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RESUMO 

 

 Os indivíduos com fissura labiopalatina (FLP) mostram-se propensos a 

apresentar eventos respiratórios obstrutivos, como a apneia obstrutiva do sono (AOS), 

devido aos diversos procedimentos cirúrgicos aos quais são submetidos e às 

dimensões de vias aéreas superiores diminuídas. A AOS pode trazer danos à saúde, 

a longo prazo, e está associada a diversos aspectos miofuncionais orofaciais 

alterados. Contudo, não se encontram, até o momento, protocolos de intervenção 

terapêutica nessa área, voltados à população com FLP. Dessa forma, o objetivo foi 

propor e validar um protocolo de tratamento fonoaudiológico miofuncional para o ronco 

e AOS, voltado a pacientes adultos com FLP reparada. Com base em 14 trabalhos 

prévios obtidos por meio de levantamento bibliográfico, uma versão preliminar do 

protocolo foi elaborada juntamente com 2 profissionais experientes em FLP. Em 

seguida, ele teve seu conteúdo validado por meio do método Delphi, com a 

participação de 9 painelistas. Cada um avaliou itens relativos ao conteúdo do 

protocolo por meio de duas rodadas de formulários, devendo classificá-los em uma 

escala de relevância e fornecer, caso necessário, comentários e sugestões. Foram 

calculados índices de validação de conteúdo individuais para cada item (IVC-I) e para 

o protocolo no geral (IVC-S). Para ser considerado concordância entre os painelistas, 

os itens deveriam atender ao valor de 0,78 para IVC-I e 0,90 para IVC-S. Houve 2 

rodadas de formulários: Delphi I e Delphi II e as respostas foram analisadas 

quantitativamente e qualitativamente. No Delphi I, todos os itens receberam um IVC-I 

≥ 0,78 e IVC-S = 0,94 e obteve-se 38 comentários significativos em conteúdo teórico 

e prático, que compuseram os itens a serem avaliados na segunda rodada. No Delphi 

II, o IVC-S = 0,76 e 63,2% tiveram IVC-I ≥ 0,78. Considerando-se fatores individuais 

das respostas dos painelistas e o caráter qualitativo do método Delphi, concluiu-se 

que não seria possível atingir um alto consenso entre eles e finalizou-se as rodadas 

de formulários. O resultado gerou um protocolo final estruturado em 12 semanas, 24 

sessões terapêuticas, com 2 sessões semanais, adaptado às alterações 

anatomofuncionais mais frequentes na FLP e teve seu conteúdo validado por um 

grupo de 9 especialistas, por meio do método Delphi. A etapa clínica é o próximo 

passo do processo de validação do instrumento. 

Palavras-chave: Fissura Palatina; Ronco; Apneia Obstrutiva do Sono; Terapia 

Miofuncional. 



ABSTRACT 

 

Myofunctional speech therapy protocol for snoring and sleep apnea in adults 

with cleft lip and palate: proposal and content validation 

 

 Individuals with cleft lip and palate (CLP) are prone to present obstructive 

respiratory events, such as obstructive sleep apnea (OSA), due to the various surgical 

procedures to which they are submitted and the reduced dimensions of the upper 

airways. OSA can cause long-term damage to health and it is associated with several 

altered orofacial myofunctional aspects. However, to date, there are no therapeutic 

intervention protocols in this area, aimed at the population with CLP. Thus, the 

objective was to propose and validate a myofunctional speech therapy protocol for 

snoring and OSA, aimed at adult patients with repaired CLP. Based on 14 previous 

works obtained through a bibliographic survey, a preliminary version of the protocol 

was prepared together with 2 professionals experienced in CLP. Then, its content was 

validated using the Delphi method, with the participation of 9 panelists. Each one 

evaluated items related to the protocol content through two rounds of forms, classifying 

them on a scale of relevance and providing, if necessary, comments and suggestions. 

Individual content validation indices were calculated for each item (CVI-I) and the 

protocol in general (CVI-S). To be considered an agreement between panelists, the 

items should meet the value of 0.78 for CVI-I and 0.90 for CVI-S. There were 2 rounds 

of forms: Delphi I and Delphi II and the responses were analyzed quantitatively and 

qualitatively. In Delphi I, all items received a CVI-I ≥ 0.78 and CVI-S = 0.94 and 38 

significant comments were obtained in theoretical and practical content, which made 

up the items to be evaluated in the second round. In Delphi II, CVI-S = 0.76, and 63.2% 

had CVI-I ≥ 0.78. Considering the individual factors of the panelists' answers and the 

qualitative character of the Delphi method, it was concluded that it would not be 

possible to reach a high consensus among them and the form rounds were finalized. 

The result generated a final protocol structured in 12 weeks, 24 therapeutic sessions, 

with 2 weekly sessions, adapted to the most frequent anatomofunctional changes in 

CLP and had its content validated by a group of 9 experts, using the Delphi method. 

The clinical part is the next step in the instrument validation process. 

Keywords: Cleft Palate; Snoring; Sleep Apnea; Myofunctional Therapy.  
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

As fissuras labiopalatinas (FLP) são malformações congênitas decorrentes 

da ausência de fusão dos processos embrionários (maxilar, mandibular, nasais e 

palatinos), entre a 4ª e 12ª semana de vida intrauterina,¹ podendo se manifestar de 

forma isolada ou ser parte de uma síndrome, juntamente com outros sinais e sintomas. 

Essa anomalia craniofacial pode resultar em implicações estéticas e/ou funcionais, 

dependendo da extensão acometida, sendo que as de lábio estão mais relacionadas 

às consequências estéticas e as de palato, às funcionais, como alterações na fala, 

respiração e audição.²,³  

Com variadas manifestações, as FLP podem acometer lábio, palato ou 

ambos. De acordo com a classificação de Spina, Psillakis, Lapa4 (1972), modificada 

por Silva Filho et al.5 (1992), utilizada em vários centros especializados, incluindo o 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(HRAC-USP), as fissuras são agrupadas em 4 grandes grupos: (I) pré-forame incisivo, 

(II) transforame incisivo, (III) pós-forame incisivo e (IV) fissuras raras da face. As 

fissuras dos grupos I e II podem ser divididas em unilateral, bilateral ou mediana, 

sendo que as do grupo I ainda podem ser divididas em completas ou incompletas, 

assim como as do grupo III. Diferentemente destes primeiros grupos, as fissuras raras 

(IV) são desvinculadas do forame incisivo, apresentando baixa incidência de 

manifestação.  

O tratamento das FLP envolve, inicialmente, cirurgias corretivas de lábio 

(queiloplastia) e palato (palatoplastia), idealmente realizadas dentro do primeiro ano 

de idade da criança, as chamadas cirurgias primárias.6  

As cirurgias primárias, entretanto, estão relacionadas a impacto no 

crescimento maxilar,7 uma vez que as cicatrizes resultantes, principalmente da 

queiloplastia, podem levar a restrições no crescimento do terço médio da face. Diah 

et al.8 (2007) mostraram que os indivíduos com FLP que não passaram por cirurgias 

possuíam um desenvolvimento craniofacial comparável aos de seus pares sem 

fissura, apenas possuindo uma deficiência de tecido que os autores atribuíram a um 

fator intrínseco da fissura.  

Ye et al.9 (2015) encontraram dados que indicam que a palatoplastia pode 

ter um efeito negativo adicional no crescimento da maxila, comparando as medidas 
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cefalométricas desses indivíduos com as da população sem fissura. Ainda, seus 

resultados mostraram uma rotação de mandíbula significativa nos indivíduos 

submetidos à palatoplastia, o que os autores comentaram ser consequência de uma 

possível respiração oral causada pela redução da cavidade nasal após o reparo do 

palato. Bittermann et al.10 (2018), ao abordarem a cirurgia secundária de enxerto 

alveolar e osteotomia premaxilar em pacientes com fissura bilateral a longo termo, 

relataram uma tendência à inibição do crescimento maxilar pela análise de modelos, 

que foi reforçada pelos achados cefalométricos, que indicaram um crescimento mais 

lento do terço médio da face após o procedimento. Observou-se, ainda, que a retrusão 

maxilar na população com fissura causa uma maior redução do volume das vias áreas 

superiores nesses indivíduos, quando se compara com a redução dos volumes dos 

que apresentam as mesmas questões oclusais, mas não possuem a fissura. Esse 

achado, reforçado pelo princípio de Bernoulli, sugere maior resistência ao fluxo aéreo 

nesses indivíduos e, consequentemente, maior chance de colapso faríngeo, 

aumentando o risco para apneia obstrutiva do sono (AOS).11 

Somado a essas questões estruturais, observa-se que 60% dos indivíduos 

com FLP apresentam a via aérea nasal comprometida em algum grau, o que acarreta 

a respiração oral.¹² Fukushiro et al.¹³ (2013) observaram alta proporção de sintomas 

respiratórios, incluindo a respiração oral e ronco, nessa população após retalho 

faríngeo, procedimento cirúrgico comumente empregado nesses indivíduos. Na 

população infantil, observou-se uma prevalência de obstrução nasal duas vezes maior 

do que na população sem fissura e um prejuízo,14,15 havendo uma correlação positiva 

moderada com a presença da AOS.15  

Nesse contexto, vários estudos mostraram que as dimensões das vias 

aéreas superiores de indivíduos com fissura estão reduzidas em comparação às de 

indivíduos sem fissura. Foi observado que durante o crescimento craniofacial de 

indivíduos com fissura labiopalatina bilateral reparada, o espaço aéreo posterior 

(distância anteroposterior da faringe medida entre sua parede posterior e o dorso do 

véu palatino) é significantemente menor comparativamente ao de indivíduos sem 

fissura, quando na fase após a puberdade. O espaço acima, na região da espinha 

nasal posterior, também se mostra reduzido durante todo o crescimento.16 

Achado semelhante foi apresentado por Fukushiro e Trindade17 (2005), que 

verificaram, em adultos, valores de área nasal menores para indivíduos com o mesmo 

tipo de fissura (bilateral), quando comparado aos do grupo controle, havendo 
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diferenças significantes de áreas seccionais mínimas entre esses 2 grupos, indicando 

aumento na resistência ao fluxo de ar, na presença da fissura. Estudo mais recente 

observou que a região da base da língua, assim como a região da espinha nasal 

posterior nesses indivíduos apresentam dimensões anteroposteriores reduzidas em 

relação à população sem fissura.18  

É interessante observar, ainda, que as menores áreas seccionais faríngeas 

de indivíduos com FLP encontram-se, em sua maior parte, na região da orofaringe, 

tanto em pacientes com má oclusão de classe III que não passaram por cirurgia 

ortognática, quanto nos que foram submetidos ao procedimento cirúrgico.19,11 

Oosterkamp et al.20 (2007), ao avaliarem indivíduos com fissura bilateral e indivíduos 

com AOS sem fissura, encontraram semelhanças entre os grupos que diferiram 

significativamente do grupo controle, são elas: osso hióide posicionado mais 

inferiormente, menor profundidade da orofaringe na região da ponta do véu palatino e 

ângulos craniocervicais maiores. Apesar disso, estudo de Campos et al.21 (2021) não 

demonstrou diferença significante entre as medidas de área seccional mínima de 

indivíduos com FLP com e sem AOS, na população com classe III. Entretanto, 

observou diferença de volume médio da orofaringe, com dimensões reduzidas para 

os pacientes com AOS.  

Dentre as cirurgias secundárias envolvidas no tratamento das FLP estão 

as faringoplastias. Pacientes com fissura são, muitas vezes, submetidos a 

procedimentos para a correção da insuficiência velofaríngea (IVF) residual ao 

fechamento primário do palato,22 sendo o retalho faríngeo uma das faringoplastias 

mais comuns. Trata-se de um retalho miomucoso oriundo da parede posterior da 

faringe que é suturado ao palato mole, delimitando, assim, 2 orifícios laterais. A base 

desse retalho corresponde ao local onde o palato mole encontraria a parede posterior 

da faringe na fala normal. Esse procedimento tem o objetivo de criar uma barreira 

mecânica à passagem de ar durante a fala e aumentar a pressão intraoral na produção 

de consoantes, mas ainda permitir uma respiração nasal durante o repouso.23,24 

Contudo, o retalho faríngeo mostrou, a longo prazo, efeitos deletérios na área secional 

mínima da nasofaringe tanto em indivíduos com queixas respiratórias, quanto 

naqueles sem, sendo que dentre essas queixas foi observado ronco, respiração oral, 

eventos obstrutivos e até mesmo a necessidade de remoção do retalho devido ao alto 

nível de obstrução nasal.25,26 Ainda, Salgueiro26 (2018) observou que na população 
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adulta jovem, os indivíduos com retalho faríngeo possuem maior prevalência de AOS 

comparado aos seus pares sem retalho. 

Tendo essas questões em vista, indivíduos com FLP mostram-se mais 

propensos a apresentar eventos respiratórios obstrutivos. Estudo polissonográfico 

realizado no HRAC-USP, em pacientes adultos, constatou mais de 50% de casos de 

AOS, de leve a moderada.27 Ainda neste mesmo estudo, não se observou diferença 

entre os indivíduos com e sem retalho faríngeo, como observado por Salgueiro26 

(2018), em estudo subsequente. Por outro lado, estudo do mesmo grupo de 

pesquisadores28 mostrou que o avanço da idade pode ser mais influente na 

prevalência da apneia do que propriamente o retalho faríngeo, o que pode justificar 

esses resultados, uma vez que as populações diferiam em idade, sendo a de 

Campos27 (2016), de maior idade. Já na infância, além do risco para AOS, indivíduos 

com FLP possuem uma alta prevalência de obstrução nasal e enurese quando 

comparada a população sem fissura.14 Em relação ao aspecto funcional, estudo 

utilizando a técnica de fluidodinâmica mostrou que crianças com fissura unilateral 

apresentam maior pressão aérea total na faringe e uma resistência ao fluxo nasal 4 

vezes maior que a de crianças sem fissura.29 

Segundo a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD-3),30 

a AOS faz parte dos distúrbios respiratórios do sono, possuindo critérios diagnósticos 

diferentes entre adultos e crianças (AOS adulto e pediátrico). Essa condição se 

caracteriza pela obstrução da via aérea superior, na região da faringe, e interfere no 

fluxo aéreo, de maneira total ou parcial, conhecidas como apneia e hipopneia, 

respectivamente.31 Esse colapso repetitivo das vias aéreas superiores causa 

fragmentação do sono, hipoxemia (redução das taxas de oxigênio no sangue), 

hipercapnia (excesso de dióxido de carbono no sangue), oscilações acentuadas na 

pressão intratorácica e aumento da atividade simpática.32 Seu processo diagnóstico 

inclui avaliações físicas, análise de histórico e o exame de polissonografia (PSG), 

considerado padrão-ouro para seu diagnóstico.33  

A ICSD-330 determina, como AOS pediátrico, quando a PSG indicar um ou 

mais eventos obstrutivos por hora de sono; ou hipoventilação obstrutiva (PaCO2 > 50 

mm Hg para > 25% do tempo de sono), sendo que sinais e sintomas (como ronco, 

hiperatividade, sonolência diurna) devem estar presentes. Já a AOS adulta é descrita 

como um sono com um índice de distúrbio respiratório obstrutivo maior ou igual a 5 

eventos por hora (indicado por PSG), quando associado a sintomas como sonolência 
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diurna, fadiga, roncos intensos, entre outros; ou um sono com um índice maior ou igual 

a 15 eventos por horas, independentemente dos sintomas respiratórios citados. Um 

desses sintomas, o ronco, pode ser causado por diversos fatores, dentre os quais 

estão hipertrofia de tonsilas palatinas ou faríngea, infecções crônicas das vias aéreas 

superiores ou deformidades esqueléticas,34 como no caso dos pacientes com 

anomalias craniofaciais. O ronco é caracterizado pelo som causado pela vibração dos 

tecidos moles obstruindo a nasofaringe e orofaringe durante o sono.35,36 

Observa-se em indivíduos com AOS, língua aumentada, flacidez da 

musculatura palatal e músculos da mímica facial, ineficiência do músculo bucinador e 

alterações nas funções de mastigação e deglutição37 e mudança na posição do osso 

hióide, localizando-se mais inferiormente quando comparado a indivíduos sem 

AOS.38,19 Em relação à língua, constata-se, ainda, que os indivíduos com AOS exibem 

lesão neuromuscular crônica do genioglosso em comparação com indivíduos normais, 

especificamente, na parte posterior do músculo.39 Além disso, observa-se que a 

respiração oral mostra ser uma possível condição primária para o colapso da faringe 

em quadros respiratórios obstrutivos por proporcionar maior velocidade de fluxo aéreo 

inspiratório e menor pressão estática do que o modo nasal.40 Em revisão recente, De 

Luccas et al.41 (2021) observaram sinais e sintomas de disfagia em indivíduos com 

AOS, como escape posterior precoce, resíduos, penetração e aspiração. O escape 

posterior precoce é normalmente associado a alterações nas estruturas orofaciais, na 

mobilidade e tonicidade.42  

A classificação de gravidade da AOS está relacionada com o índice de 

apneia-hipopneia (IAH), obtido pela PSG. Segundo a American Academy of Sleep 

Medicine,31 um IAH inferior a 5 configura um quadro de normalidade ou de roncopatia 

primária, um IAH entre 5 e 15, quadro leve, entre 15 e 30 configura um quadro de 

apneia de grau moderado e um IAH maior que 30 eventos por hora de sono, é 

considerado um quadro grave.  

Os indivíduos com alto risco para AOS, que devem ser identificados 

durante a obtenção do histórico na avaliação, incluem aqueles com as seguintes 

características: obesidade (IMC>35), insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão 

refratária ao tratamento, fibrilação atrial, diabetes tipo 2, acidente vascular encefálico, 

disritmias noturnas, hipertensão pulmonar, populações motrizes de alto risco (como 

motoristas de caminhão comerciais) e aqueles em avaliação para cirurgia bariátrica.32  
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Tufik et al.43 (2010), em sua amostra representativa da população 

paulistana, observaram que um em cada 3 (32,8%) residentes de São Paulo se 

enquadra no diagnóstico de AOS. Ainda, confirmaram que a idade, índice de massa 

corporal e o gênero são fatores independentes e associados à presença de AOS. 

Apesar da prevalência ter sido maior em homens, ela aumentou em ambos os gêneros 

conforme o aumento da idade, uma vez que os dados observados para idades entre 

20 a 29 anos foram de 7,4%, aumentando para 24,2%, 37,7%, 49,2% e até 86,9% nos 

intervalos de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 70 a 80 anos, respectivamente. O mesmo 

ocorreu com a gravidade, com o aumento do IAH, conforme o avanço da idade, em 

ambos os gêneros. 

Quando não tratada, a AOS pode causar sérios prejuízos à saúde, uma vez 

que pode levar a problemas cardiovasculares, como a hipertensão arterial e aumento 

da incidência de insuficiência cardíaca e doença cardíaca coronária.44 Estudo de 

Wang et al.45 (2020) mostrou, ainda, que a AOS está relacionada ao refluxo 

gastroesofágico, sendo que em sua amostra de 40 adultos com AOS, 80% apresentou 

mais de um episódio de refluxo com monitoramento de pH no limiar 6 durante o sono 

e quando sob intervenção (CPAP), o número total de episódios abaixo de pH 6 foi 

reduzido significativamente. Nas crianças com AOS, é possível encontrar sinais como 

dificuldades para acordar, hiperatividade aumentada, temperamento explosivo e 

distração.46 Todos os sintomas, sinais e consequências da AOS se relacionam 

diretamente com as desordens (como sono fragmentado e a hipoxemia) que ocorrem 

devido ao colapso das vias aéreas.32 

A AOS requer um tratamento em longo prazo e os tratamentos disponíveis 

são diversos, envolvendo abordagens comportamentais, medicamentosas e 

cirúrgicas. Educar o paciente também deve ser parte do gerenciamento da doença, 

por meio de conhecimentos sobre o impacto da perda de peso, posição ao dormir, 

consumo alcoólico e efeitos de medicamentos.32 

Um dos tratamentos conhecidos é o PAP (do inglês: positive air pressure), 

tratamento de escolha para AOS de grau leve, moderada e grave, devendo ser 

oferecida como opção para todos os pacientes.32 Existem 3 tipos de PAP, a saber: 

continuous (CPAP), bilevel (BPAP) e o automatic adjusting (APAP), os quais podem 

ser aplicados por uma interface nasal, oral ou oronasal.47 O CPAP é considerado o 

padrão ouro31 para a AOS moderada a grave, pois mantém as vias aéreas abertas 

durante o sono ao fornecer uma pressão de ar que atua como uma tala pneumática 
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de forma constante, sendo também amplamente utilizado para tratar as condições 

leves e ronco.48 Dependendo da gravidade da AOS e fatores pessoais, como 

anatomia, fatores de risco e preferências, outras alternativas de tratamentos também 

podem ser oferecidas e devem ser discutidas em detalhes.32  

Estudo de Monasterio et al.50 (2001) comparou 2 grupos de tratamento, 

sendo um com tratamento conversador (dieta, controle de consumo de álcool, 

adequação postural) somado ao CPAP e o outro com o tratamento conservador sem 

o CPAP. Ambos reduziram o IAH, porém o grupo com CPAP mostrou uma melhora 

significativamente maior. Resultado semelhante foi observado no estudo de Barnes et 

al.49 (2004), com indivíduos com AOS leve a moderada que, evidenciou, pela PSG, 

melhora no IAH e sintomas da AOS, por meio da utilização do CPAP. Relataram, 

contudo, um problema inicial com o uso do CPAP, no qual vários indivíduos solicitaram 

a troca de máscaras, sendo que na análise da adesão ao tratamento houve indícios 

de baixos níveis de uso desse instrumento. Rowland et al.51 (2018), utilizando 3 tipos 

de máscaras diferentes, também obtiveram melhora objetiva (redução de IAH) e 

subjetiva (redução de sonolência diurna) na qualidade do sono com o uso do CPAP 

com os 3 modelos, mas o IAH residual foi maior para a máscara oronasal. Apesar 

desses benefícios, o CPAP ainda apresenta baixa adesão,49,48,52 levantando queixas 

de claustrofobia causada pela máscara,53 vazamentos, ruídos da máscara, olhos 

doloridos e queixas de boca e garganta secas mesmo com o uso de umidificação.54,51 

Estudos indicam que o tipo de máscara também pode influenciar na adesão ao CPAP, 

havendo uma preferência pelas máscaras nasais, as quais tampouco eliminam as 

queixas.55,56,51  

Aparelhos intrarorais (AIO), como os de avanço de mandíbula, são outra 

alternativa para o tratamento de apneias e seus sintomas. Eles são simples, 

silenciosos e para muitos pacientes com diferentes graus de apneia e apresentam 

uma eficácia a longo prazo semelhante à do CPAP.57 O estudo de caso de Alencar et 

al.58 (2016), utilizando este tratamento, mostrou que é possível reduzir o IAH para uma 

condição de normalidade partindo de uma condição moderada, melhorando 

substancialmente o ronco, sonolência excessiva diurna e atingindo aumento de 

qualidade de vida e sono reparador. Entretanto, os autores encontraram alguns 

sintomas clínicos, como salivação excessiva e queixas na ATM (articulação 

temporomandibular). Em casos severos, Guimarães et al.59 (2018) observaram uma 

melhora na saturação mínima de oxigênio e uma redução de mais de 50% do IAH, em 
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toda amostra (48 indivíduos), incluindo casos com eventos centrais e mistos, sendo 

que 72,9% alcançaram um IAH < 10/h e 35,4% um IAH < 5/h com o uso do aparelho 

selecionado.  

Por outro lado, estudo demonstrou impacto negativo do uso do AIO ao 

observar alterações dento-oclusais em função de interferências no trespasse 

horizontal (overjet), trespasse vertical (overbite) e no índice de irregularidade de Little, 

reduzindo suas medidas e aumentando, de forma significativa, os valores de distância 

intercanino inferior e do ângulo cefalométrico IMPA, formado pela intersecção do 

longo eixo do incisivo central inferior com o plano mandibular.60 Além disso, no 

tratamento com o aparelho de avanço mandibular, observou-se o desenvolvimento de 

mordida aberta posterior, com o aumento de sua prevalência com o passar do 

tempo.61 Ebato et al.62 (2019) relataram que o uso de AIO de duas peças não é eficaz 

para alguns pacientes, como os que possuem força de fechamento labial diminuído, 

causando a abertura da boca durante o sono. Em seu relato de caso, mostraram, 

entretanto, que é possível obter bons resultados mesmo nessas condições, se 

utilizado o AIO em conjunto com uma banda elástica de retenção e treino miofuncional, 

no caso, para o fortalecimento dos lábios.  

No que se refere ao tratamento cirúrgico da AOS, existe uma série de 

procedimentos podendo envolver a região nasal, palatal, hipofaringe, a relação 

maxilomandibular e até mesmo procedimento envolvendo a estimulação do nervo 

hipoglosso. As cirurgias devem ser direcionadas para cada paciente de forma 

específica ao identificar os locais de constrição, podendo, dessa forma, atuar como 

um procedimento útil para melhorar a adesão ao CPAP ou quando o CPAP e outras 

abordagens falham. Em pacientes com tonsilas palatinas ou linguais aumentadas, por 

exemplo, a cirurgia para remoção dessas estruturas pode levar a um efeito curativo.63 

A cirurgia ortognática de avanço maxilomandibular (AMM) mostrou-se 

capaz de proporcionar redução significativa do IAH e do índice de distúrbios 

respiratórios do sono, sendo utilizada como procedimento único para o manejo da 

apneia.64 Rocha et al.65 (2019) relataram um caso diagnosticado com AOS grave que, 

ao se submeter à AMM, obteve, por meio da associação à rotação do plano oclusal e 

avanço de mento, aumento significativo do espaço faríngeo, seguido de relatos de 

melhora na qualidade do sono, disponibilidade diurna e redução de roncos. Porém, 

alguns riscos estão associados ao AMM, como a dormência facial, dificuldade de 

deglutição, recuperação prolongada e modificação estética.63 Prado et al.66 (2018) 
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mostraram que, em pacientes pós cirurgia ortognática, a ação conjunta com a área da 

fonoaudiologia, gerou melhoras na função mastigatória e tônus labial inferior, por meio 

da terapia fonoaudiológica miofuncional orofacial, o que não se observou nos 

indivíduos não submetidos à terapia. 

Pode-se citar, ainda, a uvulopalatofaringoplastia (UPFP), procedimento 

difundido na década de 80, que remove tecidos abundantes da faringe, envolvendo a 

úvula, parte do palato mole e tonsilas.63,67 A cirurgia inclui a retirada das tonsilas 

palatinas, caso presentes, e a remoção dos tecidos desde o palato mole, os pilares 

palatoglosso e palatofaríngeo, removendo a úvula por final, a fim de alargar o espaço 

aéreo potencial na orofaringe.67 Contudo, entre 2011 e 2018, a UPFP representou 

apenas 12,6% das cirurgias de palato para AOS. Uma vez que ela não trata do 

problema de forma seletiva, ou seja, não aborda a anatomia correta e ainda 

apresentou, nos últimos anos, menor redução do IAH comparado a outras técnicas, a 

cirurgia do palato evoluiu para procedimentos anatomicamente mais reconstrutivos.68 

Em décadas anteriores, Friberg et al.69 (1995) já haviam descrito resultados negativos 

em relação à UPFP, relatando aumento do índice de dessaturação de oxigênio e da 

duração do padrão de obstrução respiratória, apesar da melhora subjetiva do ronco. 

Além disso, Tang et al.70 (2017) constataram que a longo prazo (mais de um ano), 

dentre as sequelas resultantes da UPFP, se encontram com maior incidência a 

sensação de corpo estranho, faringe seca e dificuldade para deglutir. Também 

demonstraram, com menor incidência, alteração vocal e insuficiência velofaríngea, 

sendo que estas persistem e mostram um aumento na incidência ao longo do tempo. 

Mesmo quando empregada a técnica da UPFP modificada, o procedimento é o que 

mais apresenta efeitos colaterais a longo prazo, comparado a outras existentes 

atualmente.71  

A faringoplastia, com suas diferentes técnicas, mais recentes, amplia a 

orofaringe ao remover e reposicionar o músculo palatofaríngeo, responsável por 

ocupar o maior volume da parede lateral da faringe.52 Pode-se citar, ainda, 

procedimentos de redução de base de língua ou de reposição de língua, os quais são 

comumente usados a fim de resolver casos de obstrução na base da língua 

(orofaringe) subsequente às cirurgias de palato, que costumam levar a casos de 

AOS.63 Técnicas cirúrgicas mais novas que visam a reconstrução do palato, 

diferentemente das técnicas ablativas que extraíam tecido mole, gerando uma cicatriz 



23 
Revisão de Literatura 

espessa e/ou faixa dura de tecido fibrosado, mostram causar menor incidência de 

efeitos colaterais a longo prazo.71 

Uma outra abordagem, que tem ganhado visibilidade na última década, é a 

terapia miofuncional orofacial oriunda da área de motricidade orofacial da 

Fonoaudiologia, a qual utiliza exercícios isotônicos e isométricos para musculatura 

orofaríngea e orofacial visando intervir nas funções estomatognáticas por meio da 

melhora dos padrões muscular e funcional orofacial.38 Utilizando essa abordagem, 

estudos demonstraram uma redução de aproximadamente 50% do IAH em adultos e 

62% em crianças,72  além de proporcionar melhora na aderência ao uso do CPAP.73  

Estudos pioneiros de Guimarães38 (2008) e Guimarães et al.74 (2009) 

demonstraram resultados significativos ao aplicar este tratamento em indivíduos com 

diagnóstico de apneia moderada, evidenciando sua capacidade para reduzir a 

severidade da doença, o ronco e melhorar a qualidade de sono. Seu grupo de estudo 

realizou exercícios para o palato mole, língua e musculatura facial, mastigação, 

deglutição, respiração e fala. Após 3 meses, observou-se redução significante do IAH 

comparado ao grupo controle e significante aumento na saturação mínima de 

oxigênio. Ainda, 62,5% (10) da amostra teve seu nível de apneia reduzido para leve 

(8) ou nenhum (2). Esses resultados positivos da terapia miofuncional orofacial podem 

ser justificados pelo fato de que os músculos dilatadores das vias aéreas superiores 

desempenham um papel crucial na desobstrução da faringe e podem contribuir para 

a gênese da AOS.75 

Em 2014, Ieto,76 utilizando uma versão reduzida do protocolo de 

Guimarães38 (2008), atingiu redução do ronco, evidenciada por dados objetivos e 

significantes, além da melhora nas variáveis de polissonografia após 3 meses de 

intervenção. Outros estudos lançaram mão de dispositivos para auxiliar o trabalho 

com a musculatura orofacial, como Engelke et al.77 (2010) em seu treino de 

reposicionamento lingual e Suzuki et al.78 (2013) com o dispositivo “Lip Trainer 

Patakara” (dispositivo flexível de plástico e borracha que se encaixa entre os lábios) 

para aumentar a força de fechamento labial. Os resultados indicaram melhora no 

ronco com o treino lingual e melhora da força de fechamento labial, IAH e saturação 

de oxigênio para o treino com o “Lip Trainer Patakara”. 

No estudo recente de Silva79 (2020), análises de exames de eletromiografia 

mostraram os efeitos individuais de exercícios miofuncionais voltados para distúrbios 

respiratórios do sono na musculatura do masseter e supra-hióideos e exames de 
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nasofibrolaringoscopia forneceram dados acerca da fisiologia da faringe, incluindo a 

musculatura do palato e região retrolingual logo após a execução de cada exercício. 

Observou-se resultados significativos de tonificação muscular e movimentação nas 

áreas analisadas, as quais estão diretamente envolvidas com a fisiopatologia da AOS. 

O'Connor-Reina et al.80 (2020) observaram, além da melhora de tônus 

labial e lingual, melhora no IAH de pacientes com AOS grave, submetidos a terapia 

miofuncional. Os autores utilizaram um aplicativo interativo e declararam uma alta 

adesão (90%) dos participantes e tiveram uma redução de 53,36% do IAH. Esse 

estudo corrobora com os resultados de Kayamori et al.81 (2022), os quais 

demonstraram associações significativas entre aspectos miofuncionais orofaciais 

alterados e obstruções na via aérea superior em pacientes com AOS, quando em sono 

induzido.  

Atualmente, considerando-se também o período de duração de terapia, os 

protocolos voltados para a população adulta baseiam-se, em sua maior parte, no 

estudo de Guimarães38 (2008), diferindo apenas em alguns aspectos, como seleção 

dos exercícios, frequência e número de repetições.82,83 Contudo, também podemos 

citar o plano terapêutico fonoaudiológico para pacientes com AOS, apresentado por 

Diaféria e Bommarito84 (2015) e o protocolo utilizado no estudo de Verma et al.85 

(2016). A frequência dos tratamentos fonoaudiológicos, segundo o levantamento de 

Kayamori e Biachini82 (2017), é composta, geralmente, de 12 sessões 

supervisionadas somadas a exercícios diários e a escrita de um diário para 

acompanhamento. 

Apesar dos benefícios evidentes da terapia miofuncional orofacial no 

tratamento da apneia e ronco, observa-se a falta de protocolos específicos para os 

pacientes com FLP, sendo que dentre os estudos realizados, até o momento, muitos 

têm como um critério de exclusão anomalias craniofaciais, assim como respiração 

nasal prejudicada.83 Carrasco-Llatas et al.83 (2021) também apontaram a falta de 

comparação de resultados da terapia miofuncional para AOS entre indivíduos com e 

sem maloclusão, alteração comum em pacientes com FLP.  

Dessa forma, considerando as características anatomofisiológicas e 

alterações respiratórias relatadas nesses indivíduos e os efeitos dos distúrbios 

respiratórios do sono na qualidade de vida, a pergunta norteadora do presente estudo 

foi: “é possível criar um protocolo fonoaudiológico miofuncional orofacial para ronco e 

apneia obstrutiva do sono voltado para a população adulta com fissura labiopalatina 
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reparada?” Assim, o resultado pretendeu trazer uma proposta relevante de tratamento 

para essas alterações do sono, beneficiando estes indivíduos de forma direcionada, 

visto que se baseia nas repercussões anatômicas e funcionais decorrentes da fissura 

labiopalatina reparada, o que os diferencia dos demais indivíduos. 

 

. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo foi propor e validar o conteúdo de um 

protocolo de tratamento fonoaudiológico miofuncional para ronco e apneia obstrutiva 

do sono voltado a pacientes adultos com fissura labiopalatina reparada. 
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3 MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), 

não sendo necessário parecer do Comitê de Ética da instituição, por não envolver 

seres humanos (anexo A). O processo se deu em 3 etapas: 

1) Levantamento bibliográfico de protocolos existentes na literatura 

nacional e internacional para a intervenção miofuncional orofacial para ronco e apneia 

em indivíduos sem fissura, em base de dados. 

2) Discussão com 2 profissionais experientes em avaliação miofuncional 

orofacial na FLP e adaptação dos exercícios para a população-alvo do estudo: adultos 

(≥18 anos) com fissura labiopalatina reparada. Elaboração do protocolo – versão 

preliminar. 

3) Validação do conteúdo: o protocolo elaborado foi submetido ao método 

de validação Delphi, detalhado abaixo. 

 

Etapa 1: Realizou-se um levantamento bibliográfico dos protocolos de 

exercícios miofuncionais para ronco e apneia existentes na literatura para a população 

sem fissura labiopalatina. A busca deste material se deu nas bases de dados PubMed, 

Portal de Periódicos Capes, Lilacs e Scielo, em língua portuguesa e inglesa, utilizando 

os descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Em seguida, os dados foram 

organizados em tabela, a fim de otimizar a análise. Os descritores utilizados foram: 

protocolo/protocols, fonoterapia/terapia miofuncional/myofunctional therapy, apneia 

obstrutiva do sono/obstructive sleep apnea, ronco/snoring. Não foi utilizada a filtragem 

por data e a estratégia de busca foi: (protocolo OR protocols) AND (fonoterapia OR 

“terapia miofuncional” OR “myofunctional therapy”) AND (“apneia obstrutiva do sono” 

OR “obstructive sleep apnea” OR ronco OR snoring). 

Etapa 2: Dois profissionais experientes, com 25 anos e 12 anos, 

respectivamente, na reabilitação das fissuras labiopalatinas e Motricidade Orofacial 

auxiliaram na análise e adaptação das intervenções a fim de propor o protocolo à 

população alvo, baseando-se nas características morfofuncionais destes indivíduos. 

Etapa 3: Validação de conteúdo pelo método Delphi como forma de análise 

do resultado. Este método consiste em obter julgamentos de informações, de forma 

sistematizada, de especialistas, a fim de atingir consenso entre eles sobre 
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determinado tema, fazendo o uso de ciclos (no presente estudo serão denominadas 

rodadas) de validações.86 Normalmente é realizado por meio de respostas individuais 

a questionários sequenciais, com informações resumidas das respostas do grupo em 

relação aos questionários anteriores, mantendo dessa forma: anonimato, retorno das 

contribuições individuais, construção e apresentação da contribuição do grupo de 

forma geral e a possibilidade de repensar e mudar respostas.87 Não há limites para a 

quantidade de rodadas (número de questionários aplicados).  

 

3.1 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerando que o resultado desejado do presente estudo foi a 

construção do protocolo, sua análise se deu por meio da aplicação do método Delphi 

para a validação de conteúdo. Para tanto, utilizou-se a vertente Delphi Eletrônico (Web 

Delphi), que lança mão dos recursos da internet para a formulação de estratégias em 

grupo.88 Dessa forma, foram seguidos os seguintes passos demonstrados na figura 1. 
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Figura 1 – Ilustração esquemática dos passos do método Delphi Eletrônico 

 
Fonte: Adaptado de GIOVINAZZO, R. A.; FISCHMANN, A. A. Delphi Eletrônico: 

uma experiência de utilização da metodologia de pesquisa e seu 
potencial de abrangência regional. In: Estratégia: perspectivas e 
aplicações[S.l: s.n.], 2002.89 

 

Conforme demonstrado na figura 1, os questionários elaborados foram 

enviados aos painelistas (especialistas), que os responderam com base na avaliação 

do instrumento proposto neste estudo. Em seguida, as respostas obtidas foram 

analisadas e um novo questionário foi formulado, mas dessa vez, contendo um 

feedback das considerações levantadas no questionário anterior. 
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Os itens do protocolo foram individualmente abordados no questionário. 

Cada item do questionário deveria ser classificado quanto à relevância, a partir de 

uma escala de 4 pontos: 1 = não relevante; 2 = pouco relevante; 3 = bastante 

relevante; 4 = altamente relevante.90 Adicionalmente, após cada item, foi 

disponibilizado um espaço para comentários.  

Para calcular o índice de validação de conteúdo (IVC), foram utilizadas 

equações propostas por Polit e Beck92 (2006). Foram calculados 2 tipos de IVCs: O 

IVC para cada item individual (IVC-I), obtido por meio da soma das respostas 3 e 4 de 

cada item dividida pelo número total de respostas; e o IVC para o protocolo no geral 

(IVC-S), obtido por meio da média de todos os IVC-Is, assim: 

 

 

  
 

 

Foi considerado concordância quando os valores de IVC-I foram maiores 

ou iguais a 0,78 (78%)93 e para CVI-S, quando maiores ou iguais a 0,90 (90%).92 

Os painelistas são os especialistas convidados para a validação do 

conteúdo e foram selecionados de acordo com os critérios: pesquisadores na área de 

fissura labiopalatina especialistas em motricidade orofacial, em função do 

conhecimento específico da população alvo, e/ou profissionais especialistas em 

motricidade orofacial com certificação em sono, com experiência clínica de pelo 

menos 5 anos na área. No total, foram convidados 16 avaliadores seguindo os critérios 

elaborados, sendo que 12 aceitaram participar do estudo. 

O contato com os painelistas ocorreu em 4 etapas distintas, a saber: 

1) Contato via e-mail, com o propósito de explanar a finalidade e a 

importância da participação dos painelistas na pesquisa e verificar a 

possibilidade de sua colaboração para a validação do conteúdo, por meio de 

uma carta-convite. O tempo pré-determinado para o retorno da resposta ao 

pesquisador foi de, no mínimo, 2 semanas. 

2) Ao receber a resposta, se deu início ao processo de validação de 

conteúdo, o qual foi disponibilizado na íntegra para avaliação em formulário 

eletrônico, via Google Forms. Esta fase constituiu o Delphi I; 
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3) Após a análise dos dados coletados, o julgamento e 

recomendações dos painelistas, foi elaborado o segundo formulário eletrônico 

de questões, o Delphi II (segunda rodada). Para que todos os participantes 

tivessem acesso às contribuições individuais e grupal, os comentários foram 

apresentados no novo questionário, mantendo-se o anonimato.94 Determinou-

se o prazo de, no maxímo, 2 semanas para o retorno da avaliação ao 

pesquisador. 

Após a obtenção dos dados, eles foram tabelados no programa Microsoft Office 

Excel e foi realizada uma análise descritiva e qualitativa utilizada para a elaboração 

final do protocolo. 
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4 RESULTADOS 

 

O levantamento bibliográfico, primeira etapa do estudo, resultou em um 

total de 39 artigos, sendo 4 provenientes da PubMed, 17 do Portal de Periódico Capes, 

16 do Lilacs e 2 do Scielo. Adicionalmente, foram incluídos na análise inicial 26 

registros encontrados por outras fontes (trabalhos previamente consultados durante a 

elaboração do projeto e em referências citadas em artigos e teses). Após a remoção 

do material repetido e uma análise mais direcionada, 14 registros foram eleitos para 

análise e adaptação para a elaboração da proposta do protocolo, como segue na 

figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma da seleção dos registros bibliográficos para análise 

 

 

 

Uma vez definidos os registros a serem analisados para a elaboração da 

proposta de protocolo, as abordagens utilizadas pelos autores foram reunidas para 

posterior discussão com os profissionais experientes em avaliação miofuncional 
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orofacial na população com fissura labiopalatina. Ressalte-se que não foram 

encontrados resultados na busca por terapia miofuncional orofacial em FLP para 

ronco e apneia do sono. A discussão levantou alguns pontos principais para serem 

considerados no protocolo, sendo eles: tempo de duração do processo terapêutico, 

ordem de introdução dos exercícios, frequência de execução e possíveis adaptações 

necessárias na presença de disfunção velofaríngea (DVF). O quadro 1 lista os 14 

registros finais selecionados. 

 

Quadro 1 – Registros bibliográficos eleitos para análise e adaptação do protocolo 

Autores Ano 

1. Guimarães38 – Tese  2008 

2. Guimarães et al.74  2009 

3. Baz et al.95 2012 

4. Ieto76 – Tese  2014 

5. Ieto et al.96 2015 

6. Nemati97 et al.  2015 

7. Diaféria e Bommarito84 2015 

8. Kayamori98 – Tese  2015 

9. Verma et al.85  2016 

10. Diaféria et al.73  2017 

11. Diaféria99 2017 

12. Neumannova et al.100  2018 

13. Felício, Silva Dias e Trawitzki101 2018 

14. Kim et al.102  2020 

 

As análises da literatura e as discussões iniciais com os dois profissionais 

experientes resultaram em um material que compreendeu: 24 sessões terapêuticas, 

com 2 sessões semanais, totalizando 12 semanas de tratamento (3 meses, em 

média). O protocolo foi composto por: duas sessões presenciais semanais de 40 

minutos, exercícios para serem feitos em casa diariamente e um diário de 

assiduidade, que se trata de um acompanhamento da frequência de execução dos 

exercícios a serem realizados em casa, da forma que preferir o terapeuta (como uso 

de caderno ou fichas semanais). Ainda, pressupôs o levantamento de uma lista de 
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exercícios mantenedores junto ao paciente e utilizando critérios de elegibilidade, ao 

final das 12 semanas, para serem praticados continuamente. O protocolo também 

apresentou orientação quanto à presença de sintomas de DVF, na qual o paciente 

deverá seguir as adaptações propostas para a execução dos exercícios e, caso 

apresente erros ativos na produção da fala, recomendou-se o tratamento 

concomitante.  

Inicialmente, foram convidados 16 profissionais para participarem como 

painelistas da pesquisa, dos quais 4 recusaram. Dos 12 profissionais que aceitaram o 

convite, 9 responderam o formulário, todos com experiência em motricidade orofacial, 

sendo 4 deles certificados em fonoaudiologia do sono e 5 com experiência em fissura 

labiopalatina. Os itens avaliados pelo formulário (Google Forms) totalizaram 27 e 

contemplaram: cada sessão proposta e alguns aspectos gerais do protocolo: 

linguagem, clareza e relevância.  

Dessa forma, na primeira rodada proposta pelo método Delphi (Delphi I) 

obteve-se 9 avalições quanto à relevância para cada item. Em relação aos itens 

referentes às sessões terapêuticas, os índices de validação para cada item individual 

(IVC-I) resultaram em valores iguais ou acima do valor considerado como 

concordância, 0,78 (78%), para todas as sessões e 11 (45,8%) itens receberam 

apenas uma avaliação de número 2 (pouco relevante) (tabela 1). Quanto aos itens 

dos aspectos gerais, todos os IVC-I foram de 1 (100%) (tabela 2), sendo a moda dos 

27 itens totais de1,00 (100%). Já o índice de validação para o protocolo geral (IVC-S), 

foi de 0,94 (94%), acima do valor estipulado como concordância, 0,90 (90%) (tabela 

2). 

 

Tabela 1 – Pontuações dos 9 painelistas (P) para cada um dos itens referentes às sessões e o IVC-I 

de cada item. 

(continua) 

Sessão P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 IVC-I 

1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 1,00 

2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1,00 

4  4 3 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

5 4 2 4 4 4 4 3 3 4 0,89 

6 4 2 4 4 4 4 3 3 4 0,89 
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Tabela 1 – Pontuações dos 9 painelistas (P) para cada um dos itens referentes às sessões e o 

IVC-I de cada item. 

(conclusão) 

 Sessão P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 IVC-I 

7 4 2 4 4 4 3 4 4 4 0,89 

8 4 2 4 4 4 4 4 3 4 0,89 

9 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

10 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

11 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1,00 

12 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

13 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1,00 

14 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1,00 

15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

17 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1,00 

18 4 4 3 4 4 4 4 2 4 0,89 

19 4 4 2 4 4 4 4 4 4 0,89 

20 4 4 2 4 4 3 4 2 4 0,78 

21 4 4 2 4 4 3 4 3 4 0,89 

22 4 4 2 4 4 3 4 2 4 0,78 

23 4 4 2 4 4 4 4 3 4 0,89 

24 4 4 2 4 4 4 4 2 4 0,78 

 

Tabela 2 – Pontuações dos 9 painelistas (P) para cada um dos itens referentes aos aspectos gerais do 

protocolo, o IVC-I de cada item e o IVC-S final dos 27 itens totais. 

Aspectos 

Gerais 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 IVC-I 

Linguagem 4 3 3 3 4 3 4 3 3 1 

Clareza 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 

Relevância 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 

IVC-S --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,94 

 

Além das pontuações obtidas para os 27 itens, os painelistas contribuíram 

com sugestões e observações, as quais foram analisadas e resumidas em 38 
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comentários (apêndice A). Uma vez que todos os índices de validação alcançaram os 

valores de concordância no Delphi I, para a segunda rodada (Delphi II), priorizou-se 

os pontos levantados pelos painelistas nos comentários recebidos.  

Assim, os itens avaliados no Delphi II foram os 38 comentários (apêndice 

A) levantados pelos próprios painelistas, a fim de obter um consenso sobre as 

sugestões e observações e para que se pudesse definir quais alterações que 

deveriam ser incluídas no protocolo. Nessa rodada, os painelistas também avaliaram 

o item de acordo com uma escala, porém dessa vez, tendo em vista o conteúdo dos 

comentários, uma escala de relevância não seria adequada. Assim, utilizou-se a de 

concordância, a saber: 1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = concordo; 4 = 

concordo totalmente. À semelhança do Delphi I, o Delphi II também ofereceu um 

espaço para comentários adicionais.  

Dentre os 38 comentários, 24 (63,2%) tiveram os IVC-I acima do valor 

considerado como concordância, 0,78 (78%). Dos demais 14 (36,8%), o menor IVC-I 

foi de 0,33 (33%), o maior de 0,67 (67%) (tabela 3) e a moda foi de 0,89 (89%), 

enquanto o IVC-S foi de 0,76 (76%).  

 

Tabela 3 – Pontuações dos 9 painelistas (P) para cada comentário obtido no Delphi II, o IVC-I de cada 

item e o IVC-S final dos 38 itens totais. 

(continua) 

Comentário P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 IVC-I 

1 4 4 1 4 3 4 3 2 2 0,67 

2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 0,89 

3 3 3 4 2 1 3 2 3 3 0,67 

4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 0,78 

5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1,00 

6 3 4 4 3 3 4 3 3 2 0,89 

7 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1,00 

8 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1,00 

9 3 3 4 3 4 4 3 4 2 0,89 

10 3 1 3 2 2 4 4 4 2 0,56 

11 3 1 3 2 2 3 4 4 1 0,56 

12 3 4 3 2 3 1 3 3 3 0,78 

13 3 4 3 2 3 4 3 4 3 0,89 
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Tabela 3 – Pontuações dos 9 painelistas (P) para cada comentário obtido no Delphi II, o IVC-I de 

cada item e o IVC-S final dos 38 itens totais. 

(conclusão) 

Comentário P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 IVC-I 

14 3 4 1 2 3 2 2 2 2 0,33 

15 3 4 4 3 4 1 3 3 3 0,89 

16 3 4 4 2 3 4 2 4 3 0,78 

17 2 4 4 4 4 4 3 3 3 0,89 

18 3 1 4 2 3 2 4 4 2 0,56 

19 1 4 4 2 2 2 3 4 2 0,44 

20 3 4 4 3 3 2 4 4 3 0,89 

21 3 4 4 3 3 3 4 4 2 0,89 

22 3 1 4 2 3 3 3 4 3 0,78 

23 2 4 3 2 3 2 4 4 3 0,67 

24 2 4 4 2 2 2 2 4 3 0,44 

25 3 4 4 2 2 2 3 4 3 0,67 

26 3 4 4 3 3 2 3 4 3 0,89 

27 2 4 4 2 3 2 3 3 2 0,56 

28 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1,00 

29 3 1 2 2 3 2 3 2 2 0,33 

30 3 3 4 2 3 3 3 3 2 0,78 

31 3 1 4 3 3 4 4 4 3 0,89 

32 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1,00 

33 3 4 3 2 3 3 3 3 3 0,89 

34 3 1 3 2 3 3 3 4 3 0,78 

35 3 1 3 2 3 2 3 4 3 0,67 

36 2 4 3 2 3 3 4 4 3 0,78 

37 3 4 2 2 3 2 4 4 2 0,56 

38 3 1 3 3 3 3 4 4 3 0,89 

IVC-S --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,76 

Nota: Os valores em destaque indicam IVC-I menores que 0,78 

 

Segundo o método, seria necessário realizar uma terceira rodada de 

questões, uma vez que o IVC-S não atingiu o valor de concordância estabelecido 
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como satisfatório para convergência de opinião dos painelistas (0,90). Entretanto, a 

partir do Delphi II, os itens avaliados consistiram em opiniões de profissionais, que 

são baseadas em formações de base, experiências clínicas pessoais e população de 

atendimento distintas, o que dificulta um alto valor de concordância entre eles na 

avaliação, justamente por esses valores intrínsecos individuais entrarem em conflito. 

Dessa forma, optou-se por finalizar as rodadas no Delphi II. Ainda assim, observou-

se convergência satisfatória das respostas, na maioria dos itens.  

Assim, segundo os IVC-I, os 24 comentários cujos valores indicaram 

concordância (≥0,78) foram aceitos e implementados no protocolo. Para os que não 

atingiram esse valor, optou-se por considerar a opinião da maioria dos painelistas, 

pois, como explicado acima, observou-se opiniões muito distintas nos casos de IVC-I 

≥0,55, onde, em um mesmo item, houve várias pontuações 1 e 2 (discordância), ao 

mesmo tempo que 3 e 4 (concordância) (exemplo: item 18). Logo, havendo um IVC-I 

maior ou igual a 0,50 (50%), ou seja, quando, pelo menos, 5 painelistas avaliaram o 

comentário como 3 ou 4, a sugestão do comentário era implementada. Dessa forma, 

caso o IVC-I fosse menor que esse valor, representando uma concordância baixa 

entre os painelistas, o comentário era desconsiderado. 

Ao todo, 4 comentários (10,5%) receberam baixa concordância (<0,50) e 

foram desconsiderados. Em relação aos demais 34 que foram implementados, alguns 

foram aceitos de forma parcial após a análise por parte dos pesquisadores, 

considerando a viabilidade da questão em relação a população alvo e ao número de 

sessões. Os comentários acatados de forma parcial se referiram à: quantidade de 

sessões em que os exercícios eram executados e ao momento de início dos 

exercícios. A sessão aberta para comentários no Delphi II também foi analisada e 

considerada durante a implementação dos itens. 

Sendo assim, com base nas considerações relativas ao momento de 

introdução de exercícios, à descrição de alguns itens, à frequência de alguns 

exercícios e treinos, a versão final do protocolo foi reestruturada em 24 sessões 

terapêuticas, com 2 sessões semanais e é apresentada na figura 3. Conforme prevê 

o método Delphi, o relatório final das considerações dos painelistas e a versão final 

do protocolo será divulgada aos participantes.  
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Figura 3 – Versão final do protocolo de intervenção miofuncional orofacial proposto 
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5 DISCUSSÃO 

 

O interesse pelo tratamento miofuncional orofacial dos distúrbios 

respiratórios do sono tem crescido nos últimos 10 anos, como se observa nas 

publicações de diversos estudos da área.83 Entretanto, apesar de se constatar até 

50% de melhora do IAH72 com esse tipo de intervenção e redução do ronco76, com 

base em dados objetivos, os resultados ainda são heterogêneos. Carrasco-Lattas et 

al.83 (2021) acreditam que uma das possíveis razões para isso seja os diferentes perfis 

de pacientes, os quais eles sugerem que deveriam ser tratados de forma distina. 

Assim, os classificam como aqueles com alterações de tônus dos músculos da via 

área, aqueles com alterações funcionais e aqueles com ambos os aspectos 

envolvidos.  

Pensando nisso, o presente estudo pretendeu atender essa questão, uma 

vez que propôs uma abordagem miofuncional orofacial que buscou se adaptar a um 

perfil específico, o da população com fissura labiopalatina, que possui características 

morfológicas e funcionais e inerentes à alteração craniofacial.13,15,103 O resultado, 

portanto, foi um protocolo fonoaudiológico miofuncional para ronco e AOS no contexto 

da fissura labiopalatina.  

Ainda como parte do objetivo do estudo, seu conteúdo foi validado 

seguindo, de forma criteriosa, o método Delphi.88 A elaboração de um protocolo 

terapêutico é importante e apresenta inúmera vantagens. Pode servir como um guia 

de atuação base aos profissionais, uma vez que fornece os aspectos a serem 

abordados e os primeiros passos a serem seguidos na presença de determinada 

condição. Além disso, auxilia na padronização do atendimento, o que permite análises 

comparativas pré e pós intervenção e enriquece o raciocínio clínico sobre os aspectos 

trabalhados, possibilitando a escolha de condutas mais assertivas a cada caso.  

Para o âmbito acadêmico, a utilização de protocolos permite a realização 

de estudos comparativos, pois possibilita analisar outras variáveis que podem interferir 

na evolução dos casos, como idade da população e a experiência do terapeuta. 

Permite, ainda, relacionar os resultados com a forma de intervenção e seus impactos 

em diferentes perfis, produzindo evidências científicas e contribuindo para o 

conhecimento sobre a demanda da população alvo. No caso, não se encontram na 

literatura, protocolos que abordem a terapia miofuncional orofacial para AOS e ronco 

voltados aos indivíduos com fissura labiopalatina.  
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Considerando as evidências científicas já demonstradas, o protocolo deste 

estudo manteve várias características dos existentes na literatura, como  o tempo de 

duração da intervenção (12 semanas), diário de assiduidade, além de exercícios 

isotônicos e isométricos conhecidos e estratégias terapêuticas amplamente utilizadas 

na Motricidade Orofacial.73,74,84, 96,97 O diferencial apresentado reside na adaptação de 

exercícios considerando a DVF, mobilidade e extensão das estruturas após reparo 

cirúrgico, cicatriz de queiloplastia e palatoplastia, possíveis erros ativos na fala 

(articulação compensatória), além do maior número de sessões semanais e 

frequência da estimulação de algumas estruturas. 

Indivíduos com FLP comumente apresentam DVF, o que dificulta a 

manutenção de uma pressão aérea intraoral na produção de consoantes plosivas e 

fricativas, podendo acionar outras estruturas (velofaringe, faringe ou laringe) durante 

a fala, na tentativa, inconsciente, de gerar e manter pressão para a produção dos 

sons.104 No que tange à terapia miofuncional orofacial para ronco e apneia, essa 

compensação pode levar à posteriorização da língua em exercício que requer a 

criação de uma pressão intraoral e substituir a função do musculo do palato, tornando 

o treino infundado. Por esse motivo, há uma adaptação no exercício referido no 

comentário 25 do Delphi II, que gerou dúvidas em alguns painelistas, inicialmente, no 

qual optou-se por protrair a língua durante a execução do sopro, buscando evitar um 

possível movimento compensatório da língua. Assim, em função da experiência clínica 

na reabilitação da fissura labiopalatina, os autores haviam decidido manter o treino 

dessa forma, mesmo se os painelistas concordassem em retirá-lo. No mesmo 

exercício ainda há uma outra opção de adaptação em casos de dificuldade causada 

pela DVF. 

Da mesma forma, o comentário 23 do Delphi II referiu-se a uma adaptação 

pensada na população alvo. O exercício em questão refere-se ao treino de mobilidade 

de palato, no qual é solicitada a execução da função por meio da produção de vogais. 

Os autores propuseram uma variação entre a vogal oral e a nasal, a fim de estimular 

maior movimento do véu palatino, permitindo, ao paciente, melhor percepção da 

estratégia. Assim, tal movimento exigiria a máxima excursão da estrutura, viabilizando 

o exercício para essa população, ainda que com algumas exceções. 

Quanto à validação do conteúdo que seguiu o método Delphi e lançou mão 

de índices de validação, após o Delphi I (primeira rodada de questões), os painelistas 

reavaliariam um novo instrumento que contemplaria suas sugestões. Entretanto, 
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optou-se por adiar a alteração do protocolo, neste primeiro momento, pelo fato da 

colaboração qualitativa (comentários) ter sido robusta e não fazer sentido alterar os 

itens isoladamente com tantas outras contribuições relevantes que posteriormente 

poderiam ser implementadas. Fujinaga et al.105 (2008), apesar de não descreverem 

como método Delphi, realizaram um procedimento semelhante no processo de 

validação de seu instrumento. Em seu trabalho, os autores também trabalharam com 

IVC e realizaram 2 etapas de validação de conteúdo. Porém, diferentemente do 

presente estudo, antes da segunda etapa de validação, eles fizeram alterações em 

seu instrumento e o enviaram como material para avaliação, após considerarem as 

sugestões de seus avaliadores.  

No presente estudo, dentre os comentários obtidos no Delphi I que 

sugeriam alterações, observou-se que alguns apresentavam certa divergência de 

opinião entre os painelistas e em relação ao proposto no protocolo. Assim, 

considerando a relevância e pertinência dos comentários, o Delphi II focou na 

obtenção da opinião dos painelistas sobre suas próprias sugestões e observações, 

primeiramente, com o propósito de se obter um consenso sobre as diferentes visões. 

Desta forma, também foi possível fornecer o feedback da contribuição individual de 

cada um e possibilitar que cada painelista revesse sua opinião e pensasse sobre 

diferentes pontos de vista, como prevê o método.94 Essa etapa consistiu na fase mais 

importante do estudo, uma vez que proporcionou uma discussão teórico-prática sobre 

aspectos morfológicos, resposta neuromuscular e eficácia da terapia. 

Os itens selecionados para avaliação, em ambos os questionários (Delphi 

I e Delphi II), forneciam amplas possibilidades para questionamentos e sugestões, 

diferentemente do estudo de Gomes et al.106 (2018), cujos itens avaliados pelos 

painelistas no método Delphi foram os mesmos 9 itens nas duas rodadas, ou mesmo 

do estudo de Graziani, Fukushiro e Genaro107 (2015), que selecionaram 13 itens para 

avaliar seu protocolo e não referiram sobre espaços para comentários extras. O 

instrumento deste estudo, por sua vez, teve cada sessão terapêutica avaliada 

individualmente nos itens do questionário, além da avaliação dos aspectos gerais no 

Delphi I, enquanto no Delphi II, os itens foram compostos por 38 comentários 

abrangentes em conteúdo teórico-prático, provenientes das avaliações anteriores.  

Considerando que o método Delphi prevê uma espécie de interação entre 

os painelistas por meio do feedback e que, portanto, a opinião da minoria também é 

importante para fomentar uma reflexão e argumentação,94 acredita-se que a opção de 
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elaborar o Delphi II da forma como apresentada na pesquisa, atingiu o objetivo. Em 

relação à quantidade de painelistas (especialistas avaliadores), não existe um 

consenso na literatura, como demonstrou Dias88 (2007), havendo autores que 

recomendem, no mínimo 7 painelistas e outros que indiquem um mínimo de 25. Castro 

e Rezende86 (2009) também observaram uma variação notável na quantidade de 

avaliadores em trabalhos que utilizaram o método Delphi, variando de 5 a 111. 

Tendo em vista essa questão, o número de painelistas do estudo procurou 

ter um mínimo de 6 especialistas, pensando na recomendação de Lynn93 (1986), que 

sugere que, ao se obter um número menor que 6, todos os avaliadores deveriam 

concordar quanto à uma boa relevância, ou seja, o IVC-I deveria ser de 1,00 para ser 

considerado significativo. Assim, uma vez que o valor definido neste estudo para o 

IVC-I foi de 0,78, a inclusão de 9 painelistas deixava uma possiblidade de haver 

apenas 2 avaliações “não relevantes” e ainda manter o valor do índice dentro do 

estabelecido, considerando a opinião da maioria. É interessante ressaltar que no 

processo de respostas, é comum os painelistas desistirem e não finalizarem todas as 

rodadas,94 fato apontado como um ponto fraco do método pelas pesquisas da revisão 

de Castro e Rezende86 (2009), mas não observado no presente estudo, apesar do 

recrutamento inicial ter tido algumas recusas, que também já eram esperadas. Por 

outro lado, os painelistas necessitaram de um tempo maior do que o previamente 

estabelecido para que pudessem retornar as respostas, o que não impactou nos 

resultados obtidos.   

Importante justificar que, originalmente, o método prevê as rodadas de 

questionários Delphi até a obtenção de um consenso de 0,90 para o IVC-S, 

excetuando o Delphi I, que prevê, no mínimo, duas rodadas.88 No entanto, como 

explanado anteriormente, devido ao fato dos itens avaliados no Delphi II serem 

baseados em comentários individuais, de acordo com a experiência de cada 

painelista, dificilmente um valor alto de IVC-S seria atingido. Por essa razão e tendo 

em vista que o método utilizado é essencialmente qualitativo88 e que o consenso nem 

sempre é possível de se obter,94 decidiu-se finalizar o processo de validação na 

segunda rodada, e considerar a opinião da maioria. Previu-se que, a partir desta 

etapa, seria improvável que as posições referentes às bases teóricas e práticas 

particulares fossem modificadas. Além disso, uma das possíveis consequências do 

método é exatamente obter opiniões divergentes mesmo de especialistas da mesma 

área.88 Por outro lado, essa variedade de pontos de vistas traz uma riqueza de 
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conteúdo e permite um olhar mais abrangente sobre o assunto, com base no que é 

visto e vivenciado em diversas práticas clínicas e científicas.  

Por fim, as modificações realizadas no protocolo após o Delphi II, procurou, 

então, abarcar as ideias e sugestões dos painelistas, resguardando alguns dos 

princípios elencados pelos próprios autores. Logo, o instrumento resultante é uma 

extensa contribuição de vários profissionais qualificados e experientes. Em sua 

análise de trabalhos com terapia miofuncional orofacial para questões respiratórias do 

sono, Carrasco-Lattas et al.83 (2021) levantaram que ainda não está bem estabelecido 

qual o melhor protocolo para ser usado, apontando que existem variáveis que podem 

fazer diferença nos resultados desse tipo de intervenção, como o tempo de duração e 

se ele envolve supervisão profissional ou não.  

A população com fissura enfrenta, ainda, muitas vezes, alterações na fala 

que são tratadas com soluções obstrutivas e efetivas para fala, como o retalho 

faríngeo, mas que podem trazer queixas respiratórias diurnas e noturnas,108 além de 

poder ser um potencial dificulto para a evolução do quadro e, inclusive, justificar o fato 

do atual protocolo apresentar duas sessões semanais, enquanto mantém os 3 meses 

de programa, mesmo já havendo programas com menos tempo de duração e que 

mostram resultados.  

A validação de conteúdo unicamente não valida o protocolo para o uso 

clínico, portanto, é necessário que ele seja aplicado em uma população controlada 

para que se confirme sua aplicabilidade e efetividade. Esse próximo passo também 

será importante para definir se há um perfil de indivíduos com fissura labiopalatina que 

se beneficiam melhor ou não da intervenção proposta, tendo em vista o grau de 

severidade e diferenças morfológicas5 com que a fissura labiopalatina pode se 

apresentar.  

Espera-se, dessa forma, que este seja o início de uma vasta busca pelo 

conhecimento sobre o tratamento miofuncional orofacial para a população com 

fissura, no âmbito dos distúrbios respiratórios do sono. Além disso, há a expectativa 

de poder ampliar as opções de tratamento para essa população, considerando-se o 

fato de que, segundo Júlio109 (2022), dentre os tratamentos utilizados para a AOS em 

pacientes com fissura labiopalatina, os mais comuns são o CPAP e cirurgias da região 

faríngea (adenotonsilectomia, cirurgia palatina, dentre outros), não se observando a 

terapia miofuncional orofacial, que é uma opção não invasiva e que não necessita de 

equipamentos, ainda que seja dependente da participação ativa do indivíduo.
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6 CONCLUSÕES 

 

O protocolo de terapia fonoaudiológica miofuncional orofacial para ronco e 

apneia obstrutiva do sono voltado a indivíduos com fissura labiopalatina foi proposto 

e teve seu conteúdo validado por um grupo de 9 especialistas, por meio do método 

Delphi. A etapa clínica é o próximo passo do processo de validação do instrumento. 
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APÊNDICE A – Comentários levantados pelos painelistas que foram dispostos para 
avaliação no Delphi II. 

 
1. “Orientar sempre os exercícios de língua com movimentos anteroposteriores” (sobre a 

propriocepção com escovação) 

2. Descrever a conscientização de postura de lábios e língua 

3. Retirar as manobras de alongamento cervical 

4. “A higienização nasal é muito relevante e deve ser mantida por toda a vida - 

normalmente primeiro fazemos as massagens, depois lavamos o nariz e assoamos o 

nariz” 

5. A Higiene do sono é um item superimportante na terapia dos distúrbios respiratórios 

do sono e deve ser o primeiro aspecto revisto (conversado com o paciente) durante 

praticamente todas as sessões... Como sugestão, incluir pelo menos nas 5 semanas 

iniciais e descrever os itens da higiene do sono que irá explicar/propor 

6. “Penso que se você faz descrição de um exercício - como fez no treino da respiração- 

deveria fazer de todos” 

7. “Como você faz a conscientização da postura corporal? E do tipo e modo respiratório? 

Sugestão: descrever" 

8. Na primeira sessão, orientar o paciente sobre a fisiologia do ronco e da apneia 

obstrutiva do sono com imagens ilustrativas 

9. Sessão 1: “No item “treinar e monitorar a postura adequada de lábios e língua”, sugiro 

uniformizar o termo no protocolo ... postura habitual (adequada/adaptada) de lábios e 

língua” 

10. Sobre a postura habitual de língua, o treino - língua na papila, sugiro acoplamento e 

não na papila 

11. “Sinto falta em todas as sessões do treino de postura lingual em acoplamento” 

12. “No treino de posicionamento lingual, pacientes com apneia e ronco, tem língua 

volumosa e altura de dorso aumentada demais e não conseguem no início das terapias 

ficar com a língua em papila, primeiro deveremos diminuir a altura, largura e espessura 

e em sentido longitudinal mudar o posicionamento do hioide para assim conseguir 

posteriormente esse posicionamento. Inicialmente nas primeiras semanas deveremos 
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realizar mudanças em medida muscular em pacientes com apneia e ronco em qualquer 

estrutura (lábios, língua, bochecha, palato mole) portanto exercícios isotônicos” 

13. “Primeiramente usar exercícios de movimento de palato para mudar medida muscular, 

após a diminuição da medida que entraríamos com exercícios de força, parado. O 

mesmo vale para lábios e bochechas” 

14. Sessão 6: “Ainda não teríamos condições de dar exercícios de força” 

15. “O exercício "girar a língua no vestíbulo" é considerado prejudicial para as articulações 

temporomandibulares por alguns profissionais. Sugestão: retirar do programa. 

Considero não relevante, uma vez que você está condicionando a língua com outros 

exercícios” 

16. “Sugiro já iniciar nas sessões 1, 2 e 3 exercícios isotônicos de palato mole” 

17. “Sugiro que não tenham exercícios com a língua para fora da boca, porque os 

pacientes com apneia e ronco apresentam o hioide anteriorizado e deveremos 

posteriorizá-lo e, portanto, não os indico em todas as 24 terapias” 

18. Sessão 3: “Acho irrelevante repetir a estimulação da língua com escovação a partir 

desta sessão, uma vez que o paciente já está realizando uma série de exercícios com 

a língua: você já está trabalhando a propriocepção da postura de repouso, da 

contração e da mobilidade” 

19. Substituir “retrair a língua” por “abaixar” ou procurar outro termo. Não dá para 

compreender o exercício de retração da língua 

20. “Treino de tipo respiratório: descrever como será realizado o controle em casa, uma 

vez que o paciente fará o exercício sozinho” 

21. (em relação ao bocejo) “Exercício isométrico de palato: geralmente ao pedirmos esta 

contração do palato pedimos também o abaixamento da língua mantendo o ápice em 

contato com os incisivos inferiores” 

22. A terapia parece estar contemplando mais a língua para baixo. Sugiro papinho e mais 

posicionamento da língua no palato duro, como acoplamento 

23. Mobilidade de palato mole: usar /a/ em vez da variação /a e ã/; /é/ e /ó/ também 

24. Não considero relevante a lateralização de língua com contra resistência. Considero 

mais importante um treino funcional da mastigação quando a lateralização do alimento 

é treinada 
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25. Não compreendi o exercício isométrico de palato “durante a expiração, pressionar os 

lábios, com protrusão de língua e manter o sopro por 5 segundos” (presente na sessão 

6, 9 e outras) e nem seu objetivo 

26. Por que no exercício isotônico de palato, você volta para o exercício com mobilização 

com a vogal? O sem vocalização é mais avançado. A terapia não deveria caminhar por 

progressão de dificuldade? Seria interessante rever essa sequência 

27. “Se você considera relevante a realização de exercícios isométricos e isotônicos para 

lábios, sugiro elaborar uma nova sequência de exercícios dentro do programa que você 

propõe, colocando-os no início” 

28. “Orientar os pacientes a realizarem os exercícios em frente ao espelho” 

29. Sessão 13: “Após 6 semanas de terapia com exercícios isotônicos iniciar nessa 13ª 

sessão todos os exercícios isométricos” 

30. “Sugiro que o início do treino mastigatório aconteça na 3ª ou 4ª sessão devido a 

necessidade de movimentar todos os músculos envolvidos durante esse processo e 

também o trabalho com a ATM” 

31. O treino mastigatório e da deglutição poderiam finalizar todas as sessões desde que 

foram iniciados 

32. Sessão 17, 19: “Sugestão: manter os exercícios de palato mole” 

33. A partir da sessão 19, considere rever as exigências de cada exercício em termos de 

demanda de contração muscular e repercussão na musculatura da orofaringe 

34. Sessão 21: “Treinar mastigação em todas as refeições e com todos os alimentos é 

minha sugestão, porque caso contrário não conseguiremos uma automatização 

necessária” 

35. Sessões 22 e 24: Acrescentar mais exercícios isométricos de língua, pois o “bocejo 

forte” favorece mais o palato e menos a língua 

36. Treino da respiração nasal enquanto mantém em média 5ml de água na boca, com 

lábios ocluídos. Manter por 2 minutos - considero que este tipo de treino possa ter 

alterações pois o paciente pode apresentar algum tipo de escape precoce ou 

alterações de deglutição que altere o objetivo do exercício não por alteração de 

respiração, mas sim por uma dificuldade em manter líquido na cavidade oral durante 2 

min 
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37. Sugiro que o treino da deglutição se dê entre a 3ª e 4ª sessão de terapia para 

conseguirmos inclusive um bom movimento lingual. Pacientes com apneia têm grande 

chance de apresentar alteração na deglutição 

38. Na última sessão (24), faltou associação entre os exercícios e as funções de 

mastigação e deglutição 
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ANEXO A – Ofício do Comitê de Ética em Pesquisa do HRAC/USP. 
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