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Resumo 

 

Andrade RGS. Repercussões da máscara nasal e oronasal sobre a patência 

da via aérea superior durante uso de pressão positiva contínua para o 

tratamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Introdução: A aplicação de Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas 

Superiores (CPAP) durante o sono é o padrão ouro no tratamento da Apneia 

Obstrutiva do Sono (AOS) e foi primeiramente descrito utilizando uma 

máscara nasal. No entanto, na prática clínica a máscara oronasal é 

comumente. Este estudo foi desenhado para determinar os efeitos agudos 

da mudança de rota de fluxo do CPAP de nasal para oronasal e oral na 

patência da via aérea superior durante o sono em pacientes com AOS.  Nós 

hipotetizamos que a pressão transmitida pelo compartimento oral da 

máscara oronasal pode comprometer a eficácia do CPAP no tratamento da 

AOS por empurrar a língua posteriormente. Métodos: Dezoito pacientes 

(idade 44 ± 9 anos, índice de massa corpórea de 33,8 ± 4,7 kg / m², índice 

de apneia-hipopneia 49,0 ± 39,1 eventos/hora) dormiram com máscara 

oronasal customizada com dois compartimentos (nasal e oral) selados e 

independentes conectados a uma válvula multidirecional.  O sono dos 

pacientes foi monitorizado pela polissonografia e induzido por baixas doses 

de midazolam (3,1 ± 2,2 mg). O CPAP nasal foi titulado até a pressão de 

manutenção das vias aéreas superiores. A rota de fluxo do CPAP foi 

mudada de nasal para oronasal (n = 18) e oral (n = 16) durante o sono. A 

área retroglossal foi continuamente observada durante a nasoendoscopia. 

Resultados: O CPAP nasal (14,8 ± 4,1 cmH2O) foi suficiente para estabilizar 

a via aérea superior em todos os pacientes. Em contraste, o CPAP oronasal 

e oral promoveram eventos obstrutivos em 12 (66,7%) e 14 (87,5%) 

pacientes, respectivamente. Quando o CPAP foi transmitido pela rota 

oronasal e oral houve uma redução progressiva e significante na distância 



 
 

 

entre a epiglote e a base da língua e na área retroglossal em comparação 

com a respiração estável durante a rota nasal. Conclusões: Mudanças 

agudas na rota de fluxo do CPAP nasal para as rotas oronasal e oral 

induzem eventos obstrutivos e diminuem as dimensões da orofaringe em 

pacientes com AOS durante o sono. A máscara oronasal pode comprometer 

a efetividade do CPAP no tratamento da AOS. 

Descritores: 1. apneia do sono tipo obstrutiva; 2. pressão positiva contínua 

nas vias aéreas; 3. terapêutica; 4. máscaras; 5. endoscopia;6. transtornos do 

sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Andrade RGS. Impact of the nasal and oronasal mask on the patency of the 

upper airway during continuous positive airway pressure on treatment of 

patients with obstructive sleep apnea [Tese]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”;2016. 

 

 

Introduction:  Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) is the gold 

standard treatment for obstructive sleep apnea (OSA) and was conceived to 

be applied by nasal route only. However, in clinical practice the oronasal 

mask is commonly used. This study was designed to determine the acute 

effects of changing the nasal CPAP route to oronasal and oral in upper 

airway patency during sleep in patients with. We hypothesized that the 

pressure transmitted by the oral compartment of oronasal mask will push the 

tongue backwards and will compromise CPAP effectiveness in OSA 

treatment.  Methods: Eighteen patients with OSA (age: 44±9 years, body 

mass index: 33.8±4.7 Kg/m², apnea-hypopnea index: 49.0 ± 39.1 

events/hour) slept with a customized oronasal mask with a nasal and oral 

sealed compartments connected to a multidirectional valve. Sleep was 

monitored by full polysomnography and induced by low dosis of midazolam 

(3.1 ± 2.2 mg). Nasal CPAP was titrated up to holding pressure and flow 

route was changed to oronasal (n = 18) and oral route (n = 16) during sleep. 

Retroglossal area was continuously observed by nasoendoscopy. Results: 

Nasal CPAP (14.8±4.1 cmH2O) was able to stabilize breathing in all patients. 

In contrast, CPAP delivered by oronasal and oral route promoted obstructive 

events in 12 (66.7%) and 14 (87.5%) patients, respectively. Compared to 

stable breathing during nasal route, there was a significant and progressive 

reduction in the distance between epiglottis and tongue base and the 

retroglossal area when CPAP was delivered by oronasal and oral route, 

respectively. Conclusions: CPAP delivered by oronasal route may 

compromise CPAP effectiveness to treat OSA. 



 
 

 

 

Descriptors: 1. sleep, apnea, obstructive; 2.continuous positive airway 

pressure; 3. therapeutics; 4. masks; 5 endoscopy;6 sleep disorders. 
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  Introdução 

 

 

1.1  Apneia Obstrutiva do Sono 

 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada por obstruções 

repetidas parciais (hipopneias) ou completas (apneias) da faringe, associada à 

dessaturação de oxigênio e fragmentação do sono [1,2].  A polissonografia é o 

exame padrão ouro para o diagnóstico da AOS e consiste no registro 

simultâneo de variáveis eletroencefalográficas, de tônus muscular e 

movimentação ocular para estagiamento do sono e de variáveis respiratórias 

como oximetria de pulso, movimentação torácica e abdominal e cânula de 

pressão (para registro do fluxo aéreo) para avaliação dos eventos respiratórios 

[1]. O evento de apneia obstrutiva é caracterizado na polissonografia como 

ausência de fluxo aéreo, pelo sinal da cânula de pressão e concomitante 

movimentação das cintas de esforço torácica e abdominal. Hipopneia é 

caracterizada na polissonografia como redução parcial do fluxo aéreo pelo sinal 

da cânula de pressão. O principal parâmetro gerado pelo polissonografia é o 

índice de apneia e hipopneia (IAH), que indica o número de eventos (apneia + 

hipopneia) por hora de sono. O IAH é considerado normal de 0 - 5 eventos /h. 

O IAH de 5 -14, 15 – 29, >30 eventos /h classifica a AOS em leve, moderada e 

grave, respectivamente [3]. As imagens abaixo exemplificam um registro 

durante a noite de um paciente com AOS. 
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Figura 1: Registro de 120 segundos de polissonografia de um paciente apresentando 

apneias obstrutivas (em rosa). Observe as interrupções do fluxo aéreo, mas com 

persistência de esforço respiratório (canais de cintas de esforço torácica e abdominal), 

terminando com despertares. Há queda da saturação de oxigênio (SpO2), a qual 

tipicamente está atrasada em relação ao início da apneia. Este fenômeno se deve à 

reserva pulmonar de oxigênio, que é reduzida no decorrer da apneia. 

Definição das abreviaturas: C3- M2, eletroencefalografia; Lower-Ribcage, tônus 
muscular; Cannula/Thermistor, fluxo respiratório; Thorax/Abdomen, cintas para 

monitorização de movimentação torácica e abdominal; SpO2, oximetria de pulso;  

 

 

Figura 2: Registro de 120 segundos de polissonografia de um paciente apresentando 

hipopneias (em amarelo). Observe reduções do fluxo aéreo e a persistência de esforço 

respiratório, queda da saturação de oxigênio e despertar. 
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A síndrome da AOS é caracterizada por uma IAH entre 5 e 15 

eventos/hora associado a algum sinal ou sintoma, que podem ser sonolência 

excessiva diurna, ronco, apneias presenciadas, sono não reparador, fadiga,  ou 

um IAH maior que 15 eventos/hora de sono independente da presença de 

sintoma [3]. 

AOS é um problema de saúde pública em função da sua alta prevalência 

e graves consequências, quando não tratada. Um estudo com amostra 

representativa de adultos da cidade de São Paulo, que realizou polissonografia 

em 1042 indivíduos encontrou que, aproximadamente, 1 em cada 3 adultos 

(32,8%) preencheram os critérios para síndrome de AOS [4]. Mais 

recentemente um estudo, que realizou polissonografia domiciliar em 2121 

indivíduos consecutivos na Suíça, com idade entre 40 – 85 anos, mostrou que 

a prevalência da apneia obstrutiva do sono moderada-grave (IAH > 15 

eventos/hora de sono foi de 23,4 % nas mulheres e 49,7 % nos homens [5]. A 

AOS pode levar a múltiplas consequências, incluindo sono fragmentado e não 

reparador, sonolência excessiva diurna, perda da qualidade de vida e aumento 

de complicações cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão arterial 

sistêmica, arritmia cardíaca e risco aumentado de mortalidade [6,7,8,9].  

 

1.2  Fisiopatologia 

 

As razões para o colapso das vias aéreas superiores durante o sono em 

pacientes com AOS são múltiplas e não totalmente compreendidas. O colapso 
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das vias aéreas superiores depende das características anatômicas, da 

instabilidade ventilatória durante o sono e do controle neuromuscular do calibre 

da via aérea superior [10].  O modelo do resistor de Starling pode ajudar no 

entendimento da obstrução da via aérea superior. O resistor de Starling 

consiste em dois tubos rígidos intermediados por um tubo colapsável. Os tubos 

rígidos representam, no caso, o nariz e a traqueia, estruturas ósseas e 

cartilaginosas interpostas pela faringe, que é um tubo muscular e colapsável 

(Figura 3A). É importante observar que o conceito do resistor de Starling 

envolve variações de pressão na região proximal e a resistência e diâmetro dos 

tubos são fixos. O fluxo através da via aérea superior é proporcional ao 

gradiente pressórico, através de todo o circuito. Nesse modelo, a pressão 

crítica de fechamento (Pcrit) é a pressão em que ocorre o fechamento total da 

faringe [11]. A tendência ao colapso da faringe depende tanto das pressões no 

nariz e na traqueia, como também das pressões em torno da faringe. Quando a 

Pcrit é maior que a pressão no nariz e traqueia ocorre o colapso da via área 

superior (Figura 3B).  Quando a pressão no nariz e na traqueia são maiores 

que a Pcrit o fluxo de ar ocorre normalmente (Figura 3C). 
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Figura 3: Desenho esquemático ilustra o conceito do resistor de Starling. A: Dois tubos 

rígidos (nariz e traqueia) intermediados por um tubo colapsável (faringe).  B: Colapso 

da faringe, em C: Via aérea superior pérvia. Esquema adaptado de Gleadhill et al. 

1991 [12] 

 

1.3  Sonoendoscopia 

 

 Neste trabalho e em estudos anteriores utilizamos a sonoendoscopia 

como ferramenta para a análise da via aérea superior e por tal motivo este 

tema merece alguns esclarecimentos.  A sonoendoscopia foi primeiramente 

descrita em 1991, por Croft e Pringle [13], com o objetivo de identificar e triar 

pacientes que seriam beneficiados pelo tratamento cirúrgico dos distúrbios 

respiratórios do sono. A técnica, tridimensional, envolve a indução 

farmacológica do sono e uma visualização direta da via aérea durante o dia, 

usando um endoscópio de fibra óptica flexível e inserido em uma das narinas. 

O endoscópio pode ser posicionado em diferentes níveis da via aérea: palato 
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mole, tonsilas, base da língua e epiglote, detectando diferentes níveis de 

obstrução [14,15]. 

Desde então, muitos estudos têm demonstrado que a sonoendoscopia é 

uma ferramenta segura e útil na avaliação da obstrução da via aérea superior, 

auxiliando, portanto, no diagnóstico da AOS. 

 

 

Figura 4: Imagem da nasoendoscopia na região da orofaringe mostrando a parede 

posterior da faringe, epiglote e base da língua. 

 

Nosso Laboratório vem estudando a indução do sono com baixas doses 

de midazolam, que mostrou ser uma alternativa para a determinação da 

colapsabilidade da faringe (Pcrit) e para a sonoendoscopia. A Pcrit determinada 

durante o dia, após a indução do sono com midazolam, é válida e similar à Pcrit 
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obtida durante o sono natural. A arquitetura do sono, após a indução do sono 

com baixas doses de midazolam, é semelhante ao sono natural [16]. O 

midazolam é um sedativo benzodiazepínico com meia vida de 3 horas [17] e 

amplamente utilizado como hipnótico por via oral ou para sedação em 

procedimentos ambulatoriais, como endoscopia digestiva e broncoscopia. É 

utilizado para indução do sono e endoscopia da faringe (sonoendoscopia), a 

fim de se determinar os sítios de obstrução [18,19]. 

 

1.4  Tratamento 

 

1.4.1 Tratamentos gerais 

 

Muitos são os tratamentos disponíveis para a AOS e levam em 

consideração a gravidade da doença. O tratamento envolve medidas simples 

como a perda de peso naqueles indivíduos com sobrepeso ou obesidade, 

evitar álcool ou sedativos, dormir na posição lateral. [20]. Dispositivos de 

avanço mandibular são amplamente utilizados, tendo maior benefícios na AOS 

leve e moderada [21]. Muitas técnicas cirúrgicas também estão disponíveis 

para o tratamento desta doença [22]. Mais recentemente, a terapia 

miofuncional, que envolve exercícios orofaríngeos com a fonoaudióloga, foram 

descritos para AOS leve e moderada [23,24] e a estimulação do nervo 

hipoglosso que mostrou ser eficaz na redução da gravidade da AOS [25]. 
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1.4.2 Tratamento com pressão positiva 

 

 A aplicação de pressão positiva contínua (CPAP), na via aérea superior 

de forma não invasiva durante o sono, é considerada o tratamento padrão ouro 

para pacientes com AOS moderada a grave. O tratamento da AOS com CPAP 

foi primeiramente descrito por Sullivan, em 1981 [26]. A ideia chave era que a 

pressão positiva, quando aplicada através do nariz, funcionasse como uma tala 

pneumática capaz de manter a via aérea superior (VAS) aberta, empurrando o 

palato mole anteriormente. 

 

 

 

Figura 5: Desenho adaptado de Sullivan,1981 [26]. Ilustra o paciente com apneia 

obstrutiva do sono (esquerda) e em seguida (à direita) em uso da pressão positiva 

com a via aérea superior completamente aberta. 
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 O CPAP elimina os eventos respiratórios obstrutivos e foi testado em 

inúmeros trabalhos, sendo capaz de diminuir a sonolência excessiva diurna, 

risco cardiovascular, melhora a capacidade cognitiva e qualidade de vida 

[27,28,29]. 

 

Figura 6: Hipnograma de uma noite que mostra a primeira metade da noite sem o 

CPAP. Durante a primeira metade da noite, o paciente apresenta apneias e hipopneias 

com dessaturações importantes. Na segunda metade da noite, foi colocado o CPAP 

com diminuição dos eventos obstrutivos e a saturação de oxigênio se manteve estável. 

 

 Apesar de eliminar a AOS, a efetividade do CPAP é totalmente 

dependente da adesão, ou seja, o número de horas em que o aparelho é 

utilizado por noite. Infelizmente, a adesão à terapia com CPAP é extremamente 

variável (46-80%) [30,31]. Os fatores preditores de adesão ao CPAP são 

CPAP 
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múltiplos e incluem a gravidade da AOS, o grau de sonolência excessiva 

diurna, o estado socioeconômico, o nível de compreensão da terapia pelo 

paciente e o modelo da máscara [32,33,34,35]. 

 

1.4.3  Interfaces 

 

 Muitos pacientes com AOS apresentam obstrução nasal [36] sendo 

intolerante à máscara nasal. O uso da máscara oronasal é comum na prática 

clínica e aparentemente parece funcionar [37]. As máscaras nasal, oronasal e 

almofadas intranasais são os modelos de máscaras mais comumente 

conhecidos e estão representadas na Figura 7 e 8. Os materiais que compõem 

estas máscaras vão desde o silicone, gel, até tecidos, com o intuito de torná-las 

extremamente leves e confortáveis. Em geral, são formadas pelo encaixe de 

suas peças, sendo de fácil manuseio por parte dos pacientes. São comumente 

encontradas nos tamanhos P, M e G e fixadas ao rosto do paciente por fitas de 

velcro® ajustáveis. Possuem um porto exalatório que evita a reinalação do gás 

carbônico.  

A máscara nasal recobre exclusivamente o nariz e deve circundá-lo de 

maneira a não comprimir a asa do nariz, ficando imediatamente superior ao 

lábio superior e próximo ao ângulo do olho. A maior parte das máscaras nasais 

possui um apoio de testa como componente estabilizador da máscara. Este 

ponto de apoio permite que 2 fitas paralelas partam da região superior para 
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fixar a máscara, e mais duas fitas da região inferior, compondo uma fixação em 

4 pontos.  

As almofadas nasais, ou pillow nasal, consistem em duas almofadas 

intranasais e surgiram como uma alternativa à máscara nasal por ser menor e 

ter menos contato com a face. Dela partem 2 fitas para fixar a máscara na 

região superior e posterior da cabeça, compondo uma fixação em 2 pontos.  

A máscara oronasal recobre o nariz e a boca e permite que o paciente 

respire, tanto pelo nariz quanto pela boca. A interface oronasal deve estar 

posicionada próxima ao ângulo do olho, permeando toda a lateral do nariz até a 

boca e terminar abaixo do lábio inferior do paciente, permitindo que o paciente 

abra a boca. As máscaras oronasais, em geral, possuem apoio de testa como 

componente estabilizador da máscara. Este ponto de apoio permite que partam 

2 fitas paralelas da região superior para fixar a máscara, e mais duas fitas da 

região inferior, compondo uma fixação em 4 pontos.  As interfaces oronasais 

foram descritas, inicialmente, em situações de ventilação não invasiva para 

pacientes com insuficiência respiratória e alta demanda ventilatória [38]. Em um 

segundo momento, elas passaram a ser utilizadas em pacientes com AOS. A 

máscara oronasal tem sido progressivamente utilizada, pois muitos pacientes 

com AOS relatam algum grau de obstrução nasal [36] e consequentemente 

uma porcentagem de respirações orais [39].   

 A interface exclusivamente oral é conhecida como oracle®. É feita de 

silicone e lembra o formato de uma borboleta que se posiciona entre os lábios 

e os dentes.  Da máscara oral partem 2 fitas em direção à região posterior da 
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cabeça para fixá-la ao rosto do paciente. A oracle® tem um componente 

posicionador da língua, que mantém a língua estabilizada e evita obstruções ao 

fluxo de CPAP. Na prática clínica, a máscara exclusivamente oral é pouco 

utilizada.  

 

Figura 7: Imagem dos modelos de máscaras disponíveis no mercado. A Máscara 

Nasal. B Máscara Oronasal. C Almofadas intranasais Nasal. D Máscara Oral. 
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Figura 8: Desenho que ilustra os diferentes tipos de máscaras. A máscara nasal. B 

pillow nasal. C máscara oronasal e em D máscara oral. 

 

 Recentemente, o nosso grupo do Laboratório do Sono – InCor 

descreveu um caso que ilustra claramente a nossa inquietação quanto a 

efetividade da máscara oronasal. Paciente do sexo masculino, 69 anos, com 

AOS grave (76 eventos/hora) e saturação mínima de oxigênio 58%. Em 

titulação manual da pressão de CPAP, no laboratório do sono com máscara 

oronasal, a pressão alcançou 16 cmH2O com IAH residual de 32 eventos/hora 

e saturação mínima de oxigênio de 78%. O paciente retornou ao laboratório do 

sono e fez novo exame de titulação, sendo que, na primeira metade da noite, 

com máscara nasal e na segunda metade da noite, com máscara oronasal. A 

pressão de 7 cmH2O com a máscara nasal foi suficiente para eliminar os 
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eventos respiratórios. Em contraste, a pressão de 16 cmH2O com a máscara 

oronasal foi insuficiente para eliminar os eventos respiratórios. Levantamos 

então, a hipótese de que a língua estava sendo projetada para trás. 

Submetemos o paciente a um exame de sonoendoscopia para observar a 

região da orofaringe, sendo que a primeira parte com máscara nasal e a 

segunda com máscara oronasal.  Com a máscara nasal, a orofaringe estava 

aberta com pressão de 7 cmH2O enquanto que, com a máscara oronasal com 

pressão de 16 cmH2O, a orofaringe estava parcialmente fechada devido à 

posteriorização da base da língua (Figura 9) [40]. 
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Figura 9: Resumo da polissonografia, em sono natural, durante titulação da pressão 

positiva contínua em vias aéreas (CPAP) – na parte de cima.  Imagens da 

sonoendoscopia – na parte de baixo, usando máscara nasal e oronasal. Durante a 

primeira parte do exame de titulação, CPAP nasal de 7 CmH2O controlando 

adequadamente os eventos obstrutivos. Durante a segunda parte do exame foi usada 

a máscara oronasal. Observe a persistência dos eventos obstrutivos, mesmo com a 

elevação da pressão até 16 CmH2O. A imagem de endoscopia capturada enquanto 

era usado o CPAP nasal de 7 CmH2O mostra uma orofaringe aberta. Em contraste, a 

imagem tirada com a máscara oronasal, com pressão de 16 CmH2O, mostra a base da 

língua disposta posteriormente, empurrando a epiglote e estreitando significativamente 

a luz da via aérea. Publicado em European Respiratory Journal, 2012 [40].  

Definição das abreviaturas: SpO2 saturação arterial de oxigênio medido por oxímetro 

de pulso. CA apneia central. OA apneia obstrutiva. MA apneia mista. Hypo hipopneia. 

PAP pressão arterial pulmonar. REM movimento rápido dos olhos. Os eventos 

respiratórios são mostrados em segundos.  

 

 Em recente revisão da literatura publicada no Jornal Brasileiro de 

Pneumologia [41], que segue anexada (Anexo E), concluímos que a máscara 

oronasal requer maiores níveis de pressão terapêutica de CPAP, mantém 

níveis maiores de IAH residual e os pacientes que usam este modelo de 
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máscara tem uma menor adesão, em número de horas por noite, do CPAP 

Entretanto, na prática clínica, a máscara oronasal é comumente indicada para 

pacientes que referem respirar pela boca.  

 O nosso estudo se propõe a testar a hipótese de que a mudança aguda 

na rota de fluxo de nasal para oronasal e oral, em pacientes com AOS, pode 

interferir na eficácia do CPAP, no tratamento de pacientes com AOS. 

 

 

 

Figura 10: Desenho esquemático propondo aplicação de CPAP por máscara oronasal. 

O esquema sugere que o CPAP quando transmitido por máscara oronasal pode 

empurrar a língua para trás e causar obstrução.
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2 Objetivos 

 

 

Determinar o efeito agudo da mudança de rota do CPAP em pacientes 

com diagnóstico de AOS em uso de CPAP durante sono induzido sobre o: 

 Padrão de fluxo respiratório; 

 Dimensões da orofaringe observada diretamente pela 

nasoendoscopia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS 
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  Métodos 

 

 

3.1 Pacientes 

Foram recrutados pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, 

com diagnóstico de AOS, que foram encaminhados ou que estão em 

acompanhamento no Grupo de Distúrbios do Sono da Disciplina de 

Pneumologia do Instituto do Coração – InCor. Foram excluídos os pacientes 

com doenças cardíacas e/ou pulmonares graves, diabetes, história de 

operações nasais, deformidades craniofaciais, história de obstrução nasal 

fixa e índice de massa corpórea (IMC) > 40 kg/m2. Os pacientes foram 

submetidos a uma anamnese detalhada, exame físico e nasoendoscopia. 

O Comitê de Ética do Instituto do Coração aprovou o protocolo (SDC: 

3830.12.086/ CAPPesq) (Anexo A). O consentimento livre e esclarecido foi 

obtido de todos os participantes do estudo (Anexo B). 

 

3.2  Avaliações Iniciais  

 

Todos os indivíduos foram submetidos à avaliação clínica e 

antropométrica detalhada, que incluiu idade, peso, altura e medidas da 

circunferência do pescoço e abdominal. O IMC foi calculado peso/altura². 

Antecedentes mórbido-pessoais, medicações em uso, sintomas 

nasofaríngeos (Anexo C). 
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Todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação clínica, 

aplicação de questionário e polissonografia diagnóstica, seguida pela 

sonoendoscopia, com CPAP pela manhã. 

Foram aplicados os seguintes questionários: 

- Questionário de Sonolência Excessiva Diurna de Epworth, que avalia 

sonolência excessiva diurna subjetiva, sendo positivo quando acima de 10 

pontos (Anexo C); 

- Questionário de Berlim, que avalia entre o risco alto ou baixo risco para 

AOS (Anexo C). 

 

3.2.1  Polissonografia Basal 

 

O paciente dormiu no laboratório do sono para realizar uma 

polissonografia padrão de noite inteira (Embla Systems Inc.,USA), com o 

intuito de determinar características basais do sono e quantificar a gravidade 

da apneia. O paciente foi monitorizado com eletroencefalograma, 

eletrooculograma, eletromiografia submentoniana e tibial, eletrocardiograma, 

oximetria de pulso, medidas de fluxo (termístor e cânula de pressão), cintas 

de esforço respiratório abdominal e torácica. 

A apneia foi definida pelas regras da Academia Americana de medicina 

do sono (AASM), pela redução completa do fluxo (termístor) por pelo menos 

10s e hipopneia por uma redução do fluxo > 30% (cânula de pressão) por 
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pelo menos 10s, associado a uma dessaturação de oxigênio de 3 pontos ou 

um despertar. O IAH foi definido para cada paciente [42]. 

 

3.3  Sonoendoscopia 

 

Os pacientes foram avaliados na manhã seguinte à polissonografia 

completa, usando o mesmo sistema de monitorização, exceto pela cânula 

nasal e o termístor. O paciente foi convidado a dormir em supino, com a 

cabeça em posição neutra, usando uma máscara oronasal customizada 

(7900, Hans Rudolph, Kansas City, MO).  

 

 

 

Figura 11: Máscara oronasal customizada com dois compartimentos independentes 

e selados. Em cada compartimento foi acoplado um pneumotacógrafo para 

avaliação das curvas de fluxo nasal e oral. 

 

A máscara oronasal possui dois compartimentos (oral e nasal) 

independentes e selados. Para garantir uma boa fixação da máscara e 
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menos vazamentos, utilizamos uma cola (GBPI, Los Angeles, CA) entre a 

máscara e a pele do paciente. Dois pneumotacógrafos (3700A, Hans 

Rudolph, Kansas City, MO) conectados a transdutores de pressão diferencial 

(MP45-14-871, Validyne, Northbridge, CA) foram ligados ao compartimento 

nasal e oral da máscara. A outra extremidade dos dois pneumotacógrafos foi 

ligada a um CPAP (Philips, Respironics, Murrysvil, PA) através de uma 

válvula multidireccional (Hans Rudolph, Kansas City, MO) (Figura 12). A 

válvula foi suspensa por braço mecânico, a fim de proporcionar conforto ao 

paciente e permitir que o pesquisador pudesse mudar a rota de fluxo sem 

contato com o paciente. O conjunto de transdutor diferencial de 

pressão/pneumotacógrafo foi calibrado utilizando uma seringa de 1 L (Hans 

Rudolph, Kansas City, MO). Os sinais de fluxo foram registrados por um 

sistema de aquisição de dados com uma frequência de amostragem de 200 

Hz (LabVIEW, National Instruments, Austin, TX, EUA). Os 2 sinais de fluxo 

(nasal e oral) foram enviados para um computador exclusivo, bem como 

para o sistema de polissonografia. Os vazamentos de ar da máscara e entre 

os compartimentos foram meticulosamente excluídos por uma série de 

testes. Foram feitos testes preliminares para certificar ausência de 

vazamento: 

- Inspeção por palpação e visualmente pelos investigadores e perguntado 

para o paciente sobre a presença de vazamentos 

- Com o CPAP em 10 CmH2O acoplado ao compartimento oral, foi pedido ao 

paciente que prendesse a respiração por alguns segundos. Foi então 

observado se existia algum fluxo pelo pneumotacógrafo nasal e oral. Depois 
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o procedimento foi repetido de forma inversa para garantir que não houve 

vazamentos entre os compartimentos. 

  O endoscópio ultra slim (2,8 mm de diâmetro, BFXP 160 F, Olympus, 

Japão) foi inserido na máscara, através de uma entrada específica, para 

visualização direta das vias aéreas superiores. O endoscópio foi posicionado 

a 10 mm da epiglote, com a ajuda de um fio guia numerado, passado pelo 

canal de trabalho do endoscópio. O vídeo (29,97 cenas/seg.) (510, Pinnacle 

Systems, USA) foi enviado para um computador exclusivo.  

 

 

 

Figura 12: Esquema que representa o desenho do estudo. O paciente dormiu 

monitorizado com a PSG usando o CPAP, com máscara customizada com dois 

compartimentos (nasal e oral) independentes e selados (em destaque). O sinal de 

fluxo e da PSG foi enviado para um computador exclusivo. A região retroglossal foi 

diretamente visualizada pela nasoendoscopia.. 
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Figura 13: Imagem que ilustra a máscara oronasal customizada e válvula stopcock 

que permite mudar a rota de fluxo do CPAP sem contato com o paciente 
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Figura 14: Paciente monitorizado pela polissonografia utilizando a 
máscara oronasal customizada. Dois pneumotacógrafos em cada 
compartimento acoplados a válvula multidirecional ligada ao CPAP. 
Braço mecânico que segura a válvula multidirecional e o 
nasoendoscópio e permite mudar a rota do CPAP sem contato com o 
paciente. 
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Figura 15: Imagem que exemplifica um dia de coleta com aquisição dos dados da  

polissonografia, fluxo e nasoendoscopia. 

 

Depois de colocar a máscara oronasal e posicionar o endoscópio, o 

sono foi induzido por infusão intravenosa de midazolam, que foi lentamente 

titulado até ser observado na tela do computador o início do sono. A infusão 

de midazolam foi interrompida no início do sono e seria reiniciada se o 

paciente despertasse por mais de 2 minutos, como descrito anteriormente 

[16]. O CPAP foi inicialmente titulado com a rota de fluxo nasal para abolir a 

limitação de fluxo. Depois de pelo menos 2 minutos de sono estável (fase 2), 

a rota de CPAP foi mudada na seguinte sequência: de nasal para oral, de 

oral para o oronasal, de oronasal para oral e de oral para nasal. O paciente 

permaneceu pelo menos 2 minutos em cada rota de CPAP, que chamamos 

de ensaio. A sequência foi realizada duas vezes. O volume corrente foi 

medido em valores absolutos, utilizando uma rotina personalizada (Matlab, 
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The MathWorks, EUA ) e um filtro Savitzky-Golay. Ao final do protocolo a 

pressão de manutenção da via aérea superior, pressão esta que mantém a 

via aérea plenamente aberta, foi titulada na rota de fluxo oronasal e oral.  

 

3.4 Mudança na rota de fluxo do CPAP 

 

Cada paciente teve pelo menos 3 ensaios durante a rota oral e 

oronasal.. O padrão respiratório em cada ensaio foi reconhecido de acordo 

com os critérios da AASM [42], em eventos obstrutivos quando hipopneia e 

apneia foram observadas. O evento mais grave (hipopneia/apneia) 

caracterizou o ensaio. A respiração estável foi caracterizada pela 

permanência da respiração sem restrição fluxo e sem eventos obstrutivos 

durante o ensaio. Os pacientes foram, então, divididos em um grupo de 

respiração estável ou no grupo de eventos obstrutivos, levando em 

consideração o padrão de 2 dos 3 ensaios.  

Durante a rota oronasal, o paciente pode respirar pelo nariz ou pela 

boca, então quantificamos a porcentagem de ventilação nasal e oral no 

trecho anterior (30 segundos) ao primeiro evento obstrutivo ou durante a 

respiração estável depois da transição da rota, de acordo com a 

classificação de cada ensaio.  Com este fim, utilizamos a fórmula: (volume 

corrente nasal / (volume corrente nasal + volume corrente oral) X 100) para 

quantificar a porcentagem de respiração nasal.  
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3.5 Avaliação da imagem 

 

Atualmente não existe um método exato para medir a área do lúmen da 

via aérea superior. Isono et al. avaliaram a área do espaço retropalatal e 

retrolingual, por meio de imagens adquiridas pela fibra óptica do aparelho de 

endoscopia, em distâncias previamente definidas entre a ponta da fibra 

óptica e a região a ser analisada [43,44]. A distância entre a ponta do 

endoscópio e o sítio de observação é mensurada utilizando um fio guia, 

através do canal de aspiração do endoscópio. Nestas fotografias, os 

espaços retropalatal e retrolingual são delimitados por meio de um programa 

de análise de imagem (ImagePro Plus 4.5.0.29, USA) e os valores em pixels 

são convertidos em distâncias (mm) e área (mm2), utilizando uma tabela de 

referência previamente construída com imagens obtidas de papel 

milimetrado em alturas pré-estabelecidas. A técnica foi, então, reproduzida 

pelo nosso grupo. 
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 Figura 16: A e B: 1: notebook com software para gravação das imagens , 2: troller, 

3: videobroncoscópio, 4: fibra óptica, 5: papel milimetrado, 6: fita métrica. 

 

 

Figura 17: A, B, C e D: fotos de papel milimetrado obtidas em diferentes distâncias 

entre a ponta da fibra óptica e a superfície do papel (A: 5 mm de distância, B: 10 

mm, C: 15 mm e D: 20 mm). 
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Figura 18: Tela parcial do programa ImagePro Plus. Uma área específica de cada 

imagem foi manualmente delimitada para obtenção da quantidade de pixels (valores 

apresentados na coluna “área”). 

 

 

Figura 19: Tela parcial do programa ImagePro Plus. Um comprimento em linha reta 

de cada imagem foi manualmente delimitado para obtenção da quantidade de pixels 

(valores apresentados na coluna “comprimento”). 

 

Um investigador cego, que não conhecia em que rota de fluxo o 

paciente estava, nem o IAH do paciente, analisou a gravação do vídeo e 

escolheu a imagem com a menor área de secção transversal para cada rota 
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de fluxo. A média da área transversal dos 3 ensaios foi feita para cada rota 

de fluxo do CPAP. A análise das imagens foi calculada por meio da 

delimitação da área da orofaringe em um software comercial (ImagePro 

4.5.0.29, EUA) e a comparação foi feita com um papel milímetro com a 

mesma distância [43,44], levando em consideração a nossa tabela de 

referência para conversão de pixels em comprimento e área (Anexo D). 

Cinco medidas foram feitas. Em primeiro lugar, a distância entre a epiglote e 

a parede posterior da faringe (A), a distância entre a base da língua e a 

epiglote (B) e a distância latero lateral (C) e as áreas compreendidas entre a 

base da língua e parede posterior da faringe (retroglossal), entre a parede 

posterior da faringe e epiglote (epiglote).  
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Figura 20: Imagem de nasoendoscopia na região da orofaringe. A linha A: distância 

entre a epiglote e parede posterior da faringe, B: distância entre epiglote e base da 

língua e C: distância entre as paredes laterais da faringe.  Em branco, as áreas 

entre a parede posterior da faringe e epiglote, denominada retroglossal e a área 

compreendida entre a parede posterior da faringe e epiglote, denominada epiglote. 

 

 

3.6 Análise estatística  

 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão ou mediana (25 

– 75 centil), quando apropriado. Para comparar as medidas obtidas de área 

e comprimento para os três diferentes grupos (nasal, oronasal e oral) 

utilizamos o teste não paramétrico de Friedmann (Conover, 1999).  Para as 

variáveis que apresentaram uma diferença significativa no teste de 

Friedmann utilizamos o teste de wilcoxon pareado para verificar quais grupos 

foram diferentes, dois a dois. O teste para análise de variância de medidas 
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repetidas foi utilizado para testar diferença entre a pressão de manutenção 

do CPAP durante as rotas nasal, oronasal e oral. O pacote estatístico 

utilizado foi R Core Team, 2013. A significância estatística foi estabelecida 

em p <0,05.
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  Resultados 

 

 

Um total de 25 indivíduos foram recrutados, um paciente foi excluído por 

obstrução nasal com hipertrofia de cornetos bilateral e desvio de septo a 

direita grau III observada em nasoendoscopia, um paciente por não ter AOS 

e cinco por problemas técnicos com o sinal de fluxo ou do vídeo.  As 

características antropométricas e gravidade da AOS dos 18 pacientes 

estudados estão descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características antropométricas e da polissonografia basal 

   mínimo – máximo 

N°. De Pacientes 18   

Homens, % 55   

Idade, anos  44 ± 9  30 – 61 

IMC, kg/m2 33,8 ± 4,7  26,7 – 43,2 

Circunferência do pescoço, cm 41 ± 4  32 – 50 

IAH, eventos por hora 49,0 ± 39,1  5,1 – 122,4 

Min. SaO2,% 81,4 ± 9,1  52,0 – 91,0 

Epworth 12 ± 6  2 – 22 

Valores são expressos em média ± DP. IMC: índice de massa corpórea; IAH: índice 

de apneia e hipopneia. Min SaO2: saturação minima. 
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O tempo médio do exame de nasoendoscopia com CPAP foi de 27,9 

± 7,7 min e a dose média de midazolam foi de 3,1 ± 2,2 mg. Todos os 

pacientes apresentaram uma respiração estável durante CPAP nasal com 

pressão média de 14,8 ± 4,1 cmH2O (intervalo: 7,0-20,0 cmH2O).  

Dezoito e 16 pacientes tiveram pelo menos 3 ensaios válidos com o 

CPAP na rota oronasal e oral, respectivamente. Na rota oral 2 pacientes 

tiveram dados insuficientes para análise por instabilidade do sono durante a 

coleta. Seis dos 18 pacientes apresentaram respiração estável durante o 

CPAP oronasal. Em contraste, a maioria dos pacientes (n = 12) 

apresentaram eventos obstrutivos (predominantemente hipopneias em 6 

pacientes e apneias em 6 pacientes) durante a rota oronasal. Apenas 2, dos 

16 pacientes, apresentaram respiração estável durante o CPAP oral.  

Enquanto que, 14 pacientes apresentaram eventos obstrutivos 

(predominantemente hipopneias em 4 pacientes e apneias em 10 pacientes). 

O fluxograma dos pacientes que foram recrutados, incluídos e o padrão de 

fluxo predominante de cada paciente, assim como o padrão de cada ensaio 

está sumarizado na figura 21. 
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Figura 22: Exemplos das curvas de fluxo. Em A paciente em respiração estável 

caracterizando o ensaio como respiração estável durante o CPAP nasal. Em B e C 

os ensaios foram caracterizados como eventos obstrutivos e aconteceram durante a 

rota oronasal. Em B observamos hipopneias e em C apneias. 
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A análise da porcentagem da respiração nasal em cada ensaio, 

individualmente, durante o CPAP transmitido pela rota oronasal foi expressa 

em mediana (25 - 75 centil) e esta demonstrada na Figura 23.  Todos os 

ensaios com <50% de respiração nasal apresentaram eventos obstrutivos. 

Em contraste, ensaios com >50% de respiração nasal apresentaram 

respiração estável. Entretanto, muitos ensaios apresentaram eventos 

obstrutivos mesmo com respiração nasal predominante ou até 100% de 

respiração nasal imediatamente antes (30 segundos) ao evento respiratório 

durante o CPAP oronasal.  
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Figura 23: Cada ponto representa um único ensaio durante o CPAP oronasal. Os 

ensaios foram agrupados em respiração estável, Hipopneia e Apneia de acordo 

com o padrão respiratório observado durante o CPAP oronasal (eixo x). Cada ponto 

é a mediana (25 – 75 centil) da porcentagem de respiração nasal durante os 30 

segundos logo após a mudança para rota oronasal ou antes do primeiro evento 

respiratório observado (hipopneia ou apneia).  Os pontos no topo do gráfico 

representam os ensaios com 100% de respiração nasal (a ausência de barras de 

erro nestes pontos indica a ausência de variabilidade na porcentagem de respiração 

nasal). O gráfico mostra que todos os ensaios com <50% de respiração nasal 

resultou em eventos obstrutivos. Em contraste, respiração estável ocorreu 

exclusivamente quando a respiração nasal foi predominante (>50%). Entretanto 

eventos respiratórios foram observados em alguns ensaios mesmo quando a 

respiração nasal foi predominante ou 100% de respiração nasal foi observada.   

 

A dimensão da orofaringe foi determinada por nasoendoscopia em 

todos os pacientes. O efeito da rota no qual o CPAP foi transmitido nas 

dimensões da orofaringe em um paciente esta exemplificado na Figura 24.  
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Figura 24: Imagem da via aérea superior na região retroglossal durante a rota nasal, 

oronasal e oral. Uma redução significativa na área retroglossal foi observada. Área 

retroglossal nas rotas nasal (7,88 mm²), oronasal (2,41 mm²) e oral (0,0 mm²). A 

linha branca delimita as áreas retroglossal e da epiglote.  A: distância entre a 

epiglote e parede posterior da faringe. B: distância entre a epiglote e a base da 

língua C: distância entre as paredes laterais da faringe. 

 

Os dados do grupo mostraram uma redução importante na distância 

entre a epiglote e a base da língua durante o CPAP oronasal e oral quando 

comparado ao CPAP nasal (Figura 25A). Houve uma redução significativa na 

área retroglossal durante o CPAP oronasal e oral quando comparado ao 

CPAP nasal (Figura 25B).  
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Figura 25: Em A, a distância entre a epiglote e a base da língua, em B, área 

retroglossal durante o CPAP transmitido pelas rotas nasal, oronasal e oral. Cada 

ponto representa a media da distância entre a epiglote e a base da língua (A) e a 

media da área retroglossal (B) obtida dos 3 ensaios de cada paciente nas rotas 

nasal, oronasal e oral. As barras representam a mediana (25 - 75 centil) do grupo.   

* p < 0.05 

 

Em contraste, não houve diferença significativa entre as distâncias 

entre epiglote e parede posterior da faringe, entre as paredes laterais da 

faringe e a área da epiglote quando comparado as rotas nasal, oronasal e 

oral (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Comparação da diferença entre as áreas e distâncias da 
orofaringe durante o CPAP nasal, oronasal e oral.  

 Nasal Oronasal  Oral  p 1 p 2 p 3 

Retroglossal, mm
2
 15,0 (11,8 – 46,7) 8,1 (1,5 – 15,7) 2,3 (0,0 – 5,0) 0,0290 0,0092 0,7436 

Epiglote, mm
2
 4,7 (1,4 -10,9) 0,3 (0,0 – 1,9) 0,0 (0,0 – 0,5) 1,0000 0,2979 0,5966 

Dist. A, mm 1,1 (0,5 – 2,3) 0,1 (0,0 – 0,6) 0,0 (0,0 – 0,3) 0,9399 0,8999 0,8209 

Dist. B, mm 0,7 (0,2 – 1,7) 0,1 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0145 0,0084 0,7798 

Dist. C, mm 5,3 (4,9 – 10,2) 4,2 (1,0 – 5,3) 1,9 (0,0 – 3,3) 0,2522 0,1928 0,7436 

 

 

 

A pressão de manutenção da via aérea superior foi titulada durante o 

CPAP oronasal e oral em 10 pacientes ao final do protocolo.  Dois pacientes, 

durante a rota oronasal, permaneceram com limitação de fluxo mesmo com 

a pressão de CPAP de 20 cmH2O. Durante a rota oral 4 pacientes 

apresentaram eventos respiratórios mesmo com a pressão de CPAP de 20 

cmH2O  e 1 paciente  não  dormiu durante a titulação de CPAP na rota oral.  

A pressão de manutenção nos pacientes que tiveram todos os dados (n=9) 

foi de 14,1±3,5, 16,1±3,7 e 17,2±4,0 durante a rota nasal, oronasal e oral, 

respectivamente (p= 0,003).  A comparação post hoc mostrou que a pressão 

de manutenção durante a rota nasal foi diferente das demais rotas, enquanto  

que a pressão de manutenção na rota oronasal e oral não alcançaram 

diferença estatística.  

Os dados estão expressos em mediana (25 – 75 centil). A: distância entre a epiglote e a 
parede posterior da faringe. B: distância entre a epiglote e base da língua. C: distância 
entre as paredes laterais da faringe. p1 nasal vs oronasal, p2 nasal vs oral e p3 oronasal 
vs oral. Nível de significância adotado p <0.05.  
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 Discussão 

 

 

Nosso estudo foi desenhado para avaliar o impacto agudo da mudança 

na rota de fluxo do CPAP nasal para a rota de fluxo oronasal e oral durante o 

sono, em pacientes tratados para AOS. Como esperado, o CPAP nasal foi 

capaz de estabilizar a ventilação em todos os pacientes. Em contraste, a 

maioria dos pacientes apresentaram eventos obstrutivos quando a rota de 

fluxo foi alterada para oronasal (66,7%) e oral (87,5%). Em comparação com 

CPAP nasal, a observação direta das vias aéreas superiores avaliada por 

nasoendoscopia mostrou uma obstrução progressiva das vias aéreas 

superiores, no nível da área retroglossal, durante a rota de fluxo oronasal e 

oral. A obstrução ocorreu em razão de um deslocamento posterior da língua, 

como demonstrado pela redução significativa na distância entre epiglote e 

base da língua.  A pressão de CPAP que mantém a via aérea pérvia em 9 

pacientes durante a rota oronasal e oral foi significativamente maior que na 

rota nasal.  Em 2 e 4 pacientes a titulação da pressão de manutenção na 

rota oronasal e oral, respectivamente, foi difícil. Estes pacientes 

apresentaram eventos obstrutivos mesmo com a pressão de CPAP de 20 

cmH2O. Por fim, os ensaios oronasais avaliados individualmente mostraram 

que a respiração estável aconteceu em ensaios com respiração 

exclusivamente nasal. Os eventos respiratórios aconteceram tanto nos 

ensaios com respiração oral predominante quanto nos ensaios com 

respiração nasal predominante, surpreendendo-nos. Nossos resultados 
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obtidos durante a mudança aguda da rota de fluxo são consistentes com a 

hipótese de que a máscara oronasal pode comprometer a efetividade do 

CPAP no tratamento da AOS. 

 

5.1 Obstrução da via aérea superior durante a rota oronasal 

  

 As razões pelas quais o CPAP oronasal pode induzir a obstrução 

das vias aéreas superiores não são totalmente compreendidas. Uma 

possibilidade é que a máscara oronasal pode empurrar o queixo e a língua 

para trás, induzindo a obstrução das vias aéreas superiores [45].  A 

estabilização mandibular pode diminuir a colapsabilidade da orofaringe nas 

regiões retropalatal e retroglossal durante o sono induzido [46].  Manter a 

mandíbula estável pode ainda reduzir a resistência da via aérea superior [45] 

e o nível da pressão de CPAP [47]. Durante o nosso estudo esta variável foi 

bem controlada, porque foi utilizada uma máscara customizada que 

estabiliza o queixo e o percurso do fluxo foi alterado sem contato com o 

paciente. No entanto, não fomos capazes de controlar a abertura mínima 

boca. A abertura da boca está associada a uma redução significativa nas 

áreas de secção transversal retropalatal e retroglossal em indivíduos 

acordados [48] e com uma pressão crítica de fechamento da faringe mais 

positiva durante o sono [49] e sedação com midazolam [50].  Um estudo 

recente com 38 pacientes que já tratavam a AOS com CPAP mostrou que o 

uso da máscara oronasal no tratamento da AOS predispõe o paciente a abrir 

mais a boca durante o sono [51].  Em contraste, o CPAP nasal reduz o 
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tempo de sono despendido com respiração oral [52], assim como reduz a 

amplitude de abertura da boca [53]. A explicação mais atraente para o nosso 

resultado é que o CPAP oronasal aplica pressão positiva, tanto na 

nasofaringe como na orofaringe, anulando o gradiente pressórico e os 

efeitos do CPAP no tratamento da AOS, permitindo assim, que a língua e 

palato mole se desloquem para trás e causem obstrução da via aérea 

superior [54,55]. Apoiando essa hipótese, Smith et al. mostraram que o 

CPAP oronasal foi incapaz de abrir a via aérea superior mesmo com 

pressões de CPAP superiores à pressão crítica de fechamento da faringe 

obtida com a máscara nasal [56]. Em linha com esta observação Ebben, et 

al. constataram recentemente que, em contraste com CPAP nasal, o CPAP 

oronasal não foi capaz de abrir a via aérea superior em pacientes com AOS 

e acordados avaliados por exame de ressonância magnética [57]. Em 

adição, outros estudos [58,59] corroboram o nosso achado em 9 pacientes, 

que a pressão de manutenção foi em média 2.0 cmH2O mais alta do que 

com a máscara nasal. Portanto, nossos resultados são compatíveis com o 

conceito de que a máscara oronasal aumenta a resistência das vias aéreas 

superiores [45] e pode induzir a eventos obstrutivos. Nossos resultados 

podem ajudar a explicar a recente observação feita em pacientes com AOS, 

que mesmo sendo tratados com o CPAP com máscara oronasal, persistem 

com sintomas clínicos [60]. 
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5.2 Padrão do fluxo respiratório dos ensaios durante o CPAP transmitido 

pela rota oronasal 

 

Durante a rota de fluxo oronasal o paciente pode respirar através do 

nariz ou através da boca. Levando em consideração esta situação, também 

testamos a hipótese de que os eventos obstrutivos seriam precedidos pela 

respiração predominantemente oral. Em linha com esta hipótese, todos os 

pacientes que respiraram predominantemente pela boca, imediatamente 

antes ao evento obstrutivo, apresentaram eventos de hipopneia ou apneia. 

No entanto, muitos pacientes que respiraram predominantemente ou até 

100% pelo nariz, imediatamente antes ao evento obstrutivo, apresentaram 

obstrução da via aérea superior (Figura 22). Especulamos que a pressão 

positiva possa ter sido transmitida pela boca e empurrado a língua para trás, 

apesar de não existir nenhum fluxo detectável. No entanto, futuros estudos 

são necessários para elucidar tal achado.  

 

5.3 Sítio de obstrução da via aérea superior 

  

 O local de obstrução da via aérea superior é variável e tem sido 

amplamente discutido na literatura. A avaliação da região de colapso 

comumente é feito ou por sonoendoscopia ou por ressonância magnética 

durante o sono.  A maior parte dos estudos parecem concordar que o 

colapso da região retropalatal é o mais frequente, seguido do colapso da 

região retroglossal [61,62]. Pacientes que apresentam colapso em vários 
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níveis da via aérea superior ao mesmo tempo tem o IAH significativamente 

maior [61,63]. As obstruções na porção retrolingual e as obstruções 

combinadas em mais de um sítio parece ser uma situação bem mais 

frequente em estudos que fazem a indução do sono com sedativos do que 

em estudos que utilizam o sono natural [64,65]. Kavcic, et al. mostraram em 

estudo com 20 pacientes com AOS  durante o sono natural e ressonância 

magnética, que nos casos onde o palato mole estava encostado na base da 

língua durante o evento respiratório foi observado um estreitamento 

importante do espaço retrolingual. Enquanto que, nos pacientes onde o 

palato mole não encostava na base da  língua não houve estreitamento da 

região retrolingual durante o evento respiratório [62]. Estudos de imagem 

anteriores mostraram que a obstrução retrolingual sempre vem combinada 

com obstrução retropalatal [66,67]. No nosso estudo foi avaliado apenas a 

região retroglossal, que sofreu uma redução significativa em suas dimensões 

durante o CPAP oronasal e oral quando comparado ao CPAP nasal (Figura 

23 e 24).  Mais estudos são necessários no sentido de avaliar o impacto do 

CPAP oronasal nos demais níveis da via aérea superior. 

 A posição que o paciente dorme parece ter influência direta no local 

de obstrução.  Lee, et al. mostrou em estudo com sono induzido com 

midazolam em 85 individuos que  na posição supina  a estrutura que mais 

contribui com a obstrução da via aérea superior é o palato mole  seguido 

pela base da língua, enquanto que na posição lateral é a parede lateral da 

faringe. A prevalência de obstrução no palato mole, base da língua e na 

laringe, na altura da epiglote diminui significativamente quando a posição do 
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individuo é mudada de supino para decúbito lateral [68]. Em concordância 

Safiruddin, et al. mostrou que a simples rotação da cabeça quer para a 

direita, quer para a esquerda diminui significativamente a colapsabilidade da 

via aérea superior [69]. 

 A obstrução da via aérea superior durante o sono em pacientes com 

AOS não é um processo constante e continuo, pelo contrário, é um processo 

dinâmico que pode acontecer em vários niveis da via aérea superior e de 

diversas maneiras. A obstrução pode se dar no sentido ântero - posterior, 

latero – lateral e de forma concêntrica. Elucidando que este é um assunto 

complexo e que pode variar de acordo com as caracteristicas individuais de 

cada paciente. 

 

5.4 Pontos fortes e limitações do estudo 

 

Nosso estudo apresenta pontos fortes e limitações que merecem ser 

destacados. 

Um dos pontos mais fortes do nosso estudo é a observação direta da 

via aérea superior durante o sono, através do exame de nasoendoscopia, 

que permite a verificação em tempo real do fenômeno. Outro ponto foi a 

aquisição do fluxo por pneumotacógrafos independentes para o nariz e a 

boca. São poucos os estudos que usam esta mesma metodologia. 

O presente estudo tem várias limitações.  Estudamos pacientes com 

AOS durante o sono induzido, usando baixas doses de midazolam que 
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poderiam, pelo menos em teoria, promover a obstrução das vias aéreas 

superiores. Contudo, nosso grupo mostrou, previamente, que a pressão 

crítica de fechamento da faringe, um marcador claro da colapsibilidade das 

vias aéreas superiores, é semelhante durante o sono natural e durante o 

sono induzido por baixas doses de midazolam [16]. Além disso, o CPAP 

nasal foi capaz de abolir os eventos obstrutivos e estabilizar a via aérea em 

todos os pacientes. Outra limitação é que, por causa do grande número de 

variáveis, fizemos a opção de manter fixos, ao longo de todo o estudo, os 

níveis pressóricos de CPAP, utilizando a pressão de CPAP que manteve a 

via aérea estável durante a rota de fluxo nasal. É possível que pressões 

mais elevadas fossem suficientes para eliminar os eventos obstrutivos 

durante a rota oronasal. Por outro lado, houve vários pacientes que foram 

difíceis na titulação da pressão de manutenção na rota oronasal e oral, o que 

sugere que o aumento dos níveis de CPAP não necessariamente elimina a 

AOS. Além disso, a sequência fixa que foi usada (nasal - oral - oronasal) 

durante o estudo pode ter influenciado nos resultados. A observação de que 

a obstrução das vias aéreas superiores foi mais grave durante a rota oral do 

que durante a rota oronasal é consistente com a hipótese de que a rota oral 

pode comprometer a eficácia do CPAP (Figura 23). Outro ponto é que nós só 

avaliamos a via aérea superior na região retroglossal. É possível que o 

CPAP, quando transmitido através da rota de fluxo oronasal, também tenha 

impacto na área retropalatal. Em nosso estudo só foram incluídos pacientes 

sem obstrução nasal durante as mudanças agudas na rota de fluxo do 

CPAP. É concebível que o comportamento das vias aéreas superiores 
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durante o sono seja diferente em pacientes com obstrução nasal, que são 

necessariamente respiradores orais e já utilizam o CPAP com máscara 

oronasal há algum tempo.  Por fim , quando o CPAP foi transmitido 

exclusivamente para o nariz ou para a boca, por causa da válvula 

multidirecional a outra rota foi mantida obstruída, o que é ligeiramente 

diferente do que ocorre clinicamente. Por exemplo, ao usar um CPAP nasal, 

a boca pode ser aberta para a pressão atmosférica. No entanto, a boca 

normalmente permanece fechada ou pode ser ajudada a permanecer 

fechada através de uma queixeira.  

 

5.5 Considerações finais e perspectivas futuras 

 

A AOS é uma doença muito prevalente na população geral e o CPAP 

é o padrão ouro no tratamento desta doença. A interface tem ação direta na 

adesão e eficácia do tratamento da AOS com CPAP.  Nosso estudo mostra 

que a alteração aguda da rota de fluxo durante o sono a partir da rota nasal 

para oronasal e oral, induz a eventos obstrutivos e diminui as dimensões da 

orofaringe.  

Nosso estudo levanta sérias preocupações, mas não permite a 

extrapolação direta e conclusões definitivas sobre a prática clínica do CPAP 

oronasal no tratamento da AOS. Pacientes que tem AOS e são tratados com 

a máscara oronasal devem ser acompanhados de perto e cuidadosamente. 

Estudos futuros são necessários para esclarecer por que alguns pacientes 
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que já usam a máscara oronasal estão, aparentemente, bem adaptados e 

vêm sendo tratados adequadamente.  
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 Conclusão 

 

 

Mudanças agudas na rota de fluxo do CPAP, durante o sono, de nasal 

para oronasal e oral: 

 Induz a eventos obstrutivos caracterizados como hipopneia e apneia 

na maior parte dos pacientes;  

 Diminui a distância entre a epiglote e a base da língua e o tamanho da 

área da orofaringe. 

Nosso estudo levanta um alerta que o CPAP transmitido pela rota 

oronasal pode comprometer a eficácia do tratamento da AOS. 
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7.1 Anexo A - Carta de aprovação Comitê de ética 
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7.2  Anexo B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME: _______________________________________________________ 

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

DATA NASCIMENTO: ____/____/____  

ENDEREÇO:____________________________________ Nº_____ 
APTO:_________ 

BAIRRO:_______________________________CIDADE _________________  

CEP:____________________ TELEFONE  (____) _____________________ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL __________________________________________ 

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.________________SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ____/____/____  

ENDEREÇO:____________________________________ Nº_____ 
APTO:_________ 

BAIRRO:_______________________________CIDADE _________________  

CEP:____________________ TELEFONE  (____) _____________________ 

_______________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

3. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: REPERCUSSÕES DA MÁSCARA 

NASAL E ORONASAL SOBRE A PATÊNCIA DA VIA AÉREA SUPERIOR DURANTE USO DE 
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PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM APNEIA 

OBSTRUTIVA DO SONO. 

PESQUISADOR : Geraldo Lorenzi Filho 

CARGO/FUNÇÃO: Prof. Livre docente/ Diretor do Laboratório do Sono InCor 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52063 

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Pneumologia 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

5.DURAÇÃO DA PESQUISA : Novembro 2012 a Novembro 2014  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que visa avaliar os efeitos da máscara que cobre só o nariz e 

da máscara que cobre o nariz e boca no tamanho da sua garganta quando 

administrado o dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas 

(CPAP), que é o tratamento padrão para apneia obstrutiva do sono. 

A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se pelo colapso repetido da 

garganta durante o sono. Esta doença pode acarretar diversos problemas 

para a saúde como, por exemplo, cansaço, sonolência e doenças 

cardiovasculares. O tratamento de 1a opção para a apneia obstrutiva do 

sono é o aparelho de CPAP. Ele funciona como uma bomba pneumática que 

mantém a garganta aberta durante todo o sono. Apesar de haver diversas 

opções de máscaras para serem usadas com o CPAP, a efetividade pode 

não ser igual. Alguns estudos mostraram que a máscara que cobre o nariz e 

a boca pode exigir maior pressão de CPAP do que a máscara que cobre só 

o nariz, por exemplo. No presente estudo, pretendemos comparar o tamanho 

da área da garganta quando você estiver utilizando a máscara que cobre só 

o nariz ou só a boca, e que cobre a boca e nariz ao mesmo tempo. Caso 
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concorde em participar do estudo, você responderá algumas perguntas 

sobre problemas de saúde passados e/ou atuais, medicamentos que usa 

normalmente, problemas nasais e sobre o risco de cochilar durante o dia. 

Você fará uma série de exames para avaliar seu sono. Os exames são os 

seguintes: 

Avaliação endoscópica sob sono induzido: Você deverá estar de jejum por 

pelo menos 6 horas. O seu nariz e sua garganta serão anestesiados com 

xilocaína tópica. Será feita uma punção venosa para aplicação de soro com 

uma dose baixa de sedativo (midazolam) que vai fazer você dormir por 

aproximadamente 40 minutos. Durante este exame, seu sono será 

monitorizado através de eletrodos colocados na cabeça e a respiração 

através de cintas no tórax e abdômen. O seu nariz e sua garganta serão 

examinados por um aparelho endoscópico fino e flexível, que permite-nos 

olhar diretamente o nariz e a garganta. Esse aparelho é parecido com o 

aparelho de endoscopia que é usado para quem tem problemas de 

estômago. A diferença é que esse aparelho é mais fino e é colocado 

diretamente pelo nariz. Você usará uma máscara especial que cobrirá o seu 

nariz e boca. Esta máscara nos permitirá direcionar o fluxo de ar 

exclusivamente pelo nariz, exclusivamente pela boca ou para ambos. O 

endoscópio será passado através da máscara e chegará até o seu nariz. A 

máscara será conectada a um aparelho de CPAP. Pode haver um pequeno 

desconforto quando for trocado o fluxo de ar do nariz para boca ou vice-

versa, o que pode fazer com que você desperte. Todo o exame será 

registrado no computador e filmado, o que nos permitirá medir o tamanho da 

área da sua garganta. O risco do exame é baixo, você estará sob contínua 

vigilância médica e em caso de necessidade será administrado oxigênio pelo 

nariz. Não será realizado nenhum corte ou biópsia, ou até mesmo cirurgia 

durante o exame. O exame envolve apenas um desconforto (incômodo) à 

passagem do aparelho pelo nariz. Após o exame, será necessário um breve 

repouso de aproximadamente 30 minutos, no laboratório do sono até passar 

o efeito da medicação por completo. De forma semelhante a um exame de 
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endoscopia do estômago, você precisará de um acompanhante para ir para 

casa após o exame. Você não deverá dirigir qualquer tipo de automóvel, 

operar máquinas ou nem mesmo exercer atividades que exijam muita 

atenção. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecer eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o Dr. Geraldo Lorenzi Filho que pode ser encontrado no 

endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - 7  andar (Laboratório do 

Sono). Telefone(s) 11 26615486. Caso tenha alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 

3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

As informações obtidas neste estudo serão analisadas em conjunto com 

outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais e 

finais do estudo. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 

será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo” REPERCUSSÕES DA 

MÁSCARA NASAL E ORONASAL SOBRE A PATÊNCIA DA VIA AÉREA SUPERIOR DURANTE 
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USO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM 

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO.” 

Eu discuti com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho. sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

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

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

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

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) Declaro que obtive de forma 

apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 

ou representante legal para a participação neste estudo. 

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

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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7.3 Anexo C – Ficha de avaliação inicial 

 

 

□ Ronco 

(      ) SIM  

(      ) NÃO  

□ Sonolência Diurna 

Excessiva 

(      ) SIM  

(      ) NÃO  

□ Sintomas nasais 

(      ) SIM 

_______________  

□ Amígdalas Hipertróficas 

(      ) SIM 

_______________  

(      ) NÃO 

□ DIABETES 

□ AVC OBESIDADE 

□ TABAGISMO_____maços/

ano  

□ EX TABAGISMO 

_______anos 

□ ATIVIDADE FÍSICA 

______x/sem 

Qual 

_____________________ 

□ ALCOOLISMO 

____x/semana ICC  

□ IAM 

□ Insuficiência renal 

□ CIRURGIAS PRÉVIAS 

_______________________ 

Nome: 
                                                                                                                     Sexo: M 
(      )    F (      ) 

RG HC:                                                               Data Avaliação: 

Endereço:   

Telefone: 
                                                             Data de Nascimento:                                  
Idade: 

Estado Civil:                                                              Profissão: 

Queixa Principal:  : 

    

Antecedentes:  

  

Medicamentos:   

    
Cirurgias 
Prévias  

Cirurgia Nasal  Sim (  )       Não (  )        Especifique: 
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(      ) NÃO 

□ Alterações anatômicas da 

face 

(      ) SIM 

_______________  

(      ) NÃO 

(______maços/ano) 

□ DLP 

□ HAS 

□ SEDENTARISMO 

□ OUTROS 

_______________________ 

□ OXIGENIOTERAPIA 

(      ) SIM  ______L/min 

(      ) NÃO 

 

Respirador (observação do investigador): Oral  (   )       nasal (   ) 

Respirador (ponto de vista do paciente): Oral  (   )       nasal (   ) 

 

Friedman tongue position (FTP) 

 

EXAME FÍSICO 
(_____/_____/_____) 

Peso: Alt: IMC: CA: 

CC: Insp. Nasal: PA:  FC: SO2: 

 

EX. LAB.: 
(_____/_____/_____) 

Hb: Glic: HBA1C: Colest: LDL: 

HDL:  Triglic: Cr: Ur: Na: K: TSH: 

T4 livre:  TGO: TGP: Ác. 
úrico: 

   

PSG  (____/____/____):     TTS 
(min): 

Eficiência (%): N1 (%): N2 (%): 
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N3 (%): REM (%): SO2 
mín 
(%): 

 Arousals (nº) _/ (índice): 

IAH: No 
eventos: 

 IH: Hipopnéias:  IA: 

Apneias:       

PRESSÃO CRÍTICA DE FECHAMENTO DA FARINGE  (____/____/____)   
Holding pressure: 

Dose Midazolam (mg):  PCrit: 

 

Comentários: 

 

 

 

SINTOMAS NASOFARÍNGEOS 

Levando em consideração o último mês, marque a intensidade dos sintomas 

abaixo descritos: 

SINTOMAS AUSENTE LEVE MODERADO INTENSO 

Espirro 0 1 2 3 

Coriza 0 1 2 3 

Prurido 0 1 2 3 

Ressecamento  0 1 2 3 

Obstrução 0 1 2 3 

Sangramento 0 1 2 3 
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nasal 

(1)Leve: presença esporádica, sem comprometimento da atividades 

diárias; (2)moderado: sintomas freqüente com incômodo nas 

atividades diárias; (3) Intenso: sintomas constantes, com 

comprometimento das atividades diárias 

Escala de Sonolência de Epworth: 

Sentado e lendo ................................. chance de cochilar: (  ) 0(  ) 1(  ) 2(  ) 3 

Assistindo TV .................................chance de cochilar: (  ) 0  (  ) 1  (   ) 2(  ) 3 

Sentado em lugar público...............chance de cochilar: (  ) 0  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3 

Como passageiro de trem, carro ou ônibus ........................chance de 

cochilar(  ) 0  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3 

Deitando-se para descansar á tarde ...... chance de cochilar: (  ) 0  (  ) 1  (  ) 2 

(  ) 3 

Sentado e conversando com alguém ..... chance de cochilar: (  ) 0  (  ) 1   (  ) 2  

(  ) 3 

Sentado calmamente após o almoço ..... chance de cochilar: (  ) 0  (  ) 1   (  ) 2  

(  ) 3 

Dirigindo um carro com trânsito intenso . chance de cochilar: (  ) 0  (  ) 1   (  ) 2  

(  ) 3 

TOTAL _______________ 
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7.4 Anexo D - Tabela-referência para conversão de pixels em área e em 
comprimento, de acordo com a distância entre a ponta da fibra óptica e 
a estrutura a ser estudada. FO – EA (Fibra óptica – estrutura analisada) 

 

 

Distância da FO 

– EA (mm) 5 10 15 20 25 

Área (mm²) 4 36 100 100 100 

Pixels 43197 75355 79456 47925 28714 

 39470 74821 83040 50538 28860 

 42386 75816 82138 52973 28718 

 40934 74365 77762 47313 29142 

 41281 75197 84921 47916 28495 

Média 41453.6 75110.8 81463.4 49333 28785.8 

Comprimento 

(mm) 2 6 10 10 10 

Pixels 204.4 273.64 286.24 213.47 168.96 

 198.08 284.88 285.44 225.28 162.98 

 198.08 287.68 289.61 219.53 161.3 

 199.44 284.34 292.06 215.93 162.08 

 201.37 278.56 295.92 216.48 158.8 

Média 200.274 281.82 289.854 218.138 162.824 
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7.5 Anexo E – Tabela sumário do padrão de fluxo respiratório de todos os 

pacientes durante os ensaios na rota oronasal. 

Paciente ensaio 1 ensaio 2 ensaio 3 

1 % Resp. nasal  100 100 100 

Evento Respiração estável Respiração estável Respiração estável 

2  % Resp. nasal 100 100 100 

Evento Respiração estável Respiração estável Respiração estável 

3 % Nasal  100 100 61 

Evento Respiração estável Respiração estável Respiração estável 

4  % Resp. nasal  77 87 71 

Evento Respiração estável Respiração estável Respiração estável 

5  % Resp. nasal  100 86 100 

Evento Hipopneia Respiração estável Respiração estável 

6  % Resp. nasal  81 94 100 

Evento Hipopneia Respiração estável Respiração estável 

7  % Resp. nasal  100 100 100 

Evento Respiração estável Apneia Apneia 

8  % Resp. nasal  65 73 100 

Evento Respiração estável Hipopneia Hipopneia 

9  % Resp. nasal  100 100 100 

Evento Apneia Respiração estável Hipopneia 

10  % Resp. nasal  100 100 100 

Evento Hipopneia Hipopneia Respiração estável 

11  % Resp. nasal  100 100 100 

Evento Hipopneia Hipopneia Respiração estável 

12  % Resp. nasal  16 0 0 

Evento Apneia Apneia Hipopneia 

13 % Resp. nasal  26 34 77 

Evento Hipopneia Hipopneia Apneia 

14 % Resp. nasal  100 34 100 

Continua 
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Evento Apneia Apneia Apneia 

15  % Resp. nasal  34 28 18 

Evento Hipopneia Hipopneia Hipopneia 

16  % Resp. nasal  64 100 100 

Evento Apneia Hipopneia Apneia 

17  % Resp. nasal  100 100 100 

Evento Apneia Apneia Hipopneia 

18  % Resp. nasal  96 91 100 

Evento Hipopneia Hipopneia Apneia 

 

 Tabela que relaciona o evento respiratório (apneia e hipopneia) ou respiração 

estável com a % de respiração nasal. A % respiração nasal corresponde a mediana 

da porcentagem de respiração nasal durante os 30 segundos logo após a mudança 

para rota oronasal ou antes do primeiro evento respiratório observado. 
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Abstract  

Introduction:  CPAP is the gold standard treatment for obstructive sleep 

apnea (OSA) and was conceived to be applied through a nasal interface. 

This study was designed to determine the acute effects of changing the nasal 

CPAP route to oronasal and oral in upper airway patency during sleep in 

patients with OSA. We hypothesized that the oronasal route may 

compromise CPAP effectiveness to treat OSA. Methods: Eighteen patients 

(age: 44±9 years, body mass index: 33.8±4.7 Kg/m², apnea-hypopnea: 49.0 

± 39.1 events/hour) slept with a customized oronasal mask with an nasal and 

oral sealed compartments connected to a multidirectional valve. Sleep was 

monitored by full polysomnography and induced by low doses of midazolam. 

Nasal CPAP was titrated up to holding pressure. Flow route was acutely 

changed to oronasal (n = 18) and oral route (n = 16) during sleep. 

Retroglossal area was continuously observed by nasoendoscopy. Results: 

Nasal CPAP (14.8±4.1 cmH2O) was able to stabilize breathing in all patients. 

In contrast, CPAP delivered by the oronasal and oral route promoted 

obstructive events in 12 (66.7%) and 14 (87.5%) patients, respectively. 

Compared to stable breathing during the nasal route, there was a significant 

and progressive reduction in the distance between the epiglottis and tongue 

base and the retroglossal area when CPAP was delivered by oronasal and 

oral route, respectively. Conclusions: CPAP delivered through the oronasal 

route may compromise CPAP effectiveness to treat OSA. 

Keywords: Continuous Positive Airway Pressure, Nasal Mask and Oronasal 

Mask. 



 

 

Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by recurrent episodes of 

partial or complete upper airway obstruction during sleep, leading to 

hypopneas and apneas, respectively [1]. OSA is common in the general 

population [2,3] and may cause multiple consequences including excessive 

daytime somnolence, poor quality of life and cardiovascular complications 

[4,5]. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) is the gold standard 

treatment for patients with moderate to severe OSA [6]. CPAP acts as a 

pneumatic splint to avoid upper airway obstruction. CPAP was conceived to 

be used with a nasal interface to treat OSA. The pressure delivered through 

the nose seals the soft palate against the tongue [6].  CPAP is able to 

alleviate symptoms and improve cardiovascular outcomes [7].  

In clinical practice, oronasal mask is apparently well tolerated [8]. A 

significant proportion of OSA patients are currently on oronasal masks 

because they were considered to be intolerant of an exclusively nasal route 

for delivery of CPAP.  However, there is mounting evidence that oronasal 

masks may compromise CPAP efficacy to treat OSA. One recent systematic 

review of all observational and randomized trials comparing nasal and 

oronasal masks showed that the oronasal mask is less effective to treat OSA 

and has lower CPAP adherence than the nasal mask [9].  We have 

documented one patient with severe OSA that was successfully treated with  

a nasal CPAP at 7 cmH2O. In contrast, when an oronasal mask was used, 

CPAP was not effective despite CPAP titration up to 16 cmH2O. Direct 

observation of the upper airway using nasoendoscopy during induced sleep 

showed that the oronasal mask was associated with a backward 



 

 

displacement of the tongue that caused upper airway obstruction [10].  This 

observation motivated the present study which was designed to evaluate the 

acute effects of changing CPAP route to oronasal and oral route in flow 

pattern and oropharyngeal patency in patients with OSA during sleep.  

2. Materials and Methods 

We recruited patients of both sexes, age between 18 to 70 years old, recently 

referred to the Sleep Laboratory, Heart Institute, University of São Paulo 

Medical School with suspicion of OSA. We excluded patients with body-mass 

index > 40 kg/m2, severe nasal obstruction, maxillofacial deformities, 

previous upper airway surgery, diabetes and significant heart or pulmonary 

disease as well as patients with no OSA. All subjects underwent a detailed 

clinical history and physical examination. The local Ethics Committee 

approved the protocol (SDC: 3830/12/086). Informed consent was obtained 

from each participant before entering the study. 

2.1 Polysomnography  

All participants underwent a standard overnight polysomnography (PSG) 

(N7000, Embla, USA) including electroencephalography, electro-

oculography, electromiography, pulse oxymetry, thermistor and nasal 

pressure for airflow monitoring, and measurement of ribcage and abdominal 

movements during breathing as previously described by the American 

Academy of Sleep Medicine (AASM). Apnea was defined as complete 

cessation of airflow for at least 10 seconds. Hypopnea was defined as a 

reduction of at least 30% of the nasal pressure signal for at least 10 seconds, 



 

 

associated with oxygen desaturation of at least 3% or arousal [11]. The 

Apnea Hypopnea Index (AHI) was calculated as the total number of 

respiratory events (apnea plus hypopnea) per hour of sleep. OSA was 

defined by an AHI > 5 events /hour. 

2.2 Study set up 

All patients were studied in the sleep laboratory during the morning, 

immediately after the diagnostic PSG. Patients were monitored with the same 

PSG set up except for the nasal cannula and thermistor. Patients were 

invited to sleep wearing a customized oronasal mask (7900 series, Hans 

Rudolph, Kansas City, MO) that had 2 independent and sealed 

compartments (nasal and oral). The mask was sealed to the skin using spirit 

gum (GBPI, Los Angeles, CA). Two pneumotachographs (3700A, Hans 

Rudolph, Kansas City, MO) connected to differential pressure transducers 

(MP45-14-871, Validyne, Northbridge, CA) were attached to the nasal and 

oral compartments of the mask. The other end of the 2 pneumotachographs 

was attached to a CPAP device (Philips, Respironics, Murrysville, PA) 

through a multidirectional valve (Hans Rudolph, Kansas City, MO). The 

stopcock valve was hung to a pole in order to provide comfort to the patient 

allowing the investigator to change CPAP route without touching the patient. 

The 2 flow signals (nasal and oral) were recorded using a data acquisition 

system at a sampling frequency of 200 Hz (LabVIEW, National Instruments, 

Austin, TX, USA) and saved to a dedicated computer system as well as to 

the polysomnography system. Mask air leaks and communication between 

the nasal and oral compartments were meticulously excluded by regular 



 

 

testing.  The mask had a sealed port for the insertion of an ultra slim 

endoscope (2.8 mm diameter, BFXP 160 F, Olympus, Japan). Endoscopic 

images were acquired at a sampling frequency of 30 frames per second, 

using an analog to digital converter (510, Pinnacle Systems, USA) and 

recorded. All endoscopies were performed by the same investigator that was 

blind to the patient’s AHI. (Figure 1) 

2.3 Study Protocol 

Sleep was induced by intravenous infusion of midazolam, which was slowly 

titrated and stopped at sleep initiation. The infusion was restarted if the 

patient awoke for more than 2 minutes, as previously described [12]. The 

endoscope was positioned at 10 mm from the epiglottis with the aid of a 

guidewire that was passed through the endoscope’s working channel. CPAP 

was initially delivered through the nasal route and titrated to abolish flow 

limitation (holding pressure). After at least 2 minutes of stable sleep (stage 2) 

at holding nasal CPAP, 2 minutes trials on oral and oronasal route were 

started.  The objective was to obtain 3 trials on oronasal and oral route for 

each patient. At the end of the protocol CPAP was titrated to the holding 

pressure on oronasal and oral routes were obtained.  

2.4 Evaluations 

Respiratory events (hypopneas and apneas were recognized according to 

the American Academy of Sleep Medicine (AASM) criterion [11]. The 

patient’s respiratory pattern on oronasal and oral route were classified 

according to the predominant respiratory behavior during the 3 trials as 



 

 

unstable breathing if respiratory events were observed). We classified as 

stable breathing all trails that had absence of respiratory events. Because 

during oronasal route the patients had the possibility to breathe through the 

nose or mouth we hypothesized that the occurrence of obstructive events 

would be preceded by predominant oral breathing. In order to test this 

hypothesis  we analyzed all trials independently and  determined the 

percentage of nasal/oral breathing according to the formula: (nasal tidal 

volume / (nasal+oral tidal volume)) X 100 of all breaths in  the first 30 

seconds at the onset of oronasal flow route or up to the initiation of 

respiratory event. 

The video recordings of the upper airway images were analyzed by an 

investigator that was not aware of the flow route. The minimal cross sectional 

area during each trial was analyzed. The analysis consisted of 5 

measurements: 1. Area between the tongue base and posterior pharyngeal 

wall (Retroglossal); 2.Area between the epiglottis and posterior pharyngeal 

wall (Epiglottis); 3.Distance between epiglottis and posterior pharyngeal wall 

(A); 4. Distance between tongue base and epiglottis (B); 5. Distance between 

lateral pharyngeal walls (C). Airway area was determined by delimiting the 

airway lumen using a commercial software (ImagePro Plus 4.5.0.29, USA). 

The number of pixels obtained from the delimited image was then converted 

to mm2 and mm using the number of pixels per mm2 or mm obtained from the 

recording of a graph paper at the same distance as previously described 

[13,14]. Because each patient had 3 trials on each route, the mean value of 



 

 

all trials was calculated to describe distances and the minimum area of each 

route.   

2.5 Statistical analysis 

Data were expressed as mean ± SD or median (25th – 75th percentile) when 

appropriate. Friedman and Wilcoxon tests were used to test for differences 

on retroglossal and epiglottic areas, distance between epiglottis and posterior 

pharyngeal wall, tongue base and epiglottis and lateral pharyngeal walls.  

Repeated measure ANOVA was used to test for differences on nasal, 

oronasal and oral holding pressure. The statistical package used was R Core 

Team, 2013. Statistical significance was set at < 0.05.   

3. Results 

A total of 25 subjects were recruited for the study. One patient was excluded 

because a severe nasal obstruction, 1 patient had no OSA and 5 patients 

were excluded because of technical problems with flow or video signals. The 

study sample (n=18) consisted of middle-aged males and females with a 

wide range of OSA severity (Table 1).  The mean study duration was 

27.9±7.7 min. Sleep was induced with a mean total midazolam dose of 

3.1±2.2 mg.  

Eighteen and 16 patients had at least 3 valid CPAP trials through the 

oronasal and oral routes, respectively. Two patients had insufficient data on 

oral route because of instability of sleep.  All patients showed stable 

breathing during nasal CPAP at a mean holding pressure of 14.8±4.1 

cmH2O. Out of the 18 patients, 6 patients showed stable breathing during 



 

 

CPAP delivered through the oronasal route. In contrast, the majority of the 

patients (n = 12) showed obstructive events (predominantly hypopneas in 6 

patients and apneas in 6 patients) during CPAP delivered through the 

oronasal route. Only 2, out of 16 patients showed stable breathing during 

CPAP delivered by oral route.  The remaining 14 patients showed obstructive 

events (predominantly hypopneas in 4 patients and apneas in 10 patients). 

The flowchart of the patients initially evaluated, included and the predominant 

flow pattern of each patient as well as the pattern of each trial, is summarized 

in Figure 2.  

 The independent analysis of all trials on oronasal CPAP expressed as the 

median (25th-75th percentiles) of the percentage of nasal breathing at the 

onset of oronasal CPAP (30 seconds) are demonstrated in Figure 3.  All trials 

with <50% of nasal breathing resulted in obstructive events. In contrast, 

stable breathing occurred only when predominant (>50%) nasal breathing 

was observed. However, respiratory events were also observed in trials that 

were preceded by predominant or even 100% of nasal breathing.   

Oropharyngeal dimensions were determined during each experimental trial in 

all patients. The effect of CPAP route on oropharyngeal dimensions is 

exemplified in one patient (Figure 4). Group data showed that there was a 

reduction in the distance between epiglottis and tongue base during oronasal 

and oral routes as compared to nasal route (Figure 5A). There was a 

significant reduction in the retroglossal area during oronasal and oral routes 

as compared to nasal route (Figure 5B). In contrast, the distances between 

epiglottis and posterior pharyngeal wall, lateral pharyngeal walls and the 



 

 

epiglottis area did not change significantly (data not shown for the sake of 

simplicity).  

We attempted to perform  CPAP  titration on oranasal and oral routes in 10 

patients at the end of the protocol. Two patients remained showing flow 

limitation despite titration up to 20 cm H2O on oronasal route. During oral 

route 4 patients showed respiratory events despite titration up to 20 cmH2O 

and 1 patient was unable to sleep during CPAP titration on oral route. The 

holding pressures in the patients that had all set of data (n=9) were 14.1±3.5, 

16.1±3.7 and 17.2±4.0 during nasal, oronasal and oral, respectively (p= 

0.003). Post hoc comparison showed that nasal CPAP was different from the 

remaining routes, while oronasal and oral did not reach statistical difference.  

4. Discussion 

Our study was designed to evaluate the acute impact of changing CPAP 

route from nasal to oronasal and oral during sleep in patients treated for 

OSA. As expected, nasal CPAP was able to stabilize ventilation in all 

patients. In contrast, the majority of patients showed obstructive events when 

the flow route was changed to oronasal (66.7%) and oral (87.5%) route. As 

compared to nasal CPAP, the direct observation of the upper airway 

evaluated by nasoendoscopy showed a progressive obstruction of the upper 

airway at the level of the retroglossal area during oronasal and oral CPAP. 

Airway obstruction occurred due to a posterior displacement of the tongue as 

demonstrated by a significant decrease in the distance between epiglottis 

and tongue base.  Holding CPAP pressures during oronasal and oral routes 

were difficult to obtain in some patients because of persistent obstructive 



 

 

events despite titration up to 20 cmH2O and were on average significantly 

higher than on nasal route. Finally, during oronasal CPAP trials, stable 

breathing occurred only during predominant nasal breathing. While 

respiratory events occurred in all trials with predominant oral breathing, 

respiratory events could also be found during trials with predominant nasal 

breathing. Our results obtained during acute flow route change are consistent 

with the hypothesis that oronasal mask may compromise the effectiveness of 

CPAP to treat OSA.  

The reasons why oronasal CPAP may induce upper airway obstruction are 

not totally understood. One possibility is that the oronasal mask pushes the 

chin and the tongue backwards, inducing upper airway obstruction [15]. 

Mandibular stabilization can decrease oropharyngeal collapsibility during 

midazolam induced sleep at the retropalatal and retroglossal region [16]. 

Mandibular stabilization can also reduce velopharyngeal resistance [15] and 

oronasal CPAP level [17]. In our study this variable was well controlled 

because we used a mask that stabilizes the chin, and the flow route was 

changed without patient contact. However, we were not able to control for 

minimal mouth opening. Mouth opening is associated with a significant 

reduction in retropalatal and retroglossal cross sectional areas in awake 

subjects [18] and with a more positive pharyngeal critical closing pressure 

during natural sleep and during midazolam sedation  [19,20]. The most 

attractive explanation for our findings is that oronasal CPAP applies positive 

pressure in both nasopharyngeal and oropharyngeal compartments without 

generating a pressure gradient, allowing gravity to displace the tongue and 



 

 

soft palate backwards and causing airway obstruction [21,22]. Supporting this 

hypothesis, Smith, et al. showed that oronasal CPAP was unable to open the 

upper airway even with CPAP above the critical closing pressure obtained 

with a nasal mask [23].  In line with this observation Ebben, et al. found that 

in contrast to nasal CPAP, oronasal CPAP mask was not able to open the 

upper airway in awake patients with OSA evaluated by magnetic resonance 

imaging [24]. Moreover, and in accordance to other studies [25, 26] the 

holding pressures evaluated in 9 patients during oronasal CPAP were on 

average 2.0 cmH2O higher than during nasal CPAP.  Therefore, our results 

are compatible with the concept that oronasal mask increases upper airway 

resistance [15] and may induce obstructive events. Our results may help to 

explain the recent observation of persistent clinical symptoms among patients 

with OSA treated with oronasal CPAP [27].   

Since oronasal CPAP allows nasal, oral or mixed oronasal breathing we also 

tested the hypothesis that obstructive events would be preceded by 

predominantly oral breathing. Consistent with this hypothesis, all patients that 

showed predominantly oral breathing at the onset of oronasal CPAP showed 

obstructive events. However, several patients showed upper airway 

obstruction during oronasal CPAP despite predominant or even 100% nasal 

breathing preceding the obstructive event (Figure 3). We speculate that 

positive pressure was transmitted through the mouth and pushed the tongue 

posteriorly despite no detectable flow. However, future studies are necessary 

to elucidate this finding. 



 

 

This study has several potential limitations. We studied patients under 

induced sleep using low doses of midazolam that could, at least in theory, 

promote upper airway obstruction. However, we have previously shown that 

the pharyngeal critical closing pressure, a marker of upper airway 

collapsibility, is similar during natural sleep and during sleep induced by low 

doses of midazolam [12]. Moreover, nasal CPAP was able to abolish OSA in 

all patients. Because there were several variables studied, we made the 

option of maintaining the levels of CPAP obtained during nasal route. It is 

possible that higher pressures would be sufficient to eliminate OSA on 

oronasal route. On the other hand, there were several patients that were 

difficult to titrate on oronasal and oral route, suggesting that increasing CPAP 

levels does not necessarily eliminate OSA. Additionally, the fixed sequence 

that was used (nasal – oral – oronasal) during the study may have influenced 

the results. On the other hand, the observation that the upper airway 

obstruction was more severe during oral than oronasal CPAP is consistent 

with the hypothesis that oral route may compromise CPAP effectiveness 

(Figure 5). We only evaluated the retroglossal area. It is possible that 

oronasal flow also affects retropalatal area. We only studied patients without 

nasal obstruction during acute changes of CPAP route. It is conceivable that 

the behavior of the upper airway during sleep is different in patients with 

nasal obstruction that are mouth breathers and use an oronasal mask for 

prolonged periods. Finaly, when CPAP was offered through either the nose 

or mouth, the other route was kept obstructed, which is slightly different from 

what occurs clinically. For instance, when using a nasal CPAP, the mouth 



 

 

may be open to atmospheric pressure. However, the mouth usually remains 

closed or can be forced to remain closed using a chinstrap.  Therefore, our 

study raises serious concerns, but does not allow direct extrapolation and 

definitive conclusions about the clinical practice of CPAP delivered by 

oronasal mask to treat OSA.  

In conclusion, we showed that acute changes of flow route during sleep from 

nasal to oronasal and oral routes induce obstructive events in the vast 

majority of patients with OSA and decrease oropharyngeal dimensions. Our 

study raises a warning and shows that oronasal CPAP may compromise 

OSA treatment effectiveness. Our study suggests that patients changing from 

a nasal to an oronasal interface should be submitted to CPAP re-titration 

because oronasal interface may compromise CPAP efficacy. Future studies 

are necessary to evaluate patients with OSA that area apparently well treated 

with CPAP using oronasal mask.  
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Table 1: Baseline characteristics and overnight polymnsonography 

parameters 

 

 
  Range 

No. of subjects 18   

Male, % 55   

Age, years 44 ± 9  30 – 61 

BMI, kg/m2 33.8 ± 4.7  26.7 - 43.2 

Neck circumference, cm 41 ± 4  32 – 50 

AHI, events/hour 49.0 ± 39.1  5.1 - 122.4 

Min SaO2,% 81.4 ± 9.1  52.0 - 91.0 

ESS 12 ± 6  2 – 22 

Values are expressed in mean ± SD. BMI: body mass index; ESS: Epworth sleepiness 
scale; AHI: apnea-hypopnea index; Min SaO2: minimum oxygen saturation 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure 1 – Schematic representation of the study setup. The patient slept with PSG 
monitoring using CPAP connected to a customized oronasal mask that had 2 
independent and sealed compartments (highlighted). The flow signal and PSG 
recordings were sent to a dedicated computer. Retroglossal area was directly 
evaluated by nasoendoscopy. 

 

 

Figure 2 – Flowchart showing from the top to the bottom patients recruited, studied 
and the predominant flow pattern. The flow pattern of all trials is shown in the bottom 
box. 

 



 

 

 

Figure 3  Each dot represents one single trial of oronasal CPAP. The trials were 
grouped in Stable Breathing, Hypopnea or Apnea according to the respiratory 
pattern observed during oronasal CPAP (x axis). Each dot is expressed as the 
median (25th-75th percentiles) of the percentage of nasal breathing during 30 
seconds inititated at the onset of oronasal CPAP or up to the first respiratory event 
(hypopnea or apnea).  The dots across the top of the graph represent trials with 
100% of nasal breathing (the absence of error bars indicates absence of variability 
on the percentage of nasal breathing). The graph shows that all trials with <50% of 
nasal breathing resulted in obstructive event. In contrast, stable breathing occurred 
only when predominant (>50%) nasal breathing was observed. However, respiratory 
events were also observed in trials that were preceded by predominant or even 
100% of nasal breathing. 

 

 

Figure 4 – Upper airway images of the retroglossal airway during nasal, oronasal 

and oral routes. A significant reduction of the retroglossal area was observed in 

nasal (7.88 mm²), oronasal (2.41 mm²) and oral (0 mm²) routes. The white lines 

delimit retroglossal and epiglottic areas.  A: distance between epiglottis and 



 

 

posterior pharyngeal wall. B: distance between epiglottis and tongue base C: 

distance between lateral pharyngeal wall.  

 

Figure 5 – Distance between epiglottis and tongue base (A) and Retroglossal area 
(B) during CPAP delivered by nasal, oronasal and oral routes. Each dot represents 
the average of the distance between epiglottis and tongue base (A) and the avarege 
of the retroglossal area (B) obtained from 3 trials of each individual on nasal, 
oronasal and oral routes. The solid bars represent the median (25th-75th percentile) 
of the group data. * p < 0.05 
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