405 0,3862 -5,260; 12,79 

C3-H 4,513 0,3891 0,0098* 1,271; 7,756 

HYS 3,491 0,02884 0,5295 -8,124; 15,11 

HYMP 2,321 0,04328 0,4394 -3,935; 8,576 
*: Valores com diferenças estatísticas; Slope: Inclinação da reta; IC: Intervalo de confiança de 95%; R2 : Coeficiente de determinação. 

 

 

Figura 11: Regressão linear entre a medida cefalometrica C3-H e a força em ponta de língua em 

pacientes pós-operatório. 

 

Esse resultado demonstra que quanto maior a força de ponta de língua, maior será a 

distância entre o hioide e C3, ou seja, maior o espaço da hipofaringe, em pacientes pós-

operatório.  

As outras medidas do posicionamento do hioide não apresentaram regressão linear em 

relação a FLIM de ponta de língua no grupo pós-operatório. 
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7. DISCUSSÃO  

O presente estudo teve como objetivo avaliar se existe alteração das medidas 

cefalométricas (principalmente em relação ao posicionamento do hioide) e de força de língua 

em crianças com SAOS, e se há relação entre essas duas variáveis. Para isso, selecionamos 

crianças na idade escolar, de ambos os gêneros, antes do tratamento (adenotonsilectomia) e um 

ano após o mesmo. 

Não observamos diferença significativa entre os gêneros antes e após o tratamento, 

portanto o gênero não poderia ter influenciado os resultados do trabalho. 

A obesidade é relatada como causa comum de SAOS infantil, devido ao aumento do 

esforço respiratório pelo armazenamento de gordura na faringe e aumento do volume abdominal 

e torácico (LIPTON; GOZAL, 2003), assim como a circunferência cervical é um forte preditor 

da doença, bem descrito na população adulta. No presente estudo não tivemos pacientes 

considerados obesos, a média do IMC nos pacientes pré-operatório foi de 16,6kg/m, no pós-

operatório 17,2 kg/m, enquanto que no sub-grupo residual foi de 17,8 kg/m, nos pacientes 

curados 16,8 kg/m. A média da circunferência cervical nos pacientes pré-operatório foi de 27,7 

cm e nos pacientes pós-operatórios foi de 28,8 cm. 

HO et al., 2016, descreveu em seu estudo a relação circunferência/altura do pescoço 

pode auxiliar no exame físico das crianças com SAOS. O valor preditivo positivo para uma 

criança com a relação circunferência/altura do pescoço > 0,25 com SAOS foi de 76%; 

enquanto o valor preditivo negativo de <0,25 foi de 52%. No entanto, a questão de medir a 

circunferência cervical em crianças é a priori complicada pelo fato de que nenhum tamanho de 

pescoço pode ser usado como um corte nas crianças em crescimento (HO et al., 2016).  

A polissonografia (PSG) é considerada o exame padrão-ouro para o diagnóstico e 

estratificação da SAOS, além de auxiliar na avaliação dos riscos antes e controle após a cirurgia 

(MARCUS et al., 2012). No presente estudo, os pacientes pré-operatório tiveram predomínio 

de SAOS leve, sendo que das 22 crianças, dez apresentavam amígdalas consideradas não 

obstrutivas. Conforme descrito por MARCUS et al. (2012) a adenoidectomia ou 

amigdalectomia por si só pode não ser suficiente para o tratamento da SAOS na população 

pediátrica, sendo indicada adenoamigdalectomia em todos os casos. Conforme revisão 

sistemática realizada por NOLAN e BRIETZKE (2011), não existe correlação positiva entre o 
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aumento do tamanho das tonsilas e a gravidade da SAOS, o que e evidencia importância da 

adenoamigdalectomia (MARCUS et al., 2012). 

Após a adenotonsilectomia, 7 pacientes foram considerados curados pelos critérios da 

PSG e 9 persistiam com SAOS residual. Em estudo realizado por BHATTACHARJEE et al. 

(2010), englobando 578 crianças, apenas 27,2% não apresentaram SAOS residual após a 

cirurgia. Este fato reforça que a adenotonsilectomia está associada a uma melhoria significativa, 

mas não à resolução de SAOS (ISAIAH et al., 2017), mostrando que fatores estruturais por si 

só não são a única causa da SAOS (MARCUS, 2001) 

Em dois estudos realizados pelo mesmo grupo de pesquisadores do presente estudo 

(SOARES e colaboradores, 2015 e VIEIRA e colaboradores, 2011), os pacientes em idade 

escolar com SAOS apresentaram hioide inferiorizado quando comparados aos controles.  

No presente estudo, não observamos diferença significativa na altura do hioide e na 

relação ântero-posterior do hioide entre o grupo de crianças que não haviam sido operadas e o 

de crianças que foram operadas há um ano, nem entre o sub-grupo SAOS residual e curados. 

Em conjunto, esses resultados mostram que o posicionamento do hioide não sofre influência 

com o tempo, e não há diferença entre o grupo que melhorou da apneia e os pacientes que 

persistem com a mesma após a adenotonsilectomia. 

Em relação à medida de força da musculatura da língua, observou-se que houve aumento 

significativo, após a cirurgia, para as medidas de força tanto de dorso como de ponta de língua. 

Esse dado mostra que crianças após a cirurgia apresentam força de língua (tanto de dorso como 

de ponta) significativamente maiores do que as crianças não operadas, podendo ser justificado 

pela idade ou pela melhora miofuncional espontânea após a cirurgia.  

FURLAN et al. (2010) comparou os resultados obtidos nas medidas de força de 

protrusão de língua em três grupos: crianças, adultos e idosos, usando um dispositivo que avalia 

a força de língua. O tempo necessário para alcançar a força isométrica máxima foi maior no 

grupo de idosos e menor no grupo de crianças do que no grupo de adultos, embora não tenha 

sido encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos 

Não há na literatura estudos que correlacionam as medidas cefalometricas com a força 

de língua em crianças. Mas os dados da anatomofisiologia suportam que os músculos da língua 

influenciam a posição do hioide e auxiliam na manutenção da estabilidade davias áreas 

superiores (COOPER et al. 2010). Assim, imaginamos que haveria relação entre a força de 
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língua e o posicionamento do hioide nas crianças com SAOS. Segundo STEELE; SASSE; 

BRESSMANN, (2012), a anatomia dos músculos extrínsecos da língua inclui várias conexões 

diretas e de primeira ordem para o hioide. 

A regressão linear entre as medidas cefalométricas e a força de língua isométrica 

máxima em dorso de língua antes da cirurgia não foi significativa, para nenhuma das variáveis. 

Dessa forma, demonstrou-se que a força de dorso de língua não se relacionou ao 

posicionamento do hioide em crianças no pré-operatório, nem no sentido ântero-posterior, nem 

no sentido vertical, quando existe o fator obstrutivo. O que pode ser justificado pelo 

envolvimento da musculatura extrínseca (realizada pela protrusão do genioglosso) na 

fisiopatologia da SAOS e não da intrínseca.  

Já a força de ponta de língua apresentou relação negativa fortemente significativa com 

a inferiorização do hioide no pré-operatório, o que significa quanto maior foi a força em ponta 

de língua, menor foi a distância do hioide à maxila nas crianças (R=0,30²), no pré-operatório. 

Portanto, mesmo com a presença das tonsilas como fator obstrutivo, maior força de ponta da 

língua apresentou relação com a elevação do hioide. Como a força de ponta de língua é realizada 

pelos músculos que realizam a protrusão da língua, sendo o principal músculo responsável por 

essa movimentação o genioglosso, também principal músculo dilatador da faringe 

(MEZZANOTTE et al., 1992; SCHWARTZ et al., 1996), entende-se que o genioglosso tenha 

repercussão direta com o posicionamento adequado do hioide. Em resumo, esse resultado 

corrobora com o nosso entendimento de que a inferiorização do hioide, alteração presente com 

muita frequência nos pacientes com SAOS, mesmo nessa faixa etária (SOARES, 2015; 

VIEIRA, 2011) está associada à diminuição da força da musculatura dilatadora da faringe. As 

outras medidas não apresentaram regressão significativa com a força de ponta de língua no 

grupo pré-operatório.  

Após a cirurgia, observamos relação significativa direta entre a força em dorso e ponta 

de língua com o aumento transversal do espaço em hipofaringe. Essa relação foi mais 

importante com a ponta do que com o dorso da língua (R=0,39 e R²=0,28 respectivamente). 

Assim, o aumento na força dos dilatadores da faringe pode influenciar a posição transversal do 

hioide em crianças com SAOS, levando à anteriorização do mesmo. Os resultados do estudo 

concordam com os apresentados por VIEIRA (2011) hioide mais inferiorizado em relação ao 

plano mandibular nos pacientes com SAOS, quando comparados ao grupo controle. Ou seja, 
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músculo genioglosso flácido, leva ao estreitamento da região faríngea na região da base de 

língua.  

A hipótese do presente estudo é que a terapia miofuncional orofacial direcionada para a 

musculatura extrínseca da língua, levaria à melhora da SAOS na população pediátrica, pois 

adequaria o tônus e a sensibilidade da região faríngea, levando ao aumento dessa área.  

As outras medidas não apresentaram regressão significativa com a FLIM em ponta de 

língua no grupo pré-operatório. Em resumo a regressão linear de ponta de língua em todas as 

medidas cefalometricas são maiores quanto comparadas ao dorso, o que justifica que a 

musculatura extrínseca esteja envolvida na fisiopatologia da SAOS.  

O fator limitante do estudo foi o número reduzido de crianças que foram incluídas no 

trabalho. Entretanto, tivemos resultados significativos entre as medidas entre os grupos, 

mostrando a relação entre musculatura e o posicionamento do osso hiode. O trabalho ressalta a 

importância do genioglosso como musculatura dilatadora da faringe, assim os exercícios 

miofuncionais direcionados ao músculo, poderiam anteriorizar e elevar o osso hiode, ampliando 

o espaço faríngeo posterior à língua. 

O trabalho realizado pela fonoaudióloga Guimarães (1999), submeteu 20 pacientes 

adultos (idade entre 35 e 55 anos) a seis meses de terapia Miofuncional orofacial a cada 15 dias. 

Os resultados foram satisfatórios significativamente em relação aos sintomas iniciais como 

ronco, apneia e sonolência diurna. Apresentou um resultado de melhora de 50% do índice de 

apneia e hipoapneia (IAH) e ronco; em 12 homens e 3 mulheres e 40% de melhora do IAH e 

ronco em 3 homens e 2 mulheres. Além de maior eficiência do musculo bucinador e lábios, 

adequação da deglutição, mimica facial, musculatura lingual e palatal. O estudo mostrou 

melhora nos sintomas após acompanhamento fonoaudiológico, evidenciando melhor qualidade 

de vida aos pacientes. 

PITTA et al., (2007) relatou em seu trabalho a eficácia da terapia miofuncional oral em 

dois pacientes (um homem com 37 e uma mulher com 55 anos), com SAOS grave. Ambos 

foram submetidos à terapia miofuncional por um período de 16 semanas em razão da 

inadaptação ao aparelho de pressão positiva nas vias aéreas e ao aparelho intraoral. Os 

resultados obtidos mostraram a remissão do quadro e melhora ou normalização dos parâmetros 

analisados, como índice de apnéia/hipopnéia, saturação de oxigênio, índice de 



 

64 
 

microdespertares, sonolência diurna e roncos, sugerindo a eficácia do tratamento nos casos 

estudados. 

Em outro estudo também realizado em adultos (GUIMARÃES et al. 2009), a realização 

por quatro meses de terapia miofuncional orofacial com a execução de exercícios diários e 

supervisão fonoaudiológica semanal, resultou em queda significativa da gravidade da SAOS e 

redução da frequência e intensidade do ronco, medidos respectivamente por polissonografia e 

questionário aplicados com o parceiro de quarto. Como fatores limitantes se tem só participaram 

pacientes com SAOS moderada e o número de exercícios propostos era muito grande.  

GUILLEMINAULT (2013) realizou uma análise retrospectiva envolvendo 24 crianças 

com idade entre 6 a 10 anos (14 meninos e 10 meninas) diagnosticadas com SAOS, que foram 

encaminhadas para tratamento ortodôntico e terapia miofuncional concomitante, após 

apresentar sintomas residuais de respiração anormal após adenotonsilectomia. Treze das 24 

crianças que não receberam reeducação miofuncional desenvolveram recorrência de sintomas, 

com índice médio de apneia-hipoapneia (IAH) = 5,3 ± 1,5. Todas as 11 crianças que 

completaram a reeducação miofuncional durante 24 meses, não apresentaram anormalidades 

respiratórias durante o sono e exibiram respiração nasal contínua observada na PSG. O estudo 

mostrou que apesar de dados experimentais e ortodônticos apoiarem a conexão entre atividade 

muscular orofacial e desenvolvimento orofaríngeo, bem como a demonstração de contração 

muscular anormal dos músculos das vias aéreas superiores durante o sono em pacientes com 

SAOS, a terapia miofuncional raramente é considerada no tratamento pediátrico e a ausência 

de tratamento miofascial está associada a uma recorrência de SAOS. 

KAYAMORI (2015) avaliou a efetividade na redução da gravidade da AOS através de 

um programa de 6 exercícios de TMO em pacientes de ambos os sexos, com idade entre 20 e 

65 anos, com diagnóstico de ronco primário, AOS leve, moderada e grave. 

Os pacientes foram avaliados no início e final do estudo por questionário de sonolência 

(Epworth), qualidade de sono (Pittsburgh), avaliação fonoaudiológica especifica para AOS 

(Baseada no protocolo MGBR usado na área de motricidade orofacial com escores por meio da 

atribuição de aspectos quantitativos e qualitativos), RM da via aérea superior, força e fadiga de 

língua através do IOPI, Pressão crítica de fechamento (Pcrit) e polissonografia. Todos os 

pacientes foram acompanhados semanalmente por uma fonoaudióloga e orientados a realizar 

os exercícios três vezes por dia, durante 3 meses. Puderam concluir que o programa reduzido 

de TMO é efetivo e capaz de reduzir a gravidade da apneia do sono em pacientes com AOS 
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moderada e grave. A tendência ao aumento da forca de língua e redução da gordura de língua 

podem auxiliar a explicar os efeitos benéficos da TMO em paciente com AOS. 

A Terapia Miofuncional pode desempenhar um papel importante no tratamento 

adjuvante não invasivo de crianças que permanecessem com SAOS residual após a 

adenotonsilectomia. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, concluímos que nos pacientes pré-

operatór,observamos relação inversa significante entre força de ponta de língua e inferiorização 

do hioide. Já no pós-operatório, observamos força de ponta e dorso de língua com a 

anteriorização do hioide. Ou seja, há uma interação direta entre o músculo extrínseco 

genioglosso e o posicionamento do osso hiode em crianças com idade escolar com SAOS. 
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Anexo A: Carta de Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B: Termo de Assentimento para Menores 

Você está sendo convidado para participar de um estudo que vai avaliar o efeito a cirurgia que você fez 

(adenoides e amígdalas) sobre os músculos da face, e por que alguns pacientes melhoram e outros não. Ainda, 

vamos tratar os músculos do rosto e da língua se os seus não estejam normais enquanto dormem. Queremos saber 

qual exercício melhorará sua respiração durante o seu sono. 

 É você quem decide se vai participar. Se não quiser, nada mudará no seu tratamento.  

 Na avaliação dos músculos do rosto você ficará sentado e a fonoaudióloga irá examinar os músculos do 

rosto e pedirá a você que faça alguns movimentos com as bochechas, lábios e língua. Para avaliar a força de língua 

você deverá fazer força com a língua em uma placa de metal. Os exercícios serão rápidos e não provocarão dor.   

Ainda você fará um outro exame, no qual adesivos serão colocados na pele da face e você fará alguns 

exercícios com a boca durante o exame. Além de nós, fonoaudiólogas, você será avaliado pelos seguintes médicos: 

 O médico neurologista que irá realizar novamente o exame do sono, aquele que você já realizou em que 

você dorme uma noite no hospital. 

 O médico radiologista avaliará o seu nariz e a sua boca por meio de imagens tiradas dentro de uma cabine 

(exame de ressonância magnética), onde você ficará deitado e parado, e durarão alguns minutos, geralmente 20 

minutos. 

 Os exames propostos oferecem apenas os riscos de cansaço, pois necessitam que você fique em uma 

mesma posição por alguns minutos. Caso isso ocorra o exame será interrompido e agendado para outro dia, com 

a sua autorização e dos seus pais.  

 Caso você esteja no grupo em que os músculos não estejam bons o suficiente, faremos o tratamento com 

exercícios por 3 meses. A melhora dos músculos do rosto, língua e céu da boca com o tratamento fonoaudiológico 

podem melhorar sua respiração durante o seu sono, sendo este o benefício para você.  

 Quando terminarmos a pesquisa, eu sentarei com você e seus pais e falaremos sobre o que aprendemos 

com a pesquisa.  

  

 

 Eu entendi que a pesquisa é sobre avaliações e tratamento, através de exercícios para os músculos do meu 

rosto, língua e céu da boca e que receberei tratamento fonoaudiológico durante 3 meses. 

 Aceitei participar da pesquisa sob a responsabilidade das fonoaudiólogas Jaqueline Freitas de Souza, 

Franciele Voltarelli da Silva, Tais Helena Grechi.  

 

 

 

 

 

Dados dos Pesquisadores Responsáveis para eventuais necessidades: 

 

Jaqueline Freitas de Souza 

Rua das Paineiras nº. 20 
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Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: jake_freitas@hotmail.com 

 

Franciele Voltarelli da Silva 

Rua das Paineiras no. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: franvoltarelli@yahoo.com.br 

 

Tais Helena Grechi 

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: thgrechi@hotmail.com 

 

Profª. Drª. Fabiana Cardoso Pereira Valera 

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: facpvalera@uol.com.br 

 

Profª. Drª. Luciana Vitaliano Voi Trawitzki  

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail:luvoi@fmrp.usp.br 

 

Profª. Drª. Cláudia Maria de Felício    

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: cfelicio@fmrp.usp.br 

 

 

Ribeirão Preto,........ de ............................. de .......... 

 

 

 

_____________________________                  _________________________ 

        Assinatura da Criança                                                               Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

 

Anexo C: Termo De Consentimento Livre E Esclarecido 

mailto:jake_freitas@hotmail.com
mailto:franvoltarelli@yahoo.com.br
mailto:thgrechi@hotmail.com
mailto:facpvalera@uol.com.br
mailto:luvoi@fmrp.usp.br
mailto:cfelicio@fmrp.usp.br
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 Nós, Jaqueline Freitas de Souza, Franciele Voltarelli da Silva, Tais Helena Grechi e as Profas. Dras. 

Fabiana Cardoso Pereira Valera, Luciana Vitaliano Voi Trawitzki e Claúdia Maria de Felício, convidamos seu 

filho a participar como voluntário do projeto de pesquisa intitulado “ESTUDO MIOFUNCIONAL OROFACIAL 

EM CRIANÇAS PORTADORES DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO RESIDUAL” que tem como objetivo 

avaliar e reabilitar os músculos da face e da língua em pacientes com Apnéia Obstrutiva do Sono, confirmado pela 

polissonografia.  

 As alterações “fraqueza” dos músculos da face contribuem para a manutenção da apnéia do sono. Em 

adultos, estas avaliações e o tratamento fonoaudiológico com os exercícios orofaciais promoveram melhora da 

apnéia. No entanto, a realização desta avaliação e o tratamento dos músculos da face em crianças com apnéia 

residual, ainda não foi aplicado.  

 Os procedimentos envolvem algumas avaliações que ocorrerão em dois momentos, antes e depois dos 

exercícios com os músculos da face e da língua. Esperamos que os dados encontrados nas avaliações possam 

definir o grau de alteração dos músculos da face e língua nas crianças com apnéia do sono, para assim, definir um 

tratamento fonoaudiológico adequado. Esta avaliação proposta é validada e comum na rotina fonoaudiológica e 

não há outra forma de realizá-la além deste descrito aqui. 

 Caso você concorde que seu filho participe voluntariamente do estudo, você irá inicialmente responder 

algumas perguntas feitas pela examinadora, fonoaudióloga, sobre a qualidade de vida do seu filho. Após responder 

estas perguntas serão avaliados os músculos da face, a força de língua e um exame de imagem que irá detalhar 

toda região de boca e nariz.   

 Na avaliação dos músculos da face seu filho irá permanecer sentado e a fonoaudióloga irá realizar a 

palpação dos músculos da face e pedir que seu filho, seguindo o modelo da examinadora, repita alguns movimentos 

com as bochechas, lábios e língua. Para avaliar a força de língua seu filho deverá fazer força com a língua em uma 

placa de metal e este será repetido três (3) vezes. O procedimento é rápido e não provocará dor e/ou desconforto 

e, enquanto o realiza, permanecerá sentado na mesma posição em uma cadeira confortável.  Para avaliação da 

atividade muscular será realizado um exame de eletromiografia dos músculos da mastigação. Para tanto, eletrodos 

de superfície (adesivos) serão colocados sobre a pele e a criança receberá informações de como proceder durante 

o exame. Além de nós, fonoaudiólogas, seu filho será avaliado pelos seguintes profissionais: 

 O médico neurologista que irá realizar novamente o exame de polissonografia, aquele que seu filho já 

realizou e que avaliará alguns aspectos do sono. Para realização deste exame será necessário dormir um dia no 

hospital. As orientações complementares sobre o exame serão realizadas no momento do agendamento do exame 

após tratamento fonoaudiológico. 

O médico radiologista avaliará as características na região do nariz e boca por meio de um exame de ressonância 

magnética.  

 Os exames propostos oferecem riscos mínimos, sendo eles stress e fadiga, pois os exames necessitam que 

a crianças fiquem em uma mesma posição por alguns minutos. Caso isso ocorra o exame será interrompido e 

agendado para outro dia e com a permissão da criança e responsáveis. 

 Após as avaliações, seu filho será orientado a realizar exercícios para os músculos da face, língua e do 

céu da boca por um período de 3 meses, ou seja, serão realizadas 12 consultas com a fonoaudióloga para trabalhar 

esses músculos. 
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 As responsáveis por essa pesquisa se comprometem a prestar assistência integral no decorrer da pesquisa, 

se algum problema decorrer desta. 

 A melhora dos músculos da face, língua e céu da boca com o tratamento fonoaudiológico podem melhorar 

o grau da apnéia obstrutiva do sono, sendo este o benefício esperado para as crianças que participarem da pesquisa.   

 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 e sem influenciar no tratamento de 

seu filho. 

 Antes e durante toda a pesquisa, o senhor (a) tem o direito de ser esclarecido sobre todos os 

procedimentos.  

 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 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, as pesquisadoras manterão sigilo sobre a sua participação na pesquisa e de suas 

identidades. 

 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 sujeitos da pesquisa. 

 Concordando que seu filho participe voluntariamente da pesquisa, você assinará este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o qual consta os dados dos pesquisadores responsáveis, caso necessite de 

maiores informações, ou por qualquer outra necessidade. 

Eu, _____________________________________________ RG _______________, assino este Termo de 

Consentimento com a finalidade de aceitar o convite e participar como sujeito da pesquisa intitulada “ESTUDO 

MIOFUNCIONAL OROFACIAL EM CRIANÇAS PORTADORES DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO 

RESIDUAL” sob responsabilidade das fonoaudiólogas Jaqueline Freitas de Souza, Franciele Voltarelli da Silva e 

Tais Helena Grechi, e 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.  

 

Dados dos Pesquisadores Responsáveis para eventuais necessidades: 

 

Jaqueline Freitas de Souza 

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: jake_freitas@hotmail.com 

 

Franciele Voltarelli da Silva 

Rua das Paineiras no. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: franvoltarelli@yahoo.com.br 

 

Tais Helena Grechi 

mailto:jake_freitas@hotmail.com
mailto:franvoltarelli@yahoo.com.br
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Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: thgrechi@hotmail.com 

 

Profª. Drª. Fabiana Cardoso Pereira Valera 

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: facpvalera@uol.com.br 

 

Profª. Drª. Luciana Vitaliano Voi Trawitzki  

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail:luvoi@fmrp.usp.br 

 

Profª. Drª. Cláudia Maria de Felício    

Rua das Paineiras nº. 20 

Telefone: 3602 2523 / 3602 3363   e-mail: cfelicio@fmrp.usp.br 

 

 

 

Ribeirão Preto,........ de ............................. de .......... 

 

 

 

_____________________________                  _________________________ 

         Responsável do voluntário                                              Pesquisadora Responsável 
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