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RESUMO

Furuyama RJ. Influência do uso de prótese total durante o sono na Síndrome da
Apnéia Obstrutiva do Sono [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade
de Odontologia; 2010.

A necessidade do uso da prótese total durante o sono ainda não está bem definida
pela literatura, apenas algumas evidências sobre a relação entre a presença de
estomatite protética e o uso contínuo das próteses. O objetivo do estudo clínico
randomizado foi avaliar se o uso da prótese total durante o sono interfere ou não nos
eventos obstrutivos respiratórios durante o sono. Pacientes idosos edentulos com
suspeita de Síndrome da Apnéia-hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) foram
selecionados. Novas próteses totais foram confeccionadas seguindo o protocolo da
FOUSP. A cavidade oral foi avaliada com relação ao exame de Mallampati e a
presença de reabsorção óssea. A qualidade do sono foi avaliada pelo PSQI
(Pittsburgh Sleep Quality Index) e pela Escala de Sonolência Diurna de Epworth
(ESS), as polissonografias foram efetuadas em laboratório especializados durante
duas noites em duas situações cruzadas: pacientes dormindo com as próteses e
sem as mesmas. Vinte e três pacientes foram avaliados e a média de idade foi de
69,6 ± 5,1 anos e 74% eram do sexo feminino. Os pacientes com severidade leve,
apresentaram um índice de apnéia-hipopnéia (IAH) significantemente menor quando
os dormiram sem as próteses totais (8,9 ± 2,4 eventos por hora) comparado quando
dormiram com as próteses (16,6 ± 6,9 eventos por hora). Os pacientes do grupo
moderado a severo, não apresentaram diferença estatisticamente significante entre
os IAHs quando dormiram com e sem as próteses. Em uma avaliação separada na
posição supina, os pacientes do grupo leve, apresentaram uma média do IAH na
posição supina menor quando dormiram sem as próteses do que quando dormiram
com elas, apresentando uma média de 12,7 ± 8,4 eventos por hora e 51,9 ± 28,6
eventos por hora respectivamente. Pode-se concluir que os pacientes edentulos
com severidade leve de SAOS apresentaram um menor índice de apnéia-hipopnéia
obstrutiva quando dormiram na posição supina sem as próteses totais.

Palavras-Chave: Prótese Total. Boca edentada. Síndrome da Apnéia-Hipopnéia
Obstrutiva do Sono.

ABSTRACT

Furuyama RJ. Influence of complete denture wear during sleep in OSAS patients
[thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010.

Summary: There is no evidence based in the literature about complete denture use
during sleep, only some evidences about denture stomatits association and the
change in apneic events. The goal of this randomized clinical study was to asses if
the complete denture wear during sleep influence apneic events and quality of sleep.
Elderly edentulous Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) patients from a
complete denture clinic were enrolled and received new complete dentures. The oral
condition was evaluated according to bone resorption and Mallampati exam. The
sleep quality was assed by the Pittsburgh Sleep Quality Index, the Epworth
Sleepiness Scale and the polysomnographys were performed at the sleep laboratory
for the patients sleeping with and without dentures the dentures. Twenty-three
patients were evaluated with mean age 69.6 (SD±5.1) years and 74% female. In the
mild (5≤AHI<30) OSAS group the apnea-hypopnea index decreased significantly
when patients slept without dentures (8.9±2.4) compared when patients slept with the
dentures (16.6±6.9). In a separated analysis, mild group in supine position presented
a mean apnea-hypopnea index significant lower when patients slept without dentures
from 12.7 (SD ± 8.4) to 51.9 (SD ± 28.6) sleeping with dentures. There was no
significant difference in moderate to severe patients’ variables. This study shows that
mild OSAS edentulous patients had a lower apnea-hypopnea index when sleeping
without dentures in supine position.

Keywords: Complete denture. Mouth edentulous. Obstructive sleep apnea syndrome.
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1 INTRODUÇÃO

A característica da população brasileira vem mudando nas últimas décadas.
Em 1980, a população era predominantemente jovem e estimativas do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2050 vem mostrando
um aumento significativo da população acima de 60 anos (1).
O estudo de patologias relacionadas a este grupo específico tornou-se
necessário dentro das diversas áreas da saúde, uma vez que viver mais implica em
ter também melhor qualidade de vida. O sono reparador se enquadra neste contexto
sendo, por esse motivo, a razão de ser do nosso estudo.
Dormir é uma etapa do ciclo diário essencial e normal na vida das pessoas. A
sua privação afeta milhares de pessoas que sofrem com sintomatologias diurnas
(2). Os distúrbios obstrutivos da respiração são caracterizados por múltiplas cessões
de respiração durante o sono que levam a pequenos despertares, que interferem no
ciclo fisiológico dos estágios do sono. A consequencia é a redução do sono profundo
e um aumento da sonolência diurna. A dificuldade da passagem ou interrupção total
do fluxo de ar da via aérea superior (VAS) durante o sono provoca hipoxemia, que
favorece a instalação de quadros clínicos compatíveis com hipertensão sistêmica,
sonolência excessiva, diminuição da libido, fadiga, depressão e aumento do risco de
acidentes de trabalho e automobilísticos, afetando a qualidade de vida das pessoas
(3).
Os episódios obstrutivos recorrentes são considerados eventos apnéicos,
quando ocorre a cessão total do fluxo de ar, e hipopnéicos quando há um
decréscimo em 50% do fluxo de ar, sendo que ambos devem apresentar duração de
no mínimo 10 segundos. As pessoas são diagnosticadas como pacientes com
Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) quando o número de eventos de
apnéias e hipopnéias por hora (Índice de apnéia-hipopnéia por hora - IAH) for igual
ou maior do que cinco e apresentarem também sonolência diurna excessiva ou
outros sintomas

(4). A academia americana de medicina do sono, American
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Academy of Sleep Medicine (AASM), classifica a severidade da doença em leve
(5≤IAH<15), moderada (15≤IAH<30) ou severa (IAH≥30) classificação feita através
de polissonografia (PSG) (4). Os exames de polissonográficos realizados em
laboratório especializado são sugeridos como padrão-ouro de diagnóstico, onde
ocorre o monitoramento hospitalar noturno de parâmetros como: fluxo de ar, ronco,
movimentos torácicos, nível de saturação de oxigênio no sangue, pressão intraesofágica, eletrocardiograma entre outros. O padrão para o diagnóstico de SAOS é
uma polissonografia de nível I com monitoramento de no mínimo sete canais,
incluindo eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiografia
(EMG) submentoniana, eletrocardiograma (ECG), fluxo aéreo oronasal, movimento
respiratório e saturação da oxihemoglobina (5).
Sabe-se que a prevalência da SAOS é maior em pessoas do sexo masculino
em uma proporção de cerca de 10:1 em relação ao sexo feminino, com um aumento
expressivo ao avançar da idade, acometendo 5-10% da população jovem e 10-16%
da população com idade avançada, em particular pessoas obesas (2). Em outro
estudo estimou-se uma prevalência da SAOS na população idosa de 28-67% no
sexo masculino e 20-54% no sexo feminino (6). Dependendo do critério para a
classificação da hipopnéia, a prevalência de SAOS em pacientes acima de 65 anos
varia de 62% a 81% (7).
Além da incidência da SAOS, outra característica da população desta faixa
etária é a prevalência do edentulismo. No estado de São Paulo, estima-se uma
prevalência de 52% a 68% de idosos que necessitam de próteses totais,
dependendo do município (8, 9). Este quadro não é muito diferente em países mais
desenvolvidos. Por exemplo, na Austrália encontra-se uma prevalência de 27% de
idosos acima de 65 anos do sexo masculino totalmente edentados e de 40% em
idosos do sexo feminino (10). No Japão, encontra-se 25,6% de pacientes edentados
totais do sexo masculino acima dos 70 anos e 30,4% do sexo feminino na mesma
faixa etária (11). Em seis cidades de New England, Estados Unidos da América, em
1996, verificou-se uma prevalência de 36,7% de pacientes totalmente edentados
(12). Já em um distrito da Turquia, 23,3% dos pacientes idosos acima de 65 anos

15

utilizavam prótese total maxilar e 15,3% prótese total mandibular de um total de 215
pacientes (13).
A ausência dental implica em uma queda diminuição da qualidade nutricional,
funcional e emocional, diretamente interferindo na qualidade de vida do paciente
(14). Assim, a utilização de próteses totais faz-se necessária para estes pacientes.
Sua utilização contínua, dia e noite, é um ponto ainda discutível na literatura, mas a
presença e gravidade da estomatite protética, caracterizada por trauma e presença
de fungos como candida albicans, mostra-se diretamente ligada ao uso noturno das
próteses totais (15-17), bem como associam o edentulismo a um aumento do IAH
(18). Na literatura, um estudo cefalométrico sugere que a via aérea superior diminui
quando o paciente remove as próteses totais (19). Baseados nesses achados,
Arisaka e colaboradores (20) relataram que o IAH aumentava quando os pacientes
dormiam sem as próteses totais e Bucca e colaboradores (21) demonstraram um
resultado semelhante, porém os primeiros autores não utilizaram um registro
polissonográfico completo e os segundos não controlaram as características das
próteses totais, como a extensão da área basal e os registros de dimensão vertical
de oclusão e maxilomandibular horizontal.
Em contrapartida com estes fatos, a literatura mostra que os pacientes que
não utilizam suas próteses totais para dormir, tem uma maior atividade muscular
durante a noite (22, 23). Talvez este seja um ponto importante a ser avaliado
juntamente com a utilização de próteses totais padronizadas por um único protocolo
sendo a OSAS diagnosticada através de polissonografia completa em laboratório.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Tendo como base de busca bibliográfica o sistema Medline/Pubmed
(www.pubmed.gov) a utilização das palavras chaves “mouth edentulous” e sinônimos
(“Mouth, Edentulous” OR “Edentulous Mouth” OR “Edentulous Mouths” OR “Mouth,
Toothless” OR “Toothless Mouth”) e apneia e sinônimos (“Sleep Apnea, Obstructive”
OR “Apnea, Obstructive Sleep” OR “Apneas, Obstructive Sleep” OR “Obstructive
Sleep Apneas” OR “Sleep Apneas, Obstructive” OR “Obstructive Sleep Apnea
Syndrome” OR “Syndrome, Sleep Apnea, Obstructive” OR “Syndrome, Obstructive
Sleep Apnea” OR “Obstructive Sleep Apnea” OR “Sleep Apnea Syndrome,
Obstructive” OR “Upper Airway Resistance Sleep Apnea Syndrome” OR “Syndrome,
Upper Airway Resistance, Sleep Apnea”) remeteram a um resultado restrito a 17
artigos internacionais. Realizando uma busca por artigos relacionados ao
encontrados no resultado, pode-se verificar um total de 20 artigos sobre o tema.,
porém destes, dois relatam casos clínicos de pacientes parcialmente dentados, um
relata uma cirurgia de avanço mandibular (24), um relata a utilização de aparelhos
de avanço mandibular sem especificar o uso em bocas edentadas (25) e um remete
a um comentário editorial (26).
Os relatos mais comuns são descrições de casos clínicos de aparelhos
internos orais (AIO) conjugados a próteses totais, ou mesmo a confecção de
aparelhos internos orais que substituam as próteses originais durante o sono. Para
pacientes dentados, os aparelhos internos orais são retidos pelos dentes e tem sua
efetividade comprovada no tratamento de distúrbios obstrutivos respiratórios por
meio do aumento do espaço da via aérea superior (27-29).
Manter a mandíbula posicionada em uma relação maxilo-mandibular diferente
da posição convencional em pacientes edentados totais é crítica quando comparada
a pacientes dentados. Para tanto, desenvolver um aparelho para edentado que
possa ter o mesmo efeito dos AIOS tem sido amplamente descrito em relatos de
casos clínicos. Além da diferença metodológica e morfológica, os trabalhos utilizam
diferentes métodos de avaliação da efetividade dos diferentes modelos como a

17

cefalometria (30-33) e a polissonografia (31, 34, 35). Alguns trabalhos não relatam o
tipo de exame efetuado para justificar a efetividade da metodologia proposta (36-39).
A interferência nas obstruções da via aérea superior pela prótese total por si
só foi inicialmente relatada em um estudo de caso clínico de um paciente obeso de
44 anos, acometido pela SAOS. Após a exodontia total por problemas periodontais,
observou-se uma piora no índice de apnea-hipopnea (IAH) de 16,7 eventos/hora
quando o paciente ainda dentado para 22,4 eventos por hora quando o paciente
utilizava as próteses totais para dormir. Porém o cirurgião-dentista recomendou ao
paciente que removesse as próteses totais durante o sono, tal fato elevou o IAH
para 41,1. A cefalometria em posição supina confirmou uma diminuição da distância
ântero-posterior da parede da orofaringe de 1,5 cm, com as próteses, para 0,6 cm,
sem as próteses (40).
Em uma amostra de 22 pacientes usuários de próteses dentárias, dos quais
sete utilizavam próteses totais, observou-se que 82% removiam as próteses para
dormir. Dos 22 pacientes 13 apresentaram IAH≥15, porém o estudo não ilustra as
condições em que os registros através de monitor portátil foram efetuados. As
limitações do estudo, como um grupo pequeno de pacientes que não removiam as
próteses totais antes de dormir (28%), não permitiram uma conclusão final da
associação do uso ou não de prótese total durante o sono com um aumento do IAH
(41).
A cefalometria mostra-se útil para avaliar o espaço da VAS. Com relação ao
uso de próteses totais, a diferença do espaço faríngeo varia de 6,7 mm em máxima
intercuspidação para 5,3 mm em posição de repouso sem as próteses totais. Já a
distância entre base da mandíbula e o osso hióide varia de 2,05 mm com as
próteses totais para 2,46 mm sem as próteses, ou seja, sem as próteses totais, há
uma diminuição da VAS, o que pode agravar os episódios obstrutivos (19).
Também através da cefalometria e da polissonografia, Bucca et al. (21)
avaliaram o tamanho da VAS e o IAH de 48 pacientes edentados totais de uma
clínica especializada em SAOS. O estudo foi realizado em duas noites consecutivas,
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uma noite com o paciente utilizando a prótese total e a noite seguinte sem ela. Os
resultados mostraram um diminuição significativa do IAH de 17,4 ± 3,6 quando os
pacientes dormiram sem as próteses totais para 11,0 ± 2,3 quando dormiam com as
próteses totais; bem como o espaço retrofaríngeo variou de 12,7 mm ± 4,2 mm sem
as próteses para 15,2 mm ± 3,3 mm com as próteses. Os autores concluíram que
remover as próteses totais para dormir pode agravar o quadro de SAOS.
Arisaka e colaboradores (20) realizaram um estudo transversal semelhante,
utilizando monitor portátil, compararam as noites de pacientes dormindo com e sem
as próteses totais. Do total da amostra, 27 pacientes foram classificados com SAOS.
No grupo de 27 pacientes que não foram classificados com SAOS, 19 mostraram um
aumento de IAH quando dormiam sem as próteses totais, dos pacientes
classificados com SAOS leve 11 de 16 pacientes apresentaram um aumento
significativo e no grupo moderado a grave não houve diferença estatisticamente
significante. Os autores concluem que assim como há aumento do IAH de alguns
pacientes quando não utilizam as próteses para dormir, há outros que experimentam
uma diminuição do IAH na mesma situação.
A literatura ainda mostra-se restrita com relação à influência do uso de
próteses totais durante o sono. Controlar a qualidade das próteses totais que
influenciam diretamente no conforto do paciente em utilizá-las, bem como a
avaliação do IAH por meio de polissonografias em instituto especializado, é um
assunto que necessita maior exploração.
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 Objetivo geral
Avaliar a influência da utilização da prótese total bimaxilar na qualidade do
sono de pacientes idosos.
3.2 Objetivos específicos
3.2.1 Comparar os resultados das variáveis do exame polissonográfico
quando os pacientes dormem com as próteses totais e sem elas
3.2.2 Avaliar a influência da anatomia oral e características da prótese total
nos resultados das polissonografias
3.2.3 Avaliar a qualidade do sono dos pacientes edentados totais por meio de
questionários.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo clínico randomizado foi realizado na Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo e no Instituto do Sono da Universidade Federal de São
Paulo e foi aceito pelos comitês de ética das duas instituições (ANEXO A).
Os pacientes atendidos pela organização não-governamental Envelhecer
Sorrindo - Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo no período de
2008-2009 que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido (APÊNDICE A). Foram incluídos os pacientes com idade igual ou
acima de 60 anos, usuários de próteses totais bimaxilares, que não apresentavam
debilidade cognitiva e aceitaram dormir duas noites no laboratório do sono.
Pacientes com infecções da via aérea superior, que faziam uso de medicamentos
hipnóticos ou sedativos e com Índice de apnéia-hipopnéia menor que 5 eventos por
hora foram excluídos da amostra.
4.1 Próteses Totais
Na consulta inicial, foi realizado um exame intraoral, avaliando a presença ou
não de reabsorção óssea (42) e o espaço da cavidade oral através do exame de
Mallampati (43). O exame de Mallampati classifica o espaço da cavidade oral em:
Classe I = parede posterior da orofaringe; incluindo o pólo inferior das tonsilas
palatinas visíveis; Classe II = parte da parede posterior da orofaringe visível; Classe
III = inserção da úvula e palato mole visíveis e parede posterior da orofaringe não
visível; e Classe IV = somente parte do palato mole e palato duro visíveis.
Novas próteses totais foram confeccionadas para cada participante pela
equipe do Projeto Envelhecer Sorrindo seguindo o protocolo utilizado pela Disciplina
de Prótese Total do Departamento de Prótese da FOUSP (44). O volume de cada
prótese total, ao final do processo, foi calculado pelo deslocamento de água quando
imersas em um Becker graduado.
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4.2 Questionários
Foi aplicado um questionário sobre a experiência prévia dos pacientes
referente ao número de próteses totais anteriores, anos de uso da última prótese
total e o uso das mesmas durante o sono. A qualidade do sono foi avaliada pelo
questionário de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI) composto por
perguntas relativas ao sono do paciente no último mês (45). Este questionário gera
um escore global e sete componentes sobre a qualidade subjetiva do sono, a
latência, duração, eficiência habitual, distúrbios, uso de medicamentos e disfunção
diurna. Após a adaptação das próteses totais, os pacientes preencheram a escala de
sonolência excessiva diurna de Epworth (Epworth Sleepiness Scale - ESS), onde um
escore maior que 10 indica sonolência diurna excessiva (46). Ambos questionários
foram utilizados ou validados na língua portuguesa (47, 48).
4.3 Polissonografia
As polissonografias foram realizadas pelo Instituto do Sono da UNIFESP. O
polissonógrafo utilizado foi um sistema computadorizado “Somnologica” (versão
3.3.1), composto por uma unidade de processamento central de amplificação do
sinal adquirido; uma unidade acoplada ao paciente e acessório (eletrodos de
superfície e transdutores) que foram conectados ao paciente. Estas partes foram
interligadas por cabos. Um computador foi utilizado para processamento dos dados,
coleta, análise e compilação dos elementos necessários para um estudo
polissonográfico. Foram utilizados eletrodos de superfície para registro de
eletroencefalograma (EEG – C3-A2, C4-A1, O2-A1, O1-A2); registro de
eletromiografia (EMG) sub-mentoniana e tibial; registro de eletrocardiografia (ECG
derivação modificada V1). A respiração foi monitorada com cânula nasal com
mensuração de fluxo por transdutor de pressão, monitoração de fluxo oral por
sensor térmico e movimentos torácicos e abdominais com pletismografia respiratória
não calibrada. Para medida de saturação de oxigênio foi utilizada a oximetria de
pulso. Um sensor infravermelho foi acoplado a uma das falanges distais do paciente
para detecção da oximetria. A posição corpórea para registro de decúbito foi feita
através de um sensor colocado sobre a região do osso esterno. Um microfone
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traqueal permitiu registrar o ronco. O estagiamento do sono foi feito seguindo os
critérios de Rechtschaffen e Kales (49).
Para correção dos eventos respiratórios foram seguidos os critérios do comitê
da American Academy of Sleep Medicine (4), e para os despertares os critérios da
American Sleep Disorders Association (50).
As polissonografias foram realizadas durante a noite, em quarto escuro e
silencioso, especialmente designado para este procedimento. Os pacientes
chegaram ao laboratório por volta de 2 horas antes do horário de sono habitual e
realizaram o reconhecimento do espaço e o preparo para o sono. A seguir foi feita a
montagem polissonográfica. Em média, o exame teve início às 22 horas e terminou
às 7 horas. Foram obtidos os seguintes parâmetros:
1 - Latência para o início do sono em minutos;
2 - Latência para o REM (rapid eye movement) em minutos;
3 - Tempo Total de Registro (TTR) em minutos;
4 - Tempo Total de Sono (TTS) em minutos;
5 - Percentagem do TTS de acordo com os decúbitos;
6 - Eficiência do sono em percentagem do TTS/TTR;
7 - Estágios do sono em percentagem do TTS/TTR;
8 - Número de micro-despertares;
9 - Eventos Respiratórios Anormais: apnéias/hipopnéias (obstrutivas, centrais
ou mistas). Será calculado o número de eventos por hora de sono, ou seja, o IAH;
10 - Saturação da oxi-hemoglobina basal, média, mínima e abaixo de 90% (do
TTS) em percentagem;
11 - Presença de ronco, bem como sua intensidade e padrão;
12 - Número de movimentos de membros inferiores por hora de sono.
4.4 Desenho do estudo
No início do estudo todos os pacientes foram orientados a responder o
questionário sobre a experiência prévia e o questionário PSQI. O exame intra-oral foi
realizado por membros da equipe que avaliaram a presença de reabsorção óssea e
o exame de Mallampati. As novas próteses totais foram confeccionadas e, durante o
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período de adaptação, os pacientes foram orientados a utilizá-las durante o sono de
acordo com suas preferências, dormindo com ou sem as mesmas. Após a completa
adaptação, os pacientes responderam o ESS e foram instruídos a utilizarem ou não
as próteses durante o sono conforme a randomização: dormir sem as próteses/
dormir com as próteses (SPT/CPT) ou dormir com as próteses/dormir sem as
próteses (CPT/SPT). Após um período mínimo de 15 dias na situação designada
pela randomização, os pacientes foram encaminhados ao laboratório do sono para a
primeira polissonografia. Na mesma semana, os pacientes foram instruídos a trocar
sua situação de uso de próteses durante o sono, de acordo com o cruzamento
designado por um período mínimo de 15 dias antes da segunda polissonografia
(Figura 4.1).
Consulta Inicial
Questionário experiência prévia
PSQI
Avaliação de reabsorção óssea
Exame de Mallampati
Novas próteses totais
período de adaptação
Escala de sonolência ESS
mínimo de 15 dias
Polissonografia CPT

Polissonografia SPT
mínimo de 15 dias

Polissonografia SPT

Polissonografia CPT
Figura 4.1 - Desenho do estudo

4.5 Análise estatística
O teste t-Student foi utilizado para comparar as variáveis quantitativas
contínuas quando o comportamento dos dados mostrou-se normal e o teste nãoparamétrico de Wilcoxon quando o comportamento mostrou-se fora da normalidade.
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Para avaliar os dados quantitativos discretos, utilizou-se o teste exato de McNemar e
par correlações o coeficiente de correlação de Pearson. Para todos os testes
adotou-se um nível de significância de α≤0,05.
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5 RESULTADOS

Um total de 39 pacientes edentados totais iniciaram a pesquisa e 23
completaram o estudo. Dos pacientes que não completaram o estudo, um foi
excluído por apresentar um IAH ≤ 5 eventos por hora, dois por terem ganho muito
peso durante o período entre as duas polissonografias e um teve um registro
polissonográfico inadequado. Dois pacientes foram hospitalizados, um mudou-se
para outra localidade, e nove não retornaram para a segunda polissonografia,
descontinuando o estudo. Os dados demográficos dos pacientes que completaram o
estudo estão ilustrados no Quadro 5.1. A média de idade foi de 69,6 anos (DP= ±5,1
anos) e 74% dos pacientes eram do sexo feminino. Não houve diferença
estatisticamente significante entre os sexos, portanto as análises foram efetuadas
em conjunto. Não foi encontrada diferença estatisticamente significante com relação
a idade, ao índice de massa corporal, ao gênero ou às variáveis dos registros
polissonográficos entre os pacientes que completaram e os que não completaram o
estudo. Dez pacientes iniciaram o estudo realizando a polissonografia não utilizando
as próteses durante sono (SPT) e 13 pacientes iniciaram com as próteses durante o
sono (CPT).
O resultado do questionário de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI)
mostrou que 56,5% dos pacientes tinham uma má qualidade de sono e 21,7% do
total destes tinham disfunção diurna de sono. Através da avaliação visual de
Mallampati, 70% dos pacientes foram classificados como classe III e IV. Após a
confecção das novas próteses e seus devidos ajustes, 50% dos pacientes
apresentaram um índice de sonolência diurna excessiva maior que 10, segundo a
Escala de Sonolência Diurna Excessiva de Epworth (ESS), como mostra o Quadro
5.2. Estes dados não mostraram correlação estatisticamente significante.
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média ± DP

(min-max)

Idade

69.6 ± 5.1

(62-80)

Índice de massa corporal (kg/m2)

26.7 ± 3.0

(19.7-30.4)

Gênero (masculino/feminino)

17/6

Presença de pressão alta

61%

Primeira Polissonografia
Eficiência do sono (%)

78.1 ± 9.3

(55.9-96.0)

% Estágio 1

4.7 ± 2.3

(1.3-9.7)

% Estágio 2

59.8 ± 8.6

(45.2-76.9)

% Estágio 3+4

18.7 ± 6.3

(8.5-31.4)

% REM

16.8 ± 6.5

(2.2-24.2)

Microdespertar por hora (M/h)

17.6 ± 9.3

(4.3-39.4)

Índice de apnéia-Hipopnéia (/h)

19.9 ± 10.2

(5.9-38.6)

Índice de Apnéia (/h)

7.3 ± 8.0

(0.2-31.1)

Índice de hipopnéia (/h)

12.6 ± 5.6

(4.8-23.3)

IAH na posição supina

33.4 ± 23.0

(0.0-90.7)

IAH na posição não supina

7.5 ± 7.0

(0.2-23.9)

% Saturação de oxigênio basal

94.2 ± 1.6

(90.4-97.2)

% Saturação de oxigênio média

93.4 ± 1.8

(89.7-96.3)

% Saturação de oxigênio mínima

83.4 ± 4.9

(70.0-92.0)

Movimentos periódicos de pernas

2.3 ± 9.1

(0.0-43.6)

Quadro 5.1 - Variáveis do primeiro registro polissonográfico e variáveis demográficas dos 23
pacientes que completaram o estudo, São Paulo, 2008-2010

Dezenove dos 23 pacientes responderam o questionário com relação à
condição pré-tratamento. Todos os pacientes tiveram pelo menos uma prótese total
antes das novas serem confeccionadas, utilizando-as em media 10,7 anos (DP=
±12,4 anos). Ao avaliar o rebordo alveolar, a presença de reabsorção óssea foi maior
na mandíbula do que na maxila. O volume das novas próteses totais foi de, em
média 17,3 ml e 15,7 ml para prótese maxilar e mandibular respectivamente. De
acordo com o questionário, 74% dos pacientes utilizavam as próteses anteriores às
confeccionadas para o estudo durante o sono, assim como também ocorreu com as
novas próteses (70%), como mostra o Quadro 5.3.
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média ± DP
Pittsburgh sleep quality index
GLOBAL

6.4 ± 4.1

Qualidade subjetiva do sono

1.1 ± 0.7

Latência do sono

1.3 ± 1.0

Duração do sono

0.5 ± 1.0

Eficiência habitual do sono

0.5 ± 1.0

Distúrbios do sono

1.4 ± 0.7

Uso de medicamentos

0.8 ± 1.3

Disfunção diurna

0.7 ± 1.0

Mallampati I,II/III,IV (% de pacientes)

22.7/72.8

Epworth Sleepiness Scale

10.2 ± 4.4

Quadro 5.2 - Média e desvio padrão (DP) dos questionário PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) e de
Epworth (ESS) e porcentagem das classificações do exame de Mallampati, São Paulo,
2008-2010

Média ± DP
Quantas próteses totais superiores já teve

2.6 ± 1.4

Quantas próteses totais inferiores já teve

2.0 ± 1.6

Tempo de uso da última prótese total superior

10.7 ± 12.4

Tempo de uso da última prótese total inferior

8.0 ± 12.3

Presença de reabsorção óssea maxilar (%)

15.8

Presença de reabsorção óssea mandibular (%)

63.2

Volume da nova prótese total superior (ml)

17.3 ± 4.1

Volume da nova prótese total inferior (ml)

15.7 ± 3.9

Uso da prótese total prévia durante o sono
as duas próteses

74%

apenas a prótese superior

16%

nenhuma prótese

10%

Uso da nova prótese total durante o sono
as duas próteses

70%

apenas a prótese superior

20%

nenhuma prótese

10%

Quadro 5.3 -

Características dos pacientes e das próteses totais, antigas e novas, São Paulo,
2008-2010
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No registro polissonográfico SPT, os pacientes dormiram, em média seis
horas, a saturação basal de oxigênio foi de 94,2% (DP= ±1,57%) e a saturação
mínima de oxigênio foi de 83,3% (DP= ±4,9%). Comparando o registro
polissonográfico CPT com o SPT, não houve diferença estatisticamente significante
com relação ao tempo total de sono, saturação basal, média e mínima de oxigênio.
A média do Índice de Apnéia-Hipopnéia (IAH) no registro CPT foi de 25,9 (±14.8)
eventos por hora e apresentou-se estatisticamente significante maior quando
comparado a SPT (19.9 ± 10.2), como ilustrado no Quadro 5.4.
SPT

CPT

Média ± DP

Média ± DP

Índice de massa corporal (kg/m2)

26.7 (±3.0)

26.7 (±3.2)

ns

Eficiência do sono (%)

78.1 (±9.3)

75.4 (±10.2)

ns

% Estágio 1

4.7 (±2.3)

4.2 (±2.8)

ns

% Estágio 2

59.8 (±8.6)

61.6 (±10.8)

ns

% Estágio 3+4

18.7 (±6.3)

16.5 (±8.4)

ns

% REM

16.8 (±6.5)

17.7 (±6.4)

ns

Microdespertar por hora (M/h)

17.6 (±9.3)

19.2 (±11.4)

ns

Índice de apnéia-Hipopnéia (/h)

19.9 (±10.2)

25.9 (±14.8)

0.005

Índice de Apnéia (/h)

7.3 (±8.0)

10.2 (±14.6)

ns

Índice de hipopnéia (/h)

12.6 (±5.6)

15.7 (±7.7)

ns

IAH na posição supina

33.4 (±23.0)

43.5 (±26.7)

ns

IAH na posição não supina

7.5 (±7.0)

10.7 (±9.0)

ns

% Saturação de oxigênio basal

94.2 (±1.6)

94.3 (±1.8)

ns

% Saturação de oxigênio média

93.4 (±1.8)

93.5 (±2.0)

ns

% Saturação de oxigênio mínima

83.4 (±4.9)

81.4 (±9.1)

ns

Movimentos periódicos de pernas

2.3 (±9.1)

2.8 (±6.3)

ns

Variáveis

Quadro 5.4 -

p*

Variáveis polissonográficas segundo as situações: não uso de prótese durante o sono
(SPT) e uso de prótese durante o sono (CPT), São Paulo, 2008-2010
* p<0,005 diferença estatisticamente significante entre SPT e CPT

Dezessete pacientes mostraram preferência em dormir com as próteses
totais, 11 destes apresentaram um aumento do IAH quando dormiam com elas
(Tabela 5.1), levando-se em consideração uma mudança de pelo menos 20% entre
os IAHs segundo a fórmula: 100x(SPT-CPT)/SPT (51). Não houve correlação entre a
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experiência prévia do uso de próteses totais, volume da prótese total ou reabsorção
óssea e o IAH.
Tabela 5.1 - Efeito* da prótese total durante o sono no Índice de Apnéia-Hipopnéia (IAH) entre: não
uso de prótese durante o sono (SPT) e uso de prótese durante o sono (CPT), São Paulo,
2008-2010

Uso de prótese durante o sono

IAH

Total

diminuiu

não mudou

aumentou

superior e inferior (n=14)

1

3

10

14

apenas superior (n=3)

0

2

1

3

nenhuma (n=2)

0

0

2

2

Total

1

5

13

19

* adotando uma mudança de 20% entre SPT e CPT (51)

De acordo com a severidade, tomando base a polissonografia SPT, oito
pacientes foram classificados com SAOS leve (5≤IAH<15), 12 moderadas
(15≤IAH<30) e três como severas (30≤AHI). Analisando os casos leves, em seis dos
oito pacientes, o IAH aumentou e em dois não houve mudança (Tabela 5.2), com
uma média de IAH na polissonografia SPT de 8,9 (±2,4) eventos por hora para 16,6
(±6,9) eventos por hora na polissonografia CPT (Quadro 5.5). Esta diferença não foi
estatisticamente significante nos casos moderados e severos, que foram agrupados
para análise (Figura 5.1). Os pacientes leves mostraram maior índice de massa
corporal quando comparados com os pacientes moderados e severos.
Tabela 5.2 - Efeito* do uso de prótese total durante o sono no Índice de Apnéia-Hipopnéia (IAH)
segundo a severidade da SAOS (4), São Paulo, 2008-2010

Severidade

IAH

Total

aumentou

não mudou

diminuiu

5 ≤ IAH < 15

6

2

0

8

15 ≤ IAH < 30

6

4

2

12

IAH ≥ 30

2

1

0

3

Total

14

7

2

23

* adotando uma mudança de 20% entre SPT e CPT (51)

IAH

30

média

SPT

Leve

CPT

SPT
Moderados/

CPT

Figura 5.1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia (IAH) segundo severidade da SAOS e não uso de prótese
durante o sono (SPT) e uso de prótese durante o sono (CPT), São Paulo, 2008-2010

IMC
Idade
IAH
SPT
CPT
∆ IAH
IAH supina
SPT
CPT
∆ Supina
IAH não supina
SPT
CPT
∆ não-supina
IAH em REM
SPT
CPT
∆ REM

Leve (n=8)
Média ± DP
28.5 (±1.0)
68.0 (±4.2)

Moderado/Severo (n=15)
Média ± DP
25.8 (±3.2)
70.4 (±5.4)

0.030
ns

8.9 (±2.4)
16.6 (±6.9)
-7.6 (±6.9)

25.7 (±7.5)
30.8 (±15.6)
-5.2 (±10.4)

0.024
0.000
ns

12.7 (±8.4)
51.9 (±28.6)
-39.2 (±30.9)

44.4 (±20.5)
39.0 (±25.4)
5.4 (±36.9)

0.000
ns
0.008

5.1 (±3.9)
11.0 (±4.2)
-6.0 (±5.9)

8.7 (± 8.0)
10.5 (±10.9)
-1.8 (±10.7)

ns
ns
ns

29.0 (±19.2)
41.5 (±15.8)
-12.5 (±17.7)

27.0 (±15.3)
34.8 (±22.9)
-10.3 (±26.5)

ns
ns
ns

p*

Quadro 5.5 - Índice de massa corporal (IMC), Idade e Índice de apnéia-hipopnéia (IAH) na posição
supina e não-supina das polissonografias não uso de prótese durante o sono (SPT)
e uso de prótese durante o sono (CPT) segundo a severidade da SAOS (4), São Paulo,
2008-2010
* p<0,005 diferença estatisticamente significante entre casos leves e moderado a
severos

31

Com relação ao IAH no estágio REM, não houve diferença estatisticamente
significante entre os registros polissonográficos CPT e SPT. Quando avaliados entre
os grupos leve e moderado a severo, também não foi encontrada diferença
estatisticamente significante.

SPT
CPT

Supina

Não supina

Leves

Supina

Não supina

Moderados/Severos

Figura 5.2 - Índice de apnéia-hipopnéia (IAH) na posição supina e não supina segundo não uso de
prótese durante o sono (SPT) e uso de prótese durante o sono (CPT) e severidade da
SAOS (4), São Paulo, 2008-2010
* p<0,005 diferença estatisticamente significante entre SPT e CPT

Em uma análise separada do IAH na posição supina, apenas o grupo com SAOS
leve apresentou aumento estatisticamente significante quando não dormiam com as
próteses (SPT), com uma média de 12,7 (±8,4) eventos por hora comparada a uma
média de 51,9 (±28,6) eventos por hora quando utilizaram as próteses para dormir
(CPT), como mostra a Figura 5.2. Quando comparando a diferença entre o IAH na
posição supina das polissonografias SPT e CPT (∆ Supina) houve uma diferença
estatisticamente significante entre os grupos leve e moderado a severo, onde os
casos leves pioraram o IAH na posição supina (∆ Supina = -39,2 ± 30,9) dormindo
com as próteses enquanto que os casos moderados e severos mostraram uma
melhora do IAH na posição supina (5,4 ± 36,9) usando as próteses para dormir. Não
houve diferença estatisticamente significante na posição não-supina (Quadro 5.5).
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6 DISCUSSÃO

Os resultados de nossa pesquisa evidenciaram que o IAH teve um aumento
significativo de eventos por hora quando os pacientes dormiam com as próteses
totais. Este é o primeiro estudo onde as próteses totais foram confeccionadas
segundo um protocolo bem definido (44) e os registros completos polissonográficos
realizados em laboratório especializado. Classificados de acordo com a severidade
adotada pela AASM (4), os pacientes foram divididos em dois grupos: leves e
moderados a severos. O uso da prótese total durante o sono apenas interferiu no
IAH do grupo leve, onde seis dos oito pacientes apresentaram aumento
estatisticamente significante do IAH e dois não apresentaram mudanças. Entretanto,
no grupo moderado a severo, a prótese total não teve impacto significativo no IAH.
Em uma avaliação mais profunda, os pacientes deste grupo não apresentaram
mudanças no IAH na posição supina entre as duas condições: com prótese total e
sem prótese total durante o sono. No grupo leve, o IAH na posição supina aliado ao
uso de prótese total durante o sono apresentaram-se um fator muito importante a ser
analisado.
Os participantes da pesquisa procuraram o serviço da clínica do Projeto
Envelhecer Sorrindo do Departamento de Prótese da FOUSP com o intuito de uma
nova reabilitação protética. Estes pacientes não apresentavam queixa principal de
sonolência excessiva ou sintomatologia relacionada aos distúrbios do sono, porém
apenas um paciente, dos 39 que aceitaram participar da pesquisa, foi excluído da
amostra por ter um IAH menor que cinco eventos por hora. A literatura prévia reporta
uma prevalência relativamente alta de SAOS em idosos, chegando a representar
72% em uma amostra de 69 pacientes desta faixa etária (52). Young e
colaboradores descreveram que a incidência de SAOS aumenta conforme a idade
avança quando um índice de distúrbio respiratório maior ou igual a dez é adotado
para caracterizar uma patologia no que concerne os distúrbio respiratório do sono
(53), podendo acometer 62% de pessoas idosas (7). Apesar da alta prevalência
nesta faixa etária, nossa amostra apresentou 97% dos pacientes com IAH≥5 onde o
serviço de atendimento primário

é a reabilitação oral e não a especialidade
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relacionada à patologias do sono. Nossa hipótese é que este achado advém do fato
de nossa amostra ser composta apenas por pacientes edentulos, descrito como
possível risco para SAOS em estudos anteriores (18).
Pessoas saudáveis de meia idade apresentam uma saturação basal de
oxigênio no sangue de 95.5% quando acordadas (54) e pacientes com cardiopatias
acima de 75 anos apresentam uma saturação basal de 92.5% (55). Apesar das
diferenças do IAH em nossa pesquisa, não foram encontrados outras diferenças
estatisticamente significantes em relação às variáveis relativas à saturação de
oxigênio no sangue quando comparadas as situações com e sem prótese durante o
sono. Nossa amostra apresentou uma média de 94.2% da saturação basal, um valor
relativamente baixo se considerarmos como ponto crítico uma queda de 90% na
saturação de oxigênio, mas pacientes idosos, aparentemente, apresentam
mecanismos fisiológicos alterados (56) relativos à saturação basal de oxigênio
podendo chegar a 93.7% de saturação basal (57). A relação entre IAH e saturação
de oxigênio em idosos edentulos ainda não está bem esclarecida, pois, apesar da
diferença entre o IAH nos grupos leve e moderado a severo, a saturação de oxigênio
apresentou um resultado sem diferença estatisticamente significante entre todas as
situações do estudo.
A Escala de Sonolência Diurna de Epworth (ESS) foi introduzida em 1991
para avaliar os sintomas de sonolência diurna através de questões comportamentais
(46). Esta escala é amplamente utilizada e relacionada a presença de SAOS (58,
59). Porém, em pessoas de meia idade a predição da sonolência diurna excessiva
com o ESS vem sendo questionada (60-62). Para uma melhor predição da
sonolência diurna excessiva, o ESS pode ser combinado com o teste de múltiplas
latências, pois há muitos fatores de confusão que agem sobre a sonolência diurna
excessiva, como idade, sexo e índice de massa corporal (IMC) (41, 63). Em nossos
resultados, o ESS não teve relação com as variáveis do exame polissonográfico e
50% dos pacientes apresentaram um escore maior que 10, indicativo de sonolência
excessiva. Apesar do IMC ser um fator de risco para SAOS (56), nossa amostra
apresentou o IMC significantemente maior nos casos severos quando comparados
com o grupo moderado a severo, e não foi encontrada correlação entre o ESS, IMC,
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e as variáveis do registro polissonográfico com e sem prótese total durante o sono.
Provavelmente, outro fator pode ter apresentado maior influencia na diferença do
IAH do que o IMC, como por exemplo o sono na posição supina (64, 65). e a
mudança na fisiologia do idoso (56).
O questionário de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) avalia a qualidade
subjetiva do sono, onde um escore global maior que 5 indica uma má qualidade do
sono (45). Buysse e colaboradores (66) relataram uma prevalência de 50.8% de
pacientes com escore maior que cinco em pacientes de meia idade. O ESS e o
PSQI apresentam uma fraca relação, porém o componente do PSQI “disfunção
diurna” vem apresentando resultado muito semelhante ao ESS em pacientes idosos
(67). Nossos resultados apresentaram 56.5% dos pacientes com escore maior que
cinco, indicando má qualidade de sono e um escore relativamente baixo no
componente “disfunção diurna”. Apesar dos pacientes apresentarem uma cognição
saudável, o uso de um auto questionário para avaliar a qualidade do sono em
pacientes idosos deve ser abordado com maior cuidado, apresentando-se como um
viés em nossos resultados.
O exame de Mallampati tem sido utilizado para avaliar a via aérea superior e
predizer o risco de SAOS. A literatura relata que uma prevalência de 70% de
pessoas classificadas como Mallampati classe III e IV apresentam diagnóstico de
SAOS diretamente associada ao aumento do IAH (43). Nossos resultados
apresentaram-se similar a este estudo, com uma prevalência de 72,8% de pacientes
classificados como classe II e IV. Yagi e colaboradores relataram que a presença de
classe II e IV no exame de Mallampati era um fator de risco para a presença de
SAOS, mostrando uma prevalência de 60% de classe III e IV dos 141 pacientes
avaliados (55). Em nosso estudo, não foi encontrada correlação entre o exame de
Mallampati e as variáveis do exame polissonográfico, porém é o primeiro estudo
realizado com pacientes edentulos comparando as polissonografias realizadas
quando os pacientes dormiram com, e sem, prótese total.
Além do tamanho da via aérea superior, a reabsorção óssea e as
características da prótese total, poderiam afetar o IAH. Tais fatores não
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apresentaram correlação com as variáveis das polissonografias, em nossos
resultados, nos dois momentos do registro. Também não foi encontrada correlação
com a experiência prévia do uso ou não da prótese total durante o sono. A
reabilitação dos edentados totais com o uso de próteses totais tem sido relatada
como um fator de interferência na posição da língua, onde a presença da prótese
total não restabelece uma posição considerada normal da língua assumindo, assim,
uma posição mais retrusiva (68) podendo interferir no IAH. Não há prévios estudos
relacionando estes fatores.
A utilização de prótese total durante o sono tem sido relacionada com a
presença de estomatite protética, úlceras traumáticas e desordens temporomandibulares (15-17, 69, 70). Com base nestes achados, é um consenso entre os
autores de que os pacientes sejam instruídos a remover suas próteses antes de
dormir, para que os tecidos moles possam ter a pressão sobre eles aliviada e uma
menor incidência de estomatite protética (12). Porém, apesar de tais
recomendações, é comum a preferência dos pacientes em dormir utilizando as
próteses totais (71, 72). Oitenta e nove por cento dos pacientes do nosso estudo
manifestaram uma preferência em dormir com as próteses totais apesar de um
aumento do IAH em 64% destes pacientes. De acordo com nossos resultados, o IAH
médio foi de 19,9 (±10,2) eventos por hora quando os pacientes dormiam sem as
próteses totais aumentando para 25,9 (±14,8) eventos por hora quando dormiam
com as próteses totais. Estes resultados vão de encontro com a literatura prévia,
onde Arisaka e colaboradores (20) relataram um IAH médio de 17,7 (±14,6) eventos
por hora quando os pacientes edentulos dormiam sem as próteses totais e 13,3 (±
10,0) eventos por hora quando dormiam com a prótese, porém os autores utilizaram
os resultados provenientes de monitoramento portátil do IAH. Da mesma maneira,
os pacientes participantes do estudo de Bucca et al. (21) apresentaram um IAH de
17,4 (±3,6) e 11,0 (±2,3) eventos por hora quando dormiam sem, e com, as próteses
totais respectivamente; os autores não relataram as condições destas próteses,
como por exemplo, onde foram confeccionadas e se houve uma padronização
durante a fase de confecção. Estes dois estudos englobaram pacientes com
resultados normais nos registros polissonográficos e nossa amostra foi composta
apenas por pacientes com IAH ≥ 5 eventos por hora; a severidade da SAOS pode
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justificar tal diversidade. Outro fator importante a ser considerado diz respeito ao fato
do nosso estudo ser o primeiro a separar e analisar os grupos de severidade da
SAOS, bem como utilizar um protocolo bem definido para a confecção de próteses
totais e descrever os resultados provenientes de polissonografias completas
realizadas em laboratório especializado.
A severidade da SAOS tem sido diretamente relacionada com dores no corpo,
perda de função física e social agravadas com o avanço de severidade (73). No
presente estudo, pacientes classificados com SAOS leve apresentaram um valor de
IAH maior quando utilizaram as próteses totais durante o sono comparado, quando
comparado com aqueles que não as utilizavam durante o sono, apresentando uma
média do IAH de 16,6 (±6,9) e de 8,9 (±2,4) eventos por hora respectivamente. Por
outro lado, o uso da prótese total durante o sono por pacientes classificados com
SAOS moderado a severo não interferiu no IAH, corroborando com os resultados de
Arisaka e colaboradores, onde o grupo moderado a severo não apresentou diferença
estatisticamente significante entre o IAH das duas situações, utilizando a prótese
durante o sono, e não as utilizando-as (20).
A tonicidade da musculatura tende a diminuir quando o paciente atinge o
estágio REM e pacientes que apresentam SAOS podem tender a abrir mais a boca
do que pessoas saudáveis (74). Além disso, o músculo masseter tem pouca
atividade muscular durante eventos de bruxismo noturno quando em estágio REM
(75). Ou seja, o sono REM poderia interferir em nossos resultados com relação a
posição supina, mas os eventos apnéicos em sono REM não mostraram diferença
estatisticamente significante do IAH REM em pacientes do grupo leve (-12,5) e
pacientes do grupo moderado a severo (-7,8).
A influência da posição do corpo nos eventos respiratórios obstrutivos vem
sendo muito estudada. Pacientes com alto IAH durante o sono na posição supina
são chamados de pacientes supino dependentes ou pacientes com apnéia
posicional (65). Richards e colaboradores relataram que a incidência de pacientes
de meia idade com SAOS supino dependentes é maior em pacientes de meia idade
com SAOS leve a moderado (65) sendo que a prevalência em pacientes idosos,
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acima de 60 anos, é estimada em 48% (64). Dormir na posição supina pode piorar a
obstrução da via aérea superior em pacientes que apresentaram SAOS (76) e os
eventos na posição supina comumente apresentaram-se mais severos que os
eventos em outras posições (77). Tem se relatado que os músculos elevadores da
mandíbula apresentam maior tônus quando os pacientes edentulos dormem sem as
próteses totais (69). Em estudo eletromiográfico, Von Goten e colaboradores (6,7)
sugerem que pacientes edentulos apresentam maior atividade muscular dos
músculos elevadores da mandíbula quando não utilizam as próteses totais durante o
sono. Além disso, pacientes edentulos tendem a apresentar maior numero de
eventos de bruxismo quando dormem sem suas próteses totais (75). No mesmo
estudo, os autores avaliaram o numero de eventos de bruxismo de acordo com a
posição do corpo durante o sono e, apesar de não encontrarem diferença
estatisticamente significante, os pacientes apresentaram uma media de 4,26 eventos
de bruxismo por hora quando dormiram na posição supina e 2,47 evento quando
dormiram na posição lateral (75). Estes achados suportam nossos resultados onde
um aumento do tônus muscular pode ter influenciado positivamente na diminuição
do IAH quando os pacientes dormiram sem suas próteses totais. Nossa hipótese é
de que os pacientes do grupo leve apresentaram uma diminuição do tônus dos
músculos mastigatórios quando dormiram sem as próteses totais,
consequentemente, aumentando o volume da VAS e diminuindo o IAH na posição
supina. Com relação a severidade, pacientes do grupo leve apresentaram uma
queda

estatisticamente significativa do IAH quando dormiram na posição supina

sem as próteses totais, mostrando uma média de -39,2 (±30,9) eventos por hora na
diferença entre os exames polissonográficos dormindo com as prótese e sem as
próteses totais (∆ supina). Os eventos de bruxismo podem ter relação com as
obstruções da VAS, e com base em nossos resultados, especula-se que os
pacientes com SAOS moderado a severo apresentam uma fisiologia diferente neste
aspecto.

Na posição não supina o grupo leve não apresentou diferença

estatisticamente significante entre dormir utilizando e dormir não utilizando as
próteses totais durante o sono, com uma media da diferença entre os dois
momentos (∆ não supina) de -6,0 (±5,9). Em outras palavras, quando os pacientes
dormiram sem suas próteses totais, uma alta atividade dos músculos elevatórios da
mandíbula poderia estar presente induzindo, assim, a mandíbula para uma posição
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mais anterior superior, o que pode ser traduzido como um benefício em termos de
obstrução da via aérea superior na posição supina.
Em estudo cefalométrico, Erovigni e colaboradores (19), relataram que a
distancia entre a parede posterior da faringe e a úvula era menor quando os
pacientes foram examinados sem as próteses totais na posição supina, porém os
resultados foram limitados por cefalometrias realizadas quando os pacientes
estavam acordados. Baseados em literatura prévia, especulamos que a razão para
que os pacientes apresentassem uma melhora no IAH quando dormiam sem
próteses totais pode ser explicada pela maior atividade muscular durante o sono
nesta condição. O uso das próteses durante o sono podem ter atuado como placas
oclusais, relaxando a musculatura do paciente (22), permitindo uma retrusão da
mandíbula quando os pacientes dormiram na posição supina, diminuindo o volume
da via aérea superior e permitindo a obstrução dos eventos respiratórios.
Apesar das limitações de nosso estudo, como uma amostra pequena e a não
utilização de canais de eletromiografia dos músculos elevadores da mandíbula,
podemos sugerir que os pacientes edentulos sejam melhor avaliados nas consultas
iniciais no que se refere a patologias do sono e pacientes que apresentam tais
sintomas devem ser referidos a um especialista da área. Quando devidamente
diagnosticados por especialistas, pacientes com SAOS leve devem ser orientados a
não utilizar suas próteses durante o sono.
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7 CONCLUSÕES

Com base nos resultados concluímos que:
- Pacientes edentulos apresentaram maior índice de apnéia-hipopnéia (IAH)
quando dormiram utilizando as próteses totais;
- Pacientes com SAOS leve apresentaram menor IAH estatisticamente
significante quando dormiram sem utilizar as próteses totais na posição
supina;
- Pacientes com SAOS moderado a severo não apresentaram diferença
estatisticamente significante no IAH na posição supina comparando as duas
situações, com e sem próteses durante o sono;
- As características anatômicas intraorais e da prótese total não interferiram
nos resultados do IAH dos pacientes; e
- Não foi encontrada correlação estatisticamente significante entre os
resultados dos questionários aplicados e os dados polissonográficos.
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APENDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Avaliação da influência do uso de próteses totais bimaxilares na qualidade do sono de
pacientes idosos através da polissonografia
As informações abaixo são para esclarecer e pedir a sua participação voluntária neste estudo que
tem por finalidade levantar dados sobre a influência do uso das próteses totais na qualidade do
sono.
Todas as informações coletadas serão destinadas exclusivamente à pesquisa, e seus dados
pessoais não serão divulgados.
Não haverá benefício direto, porém a polissonografia é considerada o método de diagnóstico para
os distúrbios do sono (Síndrome da Apnéia e Hipoapnéia Obstrutiva do Sono) e, de acordo com o
resultado, o paciente poderá ser encaminhado à um tratamento específico. As conclusões
poderão ser usadas em trabalhos posteriores.
Os registros polissonográficos serão realizados no Instituto do Sono da Universidade Federal de
São Paulo, Rua Marselhesa 500, Vila Clementino, São Paulo.
Não haverá ajuda financeira e despesas complementares.
Riscos e desconfortos não são esperados nessa pesquisa.
Em qualquer momento poderá haver a desistência na participação do estudo sem prejuízo algum
no atendimento que vinha recebendo.
Qualquer dúvida no decorrer do estudo poderá ser esclarecida pelo pesquisador responsável Dra
Maria Luiza Moreira Arantes Frigério no telefone 3091-7888 e endereço Av. Prof. Lineu Prestes,
2227.
Em caso de dúvida sobre a ética da pesquisa poderá entrar em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa da FOUSP (Avenida Lineu Prestes, 2227 05508-000, São Paulo).
Após ler estas informações e se ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo
pesquisador, concordo em participar de maneira voluntária neste estudo.
São Paulo,

de

de 200

Ass:____________________________
Endereço:________________________________________________________________
Telefone:____________________/_____________________
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APENDICE B - Complete denture wear during sleep in OSAS patients VERSÃO EM INGLÊS

Abstract
Summary: There is no consensus in the literature about complete denture wearing
during sleep, only some evidences about denture stomatits association and the
change in apneic events. The goal of the randomized clinical study was to asses if
the complete denture wear during sleep interfere in the apneic events and in the
quality of sleep. Elderly edentulous Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)
patients from a complete denture clinic were enrolled and received new complete
dentures. The mouth was evaluated according to bone resorption and Mallampati
exam. The sleep quality was asses by the Pittsburgh Sleep Quality Index and the
Epworth Sleepiness Scale and the polysomnographys were performed at the sleep
laboratory for the patients sleeping wearing and not wearing the dentures. Twentythree patients were evaluated with mean age 69.6 (SD±5.1) years and 74% female.
In the mild OSAS group the apnea-hypopnea index decreased significantly when
patients slept without dentures (8.9±2.4) compared when patients slept with the
dentures (16.6±6.9). In a separated analysis, mild group in supine position presented
a mean apnea-hypopnea index significant lower when patients slept without dentures
from 12.7 (SD ± 8.4) to 51.9 (SD ± 28.6) sleeping with dentures. There was no
significant difference in moderate to severe patients’ variables. This study shows that
mild OSAS edentulous patients had a lower apnea-hypopnea index when sleeping
without dentures in supine position.
Keywords: complete denture, mouth edentulous, obstructive sleep apnea syndrome

Introduction
Sleep disordered breathing is characterized by repetitive obstructions of the
upper airway during sleep and frequently results in oxygen desaturation and other
comorbid conditions. Sleep disordered breathing has been correlated to
hypertension, cardiovascular disease, cerebrovascular disease and sexual
dysfunction (3). These recurrent obstructive episodes are considered apnea events,
when there is a total airflow cessation, or described as a hypopnea event, when there
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is a 50% of the airflow decreases, both events lasting more or equal to 10 seconds.
Individuals are classified as having Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome
(OSAS) when the number of apnea and hypopnea events per hour, the apneahypopnea index (AHI), is equal or more than five events and individuals presents
excessive daytime sleepiness or other symptoms. The American Academy of Sleep
Medicine classify the severity of OSAS as mild (5≤AHI≤15), moderate (15<AHI≤30)
or severe (AHI>30) evaluated with a Polysomnography exam (PSG). Overnight PSG
is the gold-standard diagnostic exam, despite being expensive and not widely
available (4). OSAS estimated prevalence among younger adults ranges from 9% to
28% (53) and is higher in individuals over the age 65. Ancoli-Israel and collaborators
(7) have estimate that in a population of persons 65 years and older, the prevalence
rate of sleep disordered breathing was 62% or 81% depending on the AHI cut-off
point criteria.
Over the next few years, as the baby boomer generation approach age of 65
and higher, the United States surveys indicate that the number of elderly population
will increase 61% (from 13.5 to 21.8 million), according to projections to 2020
compared to 1991 population. A common condition of elderly is the edentulism, in
USA it is estimated that there will be more than 61 millions of edentulous arches in
2020 (78). The prevalence of edentulism varies according to region and has been
described as 3-80%, depending of the country (79). This conditions could be
considered a disability, where edentulous patients tend to avoid eating and speaking
naturally, despite good complete dentures rehabilitation. Edentulous individuals have
a nutritional disadvantage and a poorer diet than their dentate counterparts and have
lower level of satisfaction with their quality of life (14).
An inadequately sleep may affect negatively the individuals quality of life (80,
81). Edentulous patients may have a lower quality of life because of dental conditions
and sleep problems. Previous research had associated edentulism with an increased
AHI (18). One cephalometric study suggested a reduction in the upper airway space
when edentulous patients removed their complete dentures (19). and recent studies
have evaluated edentulous individuals sleep when patients slept with or without their
dentures. Arisaka and coworkers (20) reported that edentulous patients who wears
their complete dentures during sleep had a lower AHI score than when they slept
without their dentures, but this study was performed with a portable sleep monitor. In
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other study, Bucca and coworkers (21) demonstrated that edentulism favors upper
airway obstruction during sleep, where AHI were significantly worse in the night slept
without dentures than the night slept with dentures, in this study the authors did not
control for the characteristics and age of the dentures.
Also, the literature demonstrate a highest muscle activity in edentulous
patients when they slept without dentures (22, 23), perhaps it could interfere in the
mandible position consequently in the OSAS symptoms. The assessment of a
standardized and well adapted denture effects on full in laboratory PSG variables
and the interaction of the muscle activity factor with the body position on AHI are not
yet fully understood. The aim of the study was to asses the influence of the wear new
standard dentures on sleep disorder breathing evaluated with full in laboratory PSG.

Materials and Methods
Patient Population
This was a randomized clinical study of edentulous patients with obstructive
sleep apnea syndrome (OSAS) performed at denture clinic of Faculty of Dentistry University of São Paulo (USP), from December 2008 to December 2009. The
protocol was approved by the institutional ethics committee and all patients gave
written informed consent prior to participation. We included patients with 60 years or
more, complete denture wearers, with no cognitive impairment and willing to sleep for
two nights at the sleep laboratory. Individuals with airway infections, prescribed
medicine usage or AHI≤5 were excluded.
Complete denture
Previous intra-oral assessments were performed and rated with regards to
bone resorption, according to presence or absence of resorption (42) and Mallampati
score (43). The Mallampati evaluates the size of the airway and classifies as Class I
= soft palate and entire uvula visible; Class II = soft palate and portion of uvula
visible; Class III = soft palate visible; and Class IV = soft palate not visible.
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Eligible participants were provided with new complete dentures made by the
same prosthodontist and technician. The dentures basis were extended as far as the
physiologic function permitted to provide retention and good masticatory function (82,
83). Vertical occlusion dimension was acquired with Willis gauge method (84, 85)
respecting two to four millimeters of freeway space (86). The centric relation records
for the new dentures were obtained by Gothic arch tracing method (87). The volume
of the new complete denture was measured according to water volume difference
when the complete denture was immersed.
Questionnaires
A previous dentures questionnaire was applied with questions about previous
dentures quantity, last old dentures age and the use of dentures to sleep. At the
beginning of the study, quality of sleep was assessed by the Pittsburg Sleep Quality
Index (PSQI) which evaluate sleep quality and disturbances over a one-month time
interval. This questionnaire generates a global score and seven sub-scores about
subjective sleep quality, sleep latency, sleep duration, habitual sleep efficiency, sleep
disturbances, sleeping medicine usage and daytime dysfunction (45). After new
denture adaptation period daytime sleepiness was assessed by the Epworth
Sleepiness Scale (ESS) which consists of a self-administrated questionnaire to
provide

a general level of patient’s daytime sleepiness (46). Both questionnaires

were validated to portuguese and have been used in previous studies (47, 48).
Polysomnography
Polysomnographys exams were performed at sleep laboratory of the
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) and consisted of the computerized
system Sonolab Meditron (version 2003.a). Surface electrodes were used to record
electroencephalographs (EEG - C3-A2, C4-A1, O2-A1, O1-A2); sub-mentonian and
tibial electromyograph recordings (EMG); bilateral electrooculograms (EOG); and
electrocardiographs (ECG modified derivation V1). Breathing was monitored with a
nasal cannula, in which air flow is gauged by pressure transduction, and oral flow
was monitored with a thermal sensor. Thoracic and abdominal movements were
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measured with non-calibrated pletismography. Measurements of oxygen saturation
were collected from a wrist oxymetry device (Nellcor). The position used for the
recordings, lying down, allowed the placement of a sensor over the sternum bone to
define body position, and an attached tracheal microphone allowed recording of
snoring. Staging was made according to the directives set forth by Rechtschaffen &
Kales (49), and respiratory events were scored following the criteria adopted by the
American Academy of Sleep Medicine board (AASM) (4). Awakenings were scored
by the criteria of the American Sleep Disorders Association (ASDA) (50).
Protocol Outline
All patients filled up the previous dentures questionnaire, the PSQI
questionnaire and had the bone resorption and Mallampati exam assessment at the
initial visit. The new complete dentures were made and during denture adaptation
period patients were instructed to sleep with or without the dentures as they desired.
After adjustments and denture adaptation period, patients answered the Epworth
Sleepiness Scale (ESS). At that time, patients were randomly assigned to one of the
two arms of the study: using no denture to sleep/using denture to sleep (NDS/DS) or
using denture to sleep/using no denture to sleep (DS/NDS). After a minimum of 15
days sleeping in the designated arm, patients were referred to the sleep laboratory
for a first PSG. After the first PSG, the participants were requested to stop or start to
sleep with dentures according to the randomly allocated sequence and underwent a
second PSG after a minimum of 15 days. The outline of the protocol is described in
figure 1.
Figure 1 near here
Statistical analyses
Two-tailed paired Student’s t-test were used to compare continuous variables
with normal distribution and Wilcoxon non-parametric test were used to compare
continuious variables with non-normal distribution such as sleep study data,
demographic information, denture volume measurement, PSQI and ESS score
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between no denture sleep night (NDS) and using denture sleep night (DS) . Twosided exact McNemar test were used to compare nominal scale variables such as
gender, Mallampati exam, and usage of denture to sleep. Correlations between
variables were assessed using Person’s correlation coefficient.

The p≤0.05 was

assumed as the threshold of statistical significance.

Results
A total of 39 edentulous patients were enrolled and 23 patients completed the
study. There was one patient with an AHI<5 events per hour, one had an inadequate
PSG record and two were excluded by gain weight in the period of the study. Two
patients were hospitalized during research period, one was moved to other location
and nine did not returned for the second PSG and discontinued the study. At the time
of the first PSG, mean age was 69.6 (SD±5.1) and 74% of patients were female.
Male and female demographic or baseline sleep parameter were no significant
different and they were grouped together for analysis. The average age, body mass
index (BMI), gender or PSG parameters were not significantly different between
patients who completed and patients who discontinued the study. Of 23 patients, ten
started with PSG with no denture to sleep (NDS) and 13 started with dentures to
sleep (DS) and there were no significant period or order effect. Table 1 shows the
demographic characteristics of the 23 patients who complete the study.
Table 1 near here
Before the delivery of new complete dentures the Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI) showed 56.5% of patients with bad quality of sleep and 21.7% of total
patients with daytime dysfunction. In the visual evaluation of the airway, 70% of
patients were classified as class III or IV according to Mallampati test. After new
dentures adjustments, 50% of patients presented Epworth Sleepiness Scale more
than 10 (ESS>10), as summarized in table 2.
Table 2 near here
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Nineteen of 23 patients filled up the questionnaire regarding previous denture
experience. All nineteen patients had at least one previous denture and an average
of 10.7 (SD±12.4) years previous denture experience. Mandibular resorption was
greater than maxillary resorption. New dentures volume average were measure as
17.3 ml and 15.7 ml for upper and lower dentures respectively. According to a
questionnaire, 74% of the patients used to wear their previous dentures during sleep,
whereas 70% preferred to wear their new dentures to sleep, as shown in table 3.
Table 3 near here
At the NDS PSG the average total sleep time was six hours, basal oxygen
saturation was 94.2% (SD±1.57%) and minimal oxygen saturation was 83.3%
(±4.9%). The DS PSG showed no significant difference from the NDS PSG with
regards total sleep time, mean oxygen saturation and minimal oxygen saturation. The
average apnea-hypopnea index of DS PSG was 25.9 (± 14.8) and was a significant
higher compared to NDS PSG (19.9 ± 10.2), as seen in table 4.
Table 4 near here
Seventeen patients had a preference to wear either both or upper dentures to
sleep, even though 11 of theses patients presented an increase in AHI while sleeping
with their dentures, as illustrated in table 5. Changes in AHI was not correlated to
previous usage preference, volume of the dentures or bone resorption.
Table 5 near here
According to severity at NDS PSG, 8 patients were classified as mild
(5≤AHI<15), 12 were moderate (15≤AHI<30) and 3 were severe (30≤AHI) sleep
apnea patients. In an analysis of the mild patients the AHI increased, assuming a
change in 20% of AHI (51, 88), in 6 of 8 patients and there was a significant increase
in the AHI in DS (16.6 ± 6.9) compared to NDS (8.9 ± 2.4), as seen in table 6. This
difference was not significant for moderate to severe cases as shown in figure 2. Mild
patients presented a significant higher BMI when assessing differences between mild
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group compared to moderate to severe. There was no difference in the oxygen
measurements changes between the two groups.
Table 6 and figure 2 near here
The REM AHI was not significant different between NDS and DS REM AHI (∆
REM) in mild, moderate or severe groups, as given in table7.
In a separated analysis of supine AHI, only the mild OSA group presented a
significant increase in supine AHI while wearing denture from 12.7 (SD ± 8.4) to 51.9
(SD ± 28.6), as seen in figure 3. When comparing the difference between NDS and
DS supine AHI (∆ Supine), there was a significant difference between mild and
moderate to severe OSA groups where mild cases showed worsening of the supine
AHI (∆ Supine = -39.2 ± 30.9) with dentures while moderate to severe showed an
improvement in supine AHI (5.4 ± 36.9) when using dentures to sleep, as seen in
table 7. Non-supine AHI had no significant difference when compared NDS and DS in
both severity groups.
Table 7 and figure 3 near here

Discussion
In this study of edentulous patients the AHI was aggravated when the patients
slept with their dentures. This is the first study performed with a full sleep laboratory
PSG as well as controlling the dentures characteristics, such as the denture shape
and extension. Assuming the AASM severity criteria (4), the patients were divided in
mild and moderate to severe groups and only in the mild cases the denture wear
seems to increase the AHI. Six of eight mild patients presented significant worsening
of AHI when wearing dentures. In the moderate to severe cases, wear the dentures
to sleep had no impact in AHI. Also in this group, supine position was not a factor
contributing to change in AHI. More important, in mild OSAS patients the use of
dentures has substantially increased the AHI specially when in supine position.
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The first concern of the patients invited to the study was to change their old
complete dentures. Despite the lack of sleep related concern, we observed only one
of 39 patients presenting an AHI of less than five events per hour. Previous
epidemiological studies have reported a high prevalence of OSAS in elderly patients.
In a small sample study, 72% of the 69 elderly individuals evaluated had an AHI≥5
(52). Young and coworkers (53) described a higher prevalence of OSAS with the
increases of age when an respiratory disturbance index (RDI) ≥ 10 was assumed to
be pathological of sleep disorder breathing in patients older than 65 years and the
prevalence has been found to be 62% (7). Conversely, in our sample 97% of the
patients showed an AHI > 5. We hypothesize that our OSA prevalence is higher
because we had only edentulous patients, and it has been previously described that
edentulism itself increases the risk of OSA (18).
Healthy blood oxygen saturation in middle-aged individuals had been reported
as 95.5% when they are awaked, usually called basal oxygen saturation (54). Non
healthy individuals with congestive heart failure under 75 years old presented 92.5%
on basal oxygen saturation (55). In spite of the difference in AHI, our results did not
present difference on the oxymetry variables between the NDS and DS conditions.
Although, the sample showed an average of 94.2% of the basal oxygen saturation
and we believe it was relatively low if we consider the 90% of oxyhemoglobin
dessaturation a critical threshold. Previous evidences has also shown a similar result
with an average of 93.7% in the basal oxygen saturation to older individuals (57). The
relation between AHI and oxygen saturation in elderly edentulous individuals is not
yet fully understood which might be a reason why in our study, despite significant
increase in AHI, we could not see a decrease saturation even if we analyze mild
separated from moderate to severe patients.
The Epworth Sleepiness Scale was introduced in 1991 to assess daytime
sleepiness through eight wake circumstances questions (46). It is widely applied and
has been reported that the ESS was correlated to elderly OSA patients in previous
studies (58, 59). In mild-aged adults the predictive of excessive daytime sleepiness
with ESS is questionable (60-62). To better predictive excessive daytime sleepiness,
the ESS could be combined with the Multiple Sleep Latency Test, because there are
potentially confounding factors such as age, BMI and sex (41, 63). In our results,
ESS was not related to PSG data and only 50% of patients presented a score >10.
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Although, the BMI was significant higher in mild patients compared to moderate to
severe OSAS patients, we did not found any correlation in ESS scores, BMI and DS
and NDS PSG. Although the BMI was reported as a risk factor to OSAS (56), we
hypothesized there are others factors more influent in the AHI difference in our
results than BMI, such as the positional apnea factor (64, 65) and the changes in the
elderly physiology (56).
The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) evaluates the subjective sleep
quality where a global score>5 indicates a poor sleep quality (45). Buysse and
coworkers (66) reported a prevalence of 50.8% of patients with score >5 in middleaged african americans. ESS and PSQI had been reported as a weak relationship,
but the “daytime dysfunction” component of the PSQI had been a similar response of
ESS in elderly patients showing a range of Global PSQI from six to 18 points (67). In
our results, 56.5% of the patients showed a global PSQI score >5, indicating poor
quality of sleep and a relatively low score in “daytime dysfunction” component.
Although the patients presented an apparently healthy mental condition, asses the
sleep quality in elderly by a self-administrated questionnaire seems to be unnacurate,
explaining why there was no correlation in our results.
Mallampati score has been widely used to asses the upper airway in OSA
patients. In previous literature, a prevalence of 70% of class III-IV OSAS patients was
reported and the presence of class III-IV has been associated to highest AHI (43). In
our study the prevalence of 72.8% of Mallampati class III-IV scores is similar to other
studies in OSA patients (89). Yagi and coworkers presented 60% of 141 patients with
class III-IV in Mallampati score and it is an independent risk factor to OSA patients,
but it was a predictive result (55). In our study we did not found correlation between
Mallampati score and PSG variables, but this is the first study assessing Mallampati
score and edentulous patients comparing the reports of full in laboratory PSG, when
patients was using the dentures during sleep and when they did not use the dentures
during sleep.
Also, mouth and denture characteristics might affect the airway space and the
AHI. Our results did not indicate correlation between PSG variables and bone
resorption, as well between PSG variables and complete denture volume and usage
previous experience. Complete dentures rehabilitation has been related to an
interfering factor in the tongue position where the denture rehabilitation does not
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seems to restore a normal tongue position, assuming a retracting position (68)
consequently interfering in AHI events. There are no previous articles about this
concern and further investigations should be performed.
The overnight denture wearing is associated with denture stomatitis, traumatic
ulcers and temporomandibular disorders (15-17, 69, 70). Based on these findings, it
is a consensus among prosthodontists that patients should remove the complete
dentures before sleep to decrease stomatits odds and allow relief the pressure on the
soft tissues (12). Despite the recommendation and patient awareness, many patients
still prefer to sleep wearing their dentures (71, 72). Eight-nine percent of the patients
in our study manifest a preference to wear the dentures during sleep, regardless of
an increase in AHI in 64 percent of these patients. According to our results, sleep
wearing dentures increased significantly the AHI from 19.9 (±10.2) to 25.9 (±14.8)
events per hour. Previous studies showed an opposite result when patients slept with
denture. Arisaka and coworkers related an AHI average of 17.7 (±14.6) events per
hour when patients slept with dentures and an average AHI of 13.3 (±10.0) events
per hour when they slept without dentures, but the AHI results were acquired with
portable monitor instead of a gold standard full PSG (20). Also, Bucca and coworkers
presented a similar average AHI of 17.4 (±3.6) and 11.0 (±2.3), when patients slept
with and then without dentures respectively and the authors did not refer to the
complete denture provenance (21). Our sample was stipulated as OSAS patients
only, and the two other studies embrace patients with normal PSG report. Our study
is the first paper who divided the sample in different severities according to a full in
laboratory PSG and analyzed them separately controlling the denture process.
Severity of OSAS has been correlated with body pain, decrease in physical
functioning and social functioning which its aggravated when the severity increases
(73). In the current study, mild OSAS patients presented a higher AHI when they
slept with theirs dentures compared to when they slept without theirs dentures, with
an average AHI of 16.6 (±6.9) and 8.9 (±2.4) events per hour respectively. On the
other hand, the usage of complete denture during sleep time did not interfere the AHI
in moderate to severe patients. These findings are similar to Arisaka and coworkers
study where they found no significant change in AHI of moderate to severe patients
(20).
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In REM sleep, the muscle tonicity tend to be lower and OSAS patients tends
to open the jaw during sleep more than normal individuals and this feature is more
apparent in non-REM sleep (74). It was reported that the masseter activity in
nocturnal bruxism patients has a low prevalence in REM sleep (75). Therefore our
results may be explained by the absence of significant difference in REM AHI in mild
patients (-12.5) and in moderate to severe (-7.8).
The importance of body position during sleep has been widely investigated.
Patients having a higher AHI when in the supine position are called supine
dependent or positional apneic patients (65). The supine AHI has been studied by
Richard and collaborators, who found that the incidence of position dependent OSAS
in middle age group was higher in mild to moderate middle age patients (65). The
prevalence of positional apneic patients older than 60 years was estimated as 48%
OSAS patients (64). The supine position can worsening the airway obstruction in
OSA patients (76) and the apneic events in supine position are often more severe
than in lateral position (77). It has been speculated that masticatory muscle activity
increases when patients do not wear their dentures during sleep (69). Using
electromyography, Von Goten and coworkers suggested that edentulous patients
have more jaw elevators muscle activity when they slept without dentures (22, 23).
Also, edentulous patients tend to have more bruxing events when sleeping without
dentures (75). Okeson and coworkers evaluated bruxism events according to body
position, despite not reaching significance, patients showed 4.26 bruxing events per
hour when sleeping on supine position compared to 2.47 events in lateral position
(75). The bruxism events could be related to upper airway obstructions, but we
speculate, on the basis of the current study that these movements in mild OSA
edentulous patient could have a different physiology. We hypotesized that in mild
OSA group there is an increase in the upper airway and mascticatory muscle activity
when sleeping supine without dentures, which could be related to a more patent
airway and consequently a decrease in supine AHI. More specifically, the mild OSA
group showed a pronounced significant decrease in supine AHI when sleeping
without dentures. This change was only significant in mild (∆ supine AHI = -39.2±30.9
events per hour) as in moderate to severe OSA groups (∆ supine AHI = 5.4±36.9
events per hour). In non-supine position mild group did not present a significant
difference between sleeping with denture and sleep without denture (∆ non-supine

60

AHI = -6.0±5.9 events per hour). In other words, when patients slept without their
dentures, the higher activity of elevatory muscles could pull the mandible up and
forward increasing the pharyngeal patency, which translates to a beneficial effect on
the upper airway decreasing collapses or obstructive events in supine position.
In a supine cephalometric study of edentulous patients, Erovigni and
coworkers (19) reported a shortest distance between the posterior wall of the
pharynx and uvula when the patients were examined without their dentures, but the
results were limited by the cephalometric exam of the patients which was performed
in the wake time. Based on previous described studies, which have shown an
increase in elevatory muscles tonus in supine sleep, the size of the airway probably
does not correlate to the awake exam. We speculate that the reason that mild OSA
edentulous patients, who do not wear their dentures to sleep, have reduced apneic
events in supine position due to a higher muscle activity. We hypothesized that,
similar to the effect of occlusal splints the use of dentures during sleep can result in
muscle relaxing (22) and moving the mandible lower and backward, increasing upper
airway collapsibility.
Our study has several limitations, including a small sample provide from a
complete denture clinic and not from a regular clinic of sleep clinic or from a general
oral health care clinic. Patients received their complete dentures from the
government funds and, after the delivery of the complete dentures, they not accepted
to continuing the study at the sleep laboratory. At the laboratory we not recorded
masticatory muscle activity, but the protocol to assess this issue was developed to
evaluate bruxism events and we believe that in edentulous patients this record could
be done. Also, the vertical dimension could be asses by the jaw movement during the
sleep.
Despite these limitations, this study strongly suggest that mild OSAS patients
increase the AHI when they wear complete dentures during sleep. Also, in this group
of patients, the supine position was an important factor to increase the AHI combined
to wearing denture to sleep. To the moderate to severe group, the AHI was not
influenced by the complete denture wear during sleep, probably the denture effect is
the less important factor to these patients. We suggest more attention to edentulous
patients clinic examination, where sleep questionnaires could be useful to asses the
sleep quality and, when applied, refer the patients to a sleep specialist.
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Conclusion
This study assessed the complete denture impact in the AHI in OSAS
edentulous patients. Only in mild cases, wear the complete denture during sleep
increased the AHI. In moderate to severe cases, the AHI were not changed when the
patients slept wearing and not wearing the complete dentures. Sleep in supine
position wearing the complete denture was the worst situations to mild cases. Future
studies assessing the masticatory muscle activity of a bigger sample of edentulous
patients during sleep should explain better the denture effect in the AHI.
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Table 1 ‒ Baseline demographics and NDS polysomnographic data of 23 patients
mean

SD

(min-max)

AGE

69.6

5.1

(62-80)

Body Mass Index (kg/m2)

26.7

3.0

(19.7-30.4)

GENDER (male/female)

17/6

Presence of hight blood pressure

61%

Baseline PSG (without denture)
Sleep Efficiency (%)

78.1

9.3

(55.9-96.0)

% Stage 1

4.7

2.3

(1.3-9.7)

% Stage 2

59.8

8.6

(45.2-76.9)

% Stage 3+4

18.7

6.3

(8.5-31.4)

% REM

16.8

6.5

(2.2-24.2)

Arousal Index (A/h)

17.6

9.3

(4.3-39.4)

Apnea-Hypopnea Index

19.9

10.2

(5.9-38.6)

Apnea Index

7.3

8.0

(0.2-31.1)

Hypopnea Index

12.6

5.6

(4.8-23.3)

Supine AHI

33.4

23.0

(0.0-90.7)

Non-supine AHI

7.5

7.0

(0.2-23.9)

Basal SaO2

94.2

1.6

(90.4-97.2)

Mean SaO2

93.4

1.8

(89.7-96.3)

Minimal SaO2

83.4

4.9

(70.0-92.0)

Periodical Limb Movement

2.3

9.1

(0.0-43.6)
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Table 2 ‒ Baseline Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale and Mallampati classification
mean

SD

Pittsburgh sleep quality index
GLOBAL

6.4

4.1

Subjective sleep quality

1.1

0.7

Sleep Latency

1.3

1.0

Sleep Duration

0.5

1.0

Habitual sleep efficiency

0.5

1.0

Sleep Disturbances

1.4

0.7

Use of sleep medications

0.8

1.3

Daytime Dysfunction

0.7

1.0

Mallampati I,II/III,IV (% of patients)

22.7/72.8

Epworth Sleepiness Scale

10.2

4.4
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Table 3 ‒ Previous and new conditions of complete dentures and mouth of 19 patients
Mean

SD

Number of previous upper dentures

2.6

1.4

Number of previous lower dentures

2.0

1.6

Years of usage of last upper denture

10.7

12.4

Years of usage of last lower denture

8.0

12.3

Presence of maxilary resorption (%)

15.8

Presence of mandibular resorption (%)

63.2

Upper actual denture Volume (ml)

17.3

4.1

Lower actual denture Volume (ml)

15.7

3.9

Usage of previous denture to sleep
both dentures

74%

only upper denture

16%

none

10%

Usage of new denture to sleep
both dentures

70%

only upper denture

20%

none

10%
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Table 4 ‒ Polysomnograpic data and statistical analysis between No Denture to Sleep (NDS) and Denture to Sleep (DS)
NDS
VARIABLES

Mean

Body Mass Index (kg/m2)
Sleep Efficiency (%)

DS
SD

SD

p*

26.7 ( 3.0)

26.7 ( 3.2)

ns

78.1 ( 9.3)

75.4 ( 10.2)

ns

Stage 1 (%)

4.7 ( 2.3)

4.2 ( 2.8)

ns

Stage 2 (%)

59.8 ( 8.6)

61.6 ( 10.8)

ns

Stage 3+4 (%)

18.7 ( 6.3)

16.5 ( 8.4)

ns

REM (%)

16.8 ( 6.5)

17.7 ( 6.4)

ns

Arousal Index (/h)

17.6 ( 9.3)

19.2 ( 11.4)

ns

Apnea-Hypopnea Index (/h)

19.9 ( 10.2)

25.9 ( 14.8)

0.005

Apnea Index (/h)

7.3 ( 8.0)

10.2 ( 14.6)

ns

Hypopnea Index (/h)

12.6 ( 5.6)

15.7 ( 7.7)

ns

Supine AHI (/h)

33.4 ( 23.0)

43.5 ( 26.7)

ns

Non-supine AHI (/h)

7.5 ( 7.0)

10.7 ( 9.0)

ns

Basal O2 saturation (%)

94.2 ( 1.6)

94.3 ( 1.8)

ns

Mean O2 saturation (%)

93.4 ( 1.8)

93.5 ( 2.0)

ns

Minimal O2 saturation (%)

83.4 ( 4.9)

81.4 ( 9.1)

ns

Periodical Limb Movement (/h)

2.3 ( 9.1)

2.8 ( 6.3)

ns

* p<0,005 significant difference between NDS and DS

Mean
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Table 5 ‒ Effect of preference of usage of denture to sleep on the AHI difference between NDS and DS
Sleep with

Decrease AHI

no change

Increase AHI

Both (n=14)

1

3

10

Only Upper (n=3)

0

2

1

None (n=2)

0

0

2
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Table 6 ‒ Effect of wearing dentures on AHI according to patient baseline (NDS) severity
SEVERITY

n

5 ≤ AHI < 15

8

AHI increase AHI no change AHI decrease
6

2

0

15 ≤ AHI < 30

12

6

4

2

AHI ≥ 30

3

2

1

0

* no change described as less than 20% changes in AHI without-AHI
with denture
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Table 7 ‒ Supine AHI, Non supine AHI, BMI and Age according to severity
Mild (n=8)

Moderate/Severe (n=15)

Mean ± SD

Mean ± SD

BMI

28.5 (±1.0)

25.8 (±3.2)

0.030

AGE

68.0 (±4.2)

70.4 (±5.4)

ns

No denture to sleep

8.9 (±2.4)

25.7 (±7.5)

0.024

Denture to sleep

16.6 (±6.9)

30.8 (±15.6)

0.000

∆ AHI

-7.6 (±6.9)

-5.2 (±10.4)

ns

12.7 (±8.4)

44.4 (±20.5)

0.000

Denture to sleep

51.9 (±28.6)

39.0 (±25.4)

ns

∆ Supine

-39.2 (±30.9)

5.4 (±36.9)

0.008

No denture to sleep

5.1 (±3.9)

8.7 (± 8.0)

ns

Denture to sleep

11.0 (±4.2)

10.5 (±10.9)

ns

∆ Non-supine

-6.0 (±5.9)

-1.8 (±10.7)

ns

No denture to sleep

29.0 (±19.2)

27.0 (±15.3)

ns

Denture to sleep

41.5 (±15.8)

34.8 (±22.9)

ns

∆ REM

-12.5 (±17.7)

-10.3 (±26.5)

ns

p*

AHI

Supine AHI
No denture to sleep

Non supine AHI

REM AHI

* p<0,005 significant difference between Mild and moderate/severe
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Figure 2 ‒ AHI in mild and moderate/sever cases when wearing and not wearing dentures to sleep
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Figure 3 ‒ Supine and Non supine AHI in mild and moderate/severe cases when wearing and not wearing dentures to sleep
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ANEXO A - Parecer do comitê de ética em Pesquisa

