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RESUMO
Fidélis da SILVA, L. V. F. Desordens respiratórias do sono em indivíduos com
síndrome de Treacher Collins: análise clínica e polissonográfica. 2019. Xp: 111.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, 2019.
Introdução: A Síndrome de Treacher Collins (STC) é condição congênita rara associada
à malformação de estruturas craniofaciais tais como hipoplasia e retrognatia mandibular,
além da fissura labiopalatina, em parte considerável dos casos. Devido à estas condições,
que sabidamente reduzem o espaço aéreo posterior, os indivíduos com STC estão
sujeitos a desenvolver a apneia obstrutiva do sono (AOS). A hipótese deste estudo é que
indivíduos com STC apresentam índice de apneia/hipopneia elevado, associado a
sintomas como sonolência excessiva e baixa qualidade de vida. Objetivo: Investigar a
prevalência da AOS e sua severidade e sintomas em indivíduos adultos com STC por meio de
polissonografia, Questionários de Berlin, Epworth, Questionário de sintomas respiratórios e
questionário SF 36. A significância entre as variáveis quantitativas foi determinada pelo
teste Correlação de Spearman. Material e Métodos: Avaliou-se, de maneira prospectiva, 20
indivíduos (22,6±5,8 anos, 55% mulheres, e 45% homens) com STC, por meio de
questionários de Berlin (risco para AOS), Escala de Sonolência Epworth, Questionário de
Sintomas respiratórios e SF36 (qualidade de vida). Dados antropométricos (Indíce de Massa
Corpórea-IMC, Circunferência Cervical-CC e Circunferência Abdominal-CA) e dados
demográficos (idade, gênero, pressão arterial e realização de cirurgias nas vias aéreas e
ósseas para reabilitação da síndrome) foram coletados. Em subgrupo (n=9), avaliou-se ,
prospectivamente, a ocorrência e severidade da AOS, com polissonografia noturna tipo I
(EMBLA N7000®, FINDER 900®). Os principais parâmetros avaliados foram: índice de apneia/
hipopneia (IAH), severidade da apneia, índice de despertares (ID), duração das
apneias/hipopneias (AHd) e nível da saturação de oxihemoglobina (SatO2). Resultados: Alta
prevalência de AOS (44%) foi detectada (valores de referência=7%-24%). Apesar de altamente
prevalente, a apneia foi classificada como leve (IAH médio = 11,8, mínimo = 0,6, máximo =
77,5 eventos/h). O ID médio correspondeu a 9,2±9,3 eventos/h (mínimo = 3,1 e máximo
= 31,1 eventos/h) O IAH REM médio foi de 16,1±31,8 eventos/h (grau moderado de
severidade). A AHd foi de 41±18,5s (duração máxima = 78,4s). Dentre os eventos de
apneia, houve predomínio quase que absoluto de apneias obstrutivas (99%). A SatO2 foi
de 96,2±3,6% (mínima = 58%). Dados antropométricos como IMC (22,9±5,9), CC
(34,1±4,3cm) e CA (80,4±13,6cm) estavam dentro dos parâmetros de normalidade para
eutrofia. Por meio dos questionário específicos, detectou-se que: 1) 35% dos indivíduos
estavam em risco para AOS, 2) parcela considerável da população estudada apresentava
queixas respiratórias crônicas, em especial o ronco (75%), 3) 20% dos indivíduos
apresentavam sonolência excessiva diurna, e, 4) Apesar destes achados, que
sabidamente impactam negativamente a qualidade de vida, observou-se boa de
qualidade de vida nos indivíduos com STC. Forte correlações positivas foram observadas
entre CC, CA, IMC versus IAH e negativas entre CC, CA, IMC e SatO2. Conclusão: Os
resultados do presente estudo permitiram concluir que a AOS é uma condição altamente
prevalente na população de adultos com STC, da ordem de 44%. Devido à baixa ocorrência
de outros fatores predisponentes para AOS na população estudada, parece-nos que esta alta
prevalência é decorrente das alterações craniofaciais impostas pela síndrome.

Descritores: Disostose Mandibulofacial. Apneia Obstrutiva do Sono. Polissonografia.
Inquéritos e Questionários. Qualidade de vida.

ABSTRACT
FIDÉLIS DA SILVA L. V. Respiratory disorders of sleep in individuals with
Treacher Collins syndrome: Clinical and polysomsonographic analysis.: 2019.
Xp: 111. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, 2019.
Introduction: Treacher Collins syndrome (TCS) is a rare congenital condition
associated with malformation of craniofacial structures such as hypoplasia and
mandibular retrognathia, in addition to the cleft lip and palate, in a considerable part of
the cases. Due to these conditions, which are known to reduce posterior airway space,
individuals with TCS are prone to develop obstructive sleep apnea (OSA). The
hypothesis of this study is that individuals with TCS have high apnea / hypopnea index,
associated with symptoms such as excessive sleepness and low quality of life.
Objective: To investigate the prevalence and symptoms of OSA and its severity in
adult individuals with TCS using polysomnography, Berlin Questionnaire, Epworth
Sleepness Scale, Respiratory Symptoms Questionnaire and SF 36 questionnaire. The
significance of the quantitative variables was determined by the Spearman Correlation
test. Material and Methods: Twenty individuals (22.6 ± 5.8 years, 55% women, and
45% men) with TCS were prospectively evaluated using Berlin questionnaires (risk for
OSA), Epworth Sleepiness Scale, Respiratory Symptoms Questionnaire, and SF36
(quality of life). Anthropometric data (Body Mass Index-IMC, Cervical CircumferenceCC and Abdominal Circumference-AC) and demographic data (age, gender, blood
pressure and surgery on the airways and bone for rehabilitation of the syndrome) were
collected. In a subgroup (n = 9), the occurrence and severity of OSA, with nocturnal
type I polysomnography (EMBLA N7000®, FINDER® 900), was prospectively
evaluated. The main parameters evaluated were apnea / hypopnea index (AHI), apnea
severity, wakefulness index (ID), apnea / hypopnea duration (AHd) and oxyhemoglobin
saturation level (SatO2). Results: A high prevalence of OSA (44%) was detected
(reference values = 7%-24%). Although highly prevalent, apnea was classified as mild
(mean AHI = 11.8, minimum = 0.6, maximum = 77.5 events / h). The mean REM sleep
rate was 16.1 ± 31.8 events / h (moderate degree). The mean REM sleep rate was 9.2
± 9.3 events / h (minimum = 3.1 and maximum = 31.1 events / h) of severity). AHd was
41 ± 18.5 s (maximum duration = 78.4 s). Among the apnea events, an almost absolute
predominance of obstructive apnea (99%) was seen. SatO2 was 96.2 ± 3.6%
(minimum = 58%). Anthropometric data such as BMI (22.9 ± 5.9), CC (34.1 ± 4.3 cm)
and AC (80.4 ± 13.6 cm) were within normal limits for eutrophy. The specific
questionnaires showed that: 1) 35% of the individuals were at risk for OSA, 2) a
considerable portion of the population had chronic respiratory complaints, especially
snoring (75%), 3) 20% of individuals presented excessive daytime sleepiness, and 4)
Despite these findings, which were known to negatively impact quality of life, good
quality of life was observed in individuals with TCS. Strong positive correlations were
observed between CC, AC, BMI versus AHI and negative between CC, AC, BMI and
SatO2. Conclusion: The results of the present study allowed us to conclude that OSA
is a highly prevalent condition (44%) in the population of adults with TCS. Due to the
low occurrence of other factors predisposing to OSA in the studied population, it seems
that this high prevalence is due to the craniofacial conditions imposed by the syndrome.
Keywords: Mandibulofacial Dysostosis. Sleep Apnea, Obstructive.
Polysomnography. Surveys and Questionnaires. Quality of Life.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA

1.1 A SÍNDROME DE TREACHER COLLINS

A Síndrome de Treacher Collins (STC) (OMIN number 154500) (JOHNS
HOPKINS UNIVERSITY, 2019) ou disostose mandibulofacial tem seus primeiros
relatos na literatura descritos por Franceschetti e Klein (1949). A STC constitui uma
malformação congênita de caráter autossômica dominante (PLOMP et al., 2012a) com
incidência 1/50.000 nascidos vivos (ROVIN et al., 1964; FAZEN; ELMORE; NADLER,
1967). Ocorre durante o período embrionário, mais precisamente entre a sétima e
décima segunda semana de gestação, quando estão sendo formados o primeiro e
segundo arcos branquiais, determinando a má-formação dos ossos da face
(GRANSTRÖM; JACOBSSON, 1999). As alterações craniofaciais são decorrentes de
mutações genéticas no gene TCOF1 em 60% dos casos, contudo, a literatura mostra
que há outros genes associados à ocorrência da síndrome, entre eles o POLR1D e
POLR1C (VICENT et al., 2015).
Dentre os achados clínicos característicos da STC estão a inclinação das
fendas palpebrais para baixo (89%); hipoplasia da região malar, com ou sem fenda do
osso zigomático (81%), hipoplasia de mandíbula (78%) com efeitos variáveis a
articulação temporomandibular e músculos da mastigação; retrognatia mandibular,
coloboma da pálpebra inferior (69%); ausência parcial ou completa dos cílios nas
pálpebras inferiores (53%); malformação dos pavilhões auriculares (36%); atresia do
conduto auditivo externo (40%); surdez de condução (28%); presença de pêlos na
parte externa das faces (26%) e fenda palatina (28% a 33%) (MARRES et al., 1995).
Outras deformidades também são encontradas tais como: atresia das coanas,
hipoplasia da faringe, estreitamento da narina com dorso nasal inclinado em direção
caudal, palato ogival, anomalias dentárias, distopia orbital inferior, coloboma da
pálpebra superior, a microftalmia, macrostomia ou microstomia, entre outras (COBB
et al., 2014; SHARMA et al., 2016).
As alterações morfológicas faciais originam-se do hipodesenvolvimento dos
componentes esqueléticos, especialmente da mandíbula e dos processos zigomáticos
(Figura 1-2) (COBB et al., 2014). Estudo prévio de nosso grupo de pesquisa (RIBEIRO
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et al., 2019) demonstrou que as características esqueléticas que permeiam essa
síndrome deflagram alterações anatômicas das vias aéreas superiores, em especial
reduções volumétricas faríngeas. Outros autores demonstraram a presença de anéis
traqueais malformados como consequência da síndrome nas vias aéreas (MILLER;
SCHENDEL, 2006; YOSHIDA; TONELLO; ALONSO, 2012). Frente a estas
alterações, não é incomum que indivíduos com diagnostico de STC (66% dos casos)
necessitem de intervenções cirúrgicas já na infância, incluindo as traqueostomias, nos
casos mais graves (PERKINS et al., 1997).
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Fonte Adaptado de:
COBB, A. R. M. et al. The surgical management of Treacher Collins syndrome. Br J Oral Maxillofac Surg, Edinburgh, v.52, n.7,
p.581–589, 2014. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2014.02.007> Acesso em: 10 jun 2019. (adaptado pelos
autores para versão emportuguês)

Figura 1 - Características faciais típicas da Síndrome de Treacher Collins, visão frontal e visão lateral
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B

A

C
A, C = Caracteristicas clínicas

D
B,D = Caracteristicas tomográficas

Figura 2 - Características craniofaciais da Síndrome de Treacher Collins
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1.2 DESORDENS RESPIRATÓRIAS DO SONO EM ÍNDIVIDUOS COM SÍNDROME
DE TREACHER COLLINS
As alterações respiratórias se manifestam logo após o nascimento (PLOMP et
al., 2012a). No protocolo de atendimento do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC-USP), os indivíduos com STC e insuficiência respiratória leve a
moderada são tratados com cânula nasofaringea e acompanhados por oximetria. Já
os casos graves são submetidos à traqueostomia. A distração osteogênica mandibular
pode ser uma importante alternativa de tratamento para alívio dos sintomas
respiratórios obstrutivos altos por aumentar o espaço orofaríngeo (YOSHIDA;
TONELLO;

ALONSO,

2012).

Estas

reduções

dimensionais

levam

ao

comprometimento funcional das vias aéreas e, muito provavelmente, às desordens
respiratórias do sono (Quadro 1), em especial, à apneia obstrutiva do sono (AOS).
Clinicamente, a AOS se caracteriza por pausas respiratórias durante o sono
acompanhadas de queda da saturação de oxigênio, seguidas de esforços inspiratórios
ineficazes devido a obstruções nas vias aéreas superiores, levando a despertares
recorrentes e fragmentação do sono. Desenvolvimento de hipertensão arterial,
resistência à insulina são consequências comuns da AOS no médio e longo prazo
(AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2014).
De acordo com estudo epidemiológico realizado na cidade de São Paulo
(TUFIK et al., 2010), no qual se investigou uma amostra de 1042 indivíduos, ficou
evidente que dentre os principais fatores de risco para AOS estão a obesidade, o
gênero masculino e a idade.
Contudo, raros são os estudos que avaliam as condições do sono de indivíduos
com STC. Em busca feita no site Pubmed (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE,
2019) em 24 de junho de 2019 utilizando as seguintes palavras-chave “Treacher
Collins” AND “sleep” AND “polysomnography”, 13 trabalhos são apresentados.
Destes, apenas 4 avaliaram, por meio de polissonografia completa, do tipo I, o sono
de indivíduos adultos com STC. Os dois primeiros, de autoria de Plomp (2012a;
2012b), avaliaram, por meio de polissonografia, 22 adultos com STC, com idade
variando entre 20 e 60 anos, e descrevem uma prevalência de 41% de AOS na
população estudada. O trabalho de Akre et al. (2012), por sua vez, avaliou 11 adultos
com STC entre 19 e 74 anos e mostra uma prevalência de 100% de apneia, a maior
parte dos casos classificados como apneia moderada ou grave. Por fim, o trabalho de
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Østertun Geirdal et al. (2013) avaliou 15 indivíduos com STC, com faixa etária
variando ente 12 e 75 anos, e indica uma prevalência de AOS de 87% na população
avaliada.

1

Insônia

2

Desordens respiratórias relacionadas ao sono
Apneia obstrutiva do sono.
Apneia central do sono.

3

Desordens Centrais de Hipersonolência

4

Desordens do Ritmo Circadiano Sono-Vigília

5

Parassonias

6

Desordens do movimento relacionadas ao sono

7

Outras desordens do sono

Nota: Classificação das desordens do sono segundo:
AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. The AASM manual for the scoring of sleep and associated events: rules,
terminology and technical specifications. Westchester: American Academy of Sleep Medicine, 2014.
Fonte: SATEIA, M. J. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. Chest, New York,
v.146, n.5, p.1387-1394, Nov. 2014.

Quadro 1 - Classificação das desordens do sono

1.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA APNEIA DO SONO

O método considerado padrão ouro para o diagnóstico da AOS pela Academia
Americana de Medicina do Sono é a polissonografia completa do tipo I (AMERICAN
ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. 2014). Trata-se do registro contínuo de variáveis
fisiológicas, que incluem as aferidas por eletroencefalografia, eletro-oculografia,
eletromiografia e variáveis cardiorrespiratórias (EPSTEIN et al., 2009). Ao exame
polissonográfico, a apneia no adulto é caracterizada pela ausência de fluxo aéreo por,
pelo menos, 10 segundos. É considerada obstrutiva quando acompanhada por
esforço respiratório contra uma via aérea ocluída e, central, quando não há esforço
respiratório associado. A hipopneia é definida como a diminuição do fluxo oronasal
de, pelo menos 30% por, pelo menos, 10 segundos, acompanhada por redução de
3% da saturação da oxihemoglobina ou despertar.
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O diagnóstico e a gravidade da AOS são definidos pelo índice de apneia e
hipopneia (IAH) por hora de sono. Um IAH maior que 5 eventos por hora indica a
presença de AOS. É considerada leve nos casos de IAH entre 5 e 15 eventos por
hora, moderada nos casos de IAH entre 16 e 30 eventos por hora, e grave quando o
IAH é maior que 30 eventos por hora de sono (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP
MEDICINE, 2014).
Existem ainda métodos subjetivos para aferição de risco para AOS previamente
ao exame polissonográfico. Os métodos de análise e diagnóstico inicial dos sintomas
clínicos associados às desordens do sono apresentam grande importância, pois
permitem a triagem de pacientes de alto risco e com necessidade iminente de
realização do exame de polissonografia. Neste contexto, os questionários para
avaliação da qualidade do sono tornaram-se uma importante ferramenta para a
aferição da qualidade do sono e detecção inicial de distúrbios associados (CHUNG et
al., 2008), além de serem considerados um método de fácil aplicação clínica e de
custo reduzido. Dentre eles, os principais e mais utilizados na prática clínica para
avaliação de queixas de sinais e sintomas de ronco excessivo e sonolência diurna
estão os questionários de Epworth (JOHNS, 1991) e Berlin (NETZER et al., 1999).
O questionário de Epworth, utilizado para aferir o grau de sonolência diurna,
como sendo um fator sugestivo de AOS. Foi traduzido e validado em 2009 por
Bertolazi et al. (2009) com o intuito de desenvolver uma versão da escala de
sonolência de Epworth (ESE) para uso no Brasil. Em 1999, Netzer et al. propuseram
o questionário de Berlin, que afere o risco para AOS. O questionário de Berlin foi
traduzido e adaptado para população brasileira por Vaz et al. (2010).
Considerando que estudos têm sugerido uma possível correlação entre AOS e
baixa qualidade de vida (ØSTERTUN GEIRDAL et al., 2013), a investigação desse
indicador se torna relevante, para uma melhor caracterização da AOS nesta
população específica. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define
Qualidade de Vida (QV) como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no
contexto da cultura e do sistema, definindo a qualidade de valores nos quais ele vive
e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Um dos
métodos para avaliar a Qualidade de Vida é o Short Form Health Survey (SF-36) que
é um instrumento traduzido e validado no Brasil (CICONELLI et al., 1999). Trata-se de
um instrumento genérico de QV, multidimensional e é utilizado como instrumento para
avaliação em diversos países, com uma abrangência nacional e internacional.
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Em estudo que avaliou a QV em indivíduos com STC, com ou sem alterações
da orelha externa, mostrou que, contrariamente ao esperado, a deformidade de orelha
não representa fator que impacta negativamente a qualidade de vida desta população
(LODOVICHI et al., 2018). Estudos correlacionando a qualidade de vida com a
ocorrência de apneia nesta população brasileira não foi encontrado.
Assim, frente às características craniofaciais que permeiam a Síndrome de
Treacher Collins e que, comprovadamente reduzem as dimensões das vias aéreas
superiores, associado às queixas clínicas frequentemente observadas, a hipótese do
presente estudo é que esta população possui alta prevalência de apneia obstrutiva do
sono.

Para

confirmação

polissonográfica.

da

hipótese

procedeu

a

investigação

clínica

e
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2 OBJETIVOS

O presente estudo teve por objetivo primário investigar a ocorrência de apneia
obstrutiva do sono em uma população de adultos com diagnóstico de Síndrome de
Treacher Collins, utilizando o exame de polissonografia noturna.
Os objetivos secundários foram:

1) Determinar o índice de apneia e hipopneia (IAH) e sua severidade
2) Comparar a prevalência de apneia dos indivíduos com Síndrome de
Treacher Collins com os dados de prevalência de estudo epidemiológico
em população não sindrômica, considerado padrão internacional para
prevalência de apneia;
3) Aferir parâmetros antropométricos como: índice massa corpórea (IMC),
circunferência cervical (C.C) e circunferência abdominal (C.A);
4) Investigar, por meio de questionário, queixas respiratórias diurnas e
noturnas;
5) Investigar do risco de apneia por meio do Questionário de Berlin;
6) Investigar do índice de sonolência utilizando a Escala de Sonolência de
Epworth;
7) Aferir do índice de qualidade de vida por meio do Questionário SF36;
8) Correlacionar os dados clínicos e os obtidos nos questionários com a
ocorrência e a severidade da AOS.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 CASUÍSTICA

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital
de

Reabilitação

de

Anomalias

Craniofaciais

(HRAC/USP)

(CAAE

85275618.0.0000.5441; Parecer 2.686.107) (ANEXO A) e foi realizado na Unidade de
Estudo do Sono do Laboratório de Fisiologia (UES) do HRAC/USP. Todos os
pacientes ou os seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e/ou o Termo de Assentimento (ANEXO B,C,D).
O período de coleta de dados durou 8 meses, entre agosto de 2018 a março
de 2019. Neste período, dos 125 indivíduos com STC regularmente matriculados no
HRAC, 22 compareceram para tratamento de rotina. Destes, 2 não quiseram participar
do estudo. Assim, o estudo foi composto por 20 indivíduos nos quais se realizou, em
primeira consulta, investigação clínica completa, descrita nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
Dentre os 20, foi possível a realização de 9 exames de polissonografia, devido ao
prazo de retorno dos pacientes, conforme ilustra a Figura 3.
Foram considerados como critérios de inclusão: indivíduos com idade superior
a 16 anos, com diagnostico da Síndrome Treacher Collins. Os critérios de exclusão
corresponderam à incapacidade física ou mental para responder a questionários e
submeter-se ao exame de polissonografia.
Após a explicação dos protocolos e procedimentos a serem realizados, os
participantes maiores de 18 anos receberam o termo de consentimento livre
esclarecido (ANEXO B). Para os menores de idade, foi aplicado o termo de
assentimento (ANEXO C) e o termo de consentimento livre esclarecido para seus pais
(ANEXO D). O pai, a mãe ou um responsável pelo menor de idade teve direito a
permanecer na UES-HRAC-USP durante a noite do exame de polissonografia
contando com uma cadeira reclinável para repouso. As refeições, durante período de
internação, foram concedidas pelo hospital para o paciente e acompanhante.

28 Material e Métodos

125 (100%)
pacientes com STC em
atendimento regular no
HRAC

22 (18%)
adultos com STC
retornaram ao HRAC
no prazo de coleta de
dados

20 (16%)
aceitaram participar
da pesquisa e foram
submetidos à
investigação clínica
completa (avaliação
de sintomas
respiratórios e
aplicação de
questionários)

9 (7%) foram
submetidos ao
exame de
polissonografia

STC= Síndrome de Treacher Collins HRAC = Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais

Figura 3 – Processo de recrutamento da amostra
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3.2 MÉTODOS

3.2.1 Levantamentos dos sintomas clínicos por meio de questionários validados
Com o objetivo de avaliar os fatores de risco para apneia obstrutiva do sono,
foi solicitado aos participantes da pesquisa que respondessem a três modalidades de
questionários validados na literatura: Questionário de Berlin (NETZER et al.,1999),
Escala de Sonolência de Epworth (JOHNS, 1991) e o questionário de qualidade de
vida Short Form Health (SF-36) (CICONELLI et al., 1999). Realizou-se, também,
levantamento de sintomas respiratórios, por meio de questionário protocolar da UESHRAC-USP, adaptado de Caouette-Laberg et al. (1992) (ANEXO E).
O questionário de Berlin (ANEXO F) é utilizado para avaliar o risco para apneia
obstrutiva do sono e considera como sendo de alto risco os indivíduos com sintomas
persistentes (mais de 3-4 vezes por semana), em pelo menos duas das três categorias
que constituem o questionário: 1- Ronco; 2- Sonolência diurna e/ou ao dirigir; 3Obesidade e/ou hipertensão arterial (NETZER et al., 1999).
A Escala de Sonolência de Epworth (ANEXO G) é utilizada para analisar a
percepção subjetiva de sonolência diurna pelo indivíduo. É composto por 8 questões
que avaliam o grau de sonolência, sendo cada questão pontuada de 0 a 3, graduadas
de acordo com a probabilidade de sonolência em situações cotidianas. A pontuação
pode alcançar até 24 pontos, com menor pontuação indicando menos sonolência. O
valor de 10 pontos é utilizado como limite de normalidade e valores acima de 11
pontos foram considerados sonolência excessiva (JOHNS, 1991).
O “Questionário de Sintomas Respiratórios”, proposto pelo Laboratório de
Fisiologia do HRAC-USP, afere queixas relacionadas à respiração durante o dia e
durante o sono. É dividido em quatro domínios que investigam relatos de obstrução
nasal, cefaleia, roncos, pausas respiratórias, infecções e alergias respiratórias
recorrentes, uso de medicamentos, tabagismo e doenças sistêmicas.
O Short Form Health (SF36) (ANEXO H), por sua vez, é um questionário
utilizado internacionalmente para avaliação da qualidade de vida. Trata-se de inquérito
retrospectivo (4 semanas anteriores), que contém 36 itens, incorporados em 8
dimensões: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde,
vitalidade, aspectos sociais, aspecto emocional e saúde mental. Estes itens graduam
as respostas de 0 a 100, que indicam a maior pontuação como melhor estado de
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saúde, sendo que o último item, não pontuável, avalia a mudança retrospectiva de
saúde comparada a de um ano atrás (CICONELLI et al., 1999). Para fins de avaliação,
os resultados de qualidade de vida obedecerão a uma escala de 4 pontos, ou seja, de
0 a 25 = ruim, de 26 a 50 = regular, 51 a 75 = boa e 76 – 100 = muito boa.
Adicionalmente, realizou-se levantamento dos procedimentos cirúrgicos que
constituem protocolo reabilitador do HRAC-USP e que, direta ou indiretamente,
podem alterar a morfologia das vias aéreas superiores.

3.2.2 Exame físico

A partir das medidas de peso e altura, o índice de massa corpórea (IMC) foi
calculado, pela fórmula IMC=peso/altura2 (kg/m2). De acordo com o IMC, os indivíduos
foram classificados em: baixo peso (IMC<18,5kg/m2), peso normal (IMC=18,524,9kg/m2), sobrepeso (IMC=25-29,9kg/m2) ou obeso (IMC≥30kg/m2) (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA,
2016).
A medida da circunferência cervical (CC) foi realizada, aproximadamente, 8cm
abaixo da implantação inferior do pavilhão auricular. A circunferência abdominal (CA)
foi mensurada no meio da distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior
(Figura 4). Valores de circunferência cervical ≥40cm para homens e ≥36cm para
mulheres e de circunferência abdominal ≥94cm para homens e ≥80cm para mulheres
foram considerados de risco para AOS (DAVIDSON; PATEL, 2008; SOYLU et al.,
2012).
A pressão arterial foi aferida com estetoscópio (Litman) e esfigmomanômetro
(OPAS). De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, considerou-se como
valores alterados aqueles ≥140 para a pressão máxima e ≥90 para a pressão mínima
(SBH, 2016).

3.2.3 Polissonografia

Como parte da rotina de atendimento da UES-HRAC-USP, todos os indivíduos
foram submetidos à avaliação clínica por médico da equipe do HRAC-USP para
verificação de estado geral de saúde e aptidão para exame de polissonografia
(EMBLA N7000® fabricado pelo MEDCARE – Islândia com registro na ANVISA:
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80181930024 / FINDER série 900® MEDITRON fabricado pela MEDSUPPLY
ELETRO ELETRÔNICA Ltda – Brasil com registro na ANVISA: 80896669001). Após
prescrição do exame, procedeu-se a polissonografia noturna na UES-HRAC-USP,
assistida por técnico especializado (L.V.F.S).
Os indivíduos que aceitaram participar do exame de polissonografia foram
internados por uma noite no HRAC-USP, e foram submetidos à polissonografia
completa noturna, realizada na UES-HRAC/USP, utilizando um sistema EMBLA
N7000® e FINDER série 900® MEDITRON. Os pacientes foram monitorados através
do sistema de gravação de áudio e vídeo com uma câmera de infravermelho, com
registro do sono mínimo de 6 horas dos sinais biológicos ilustrados no Quadro 2.
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A

B
Nota: Técnica de medida da circunferência cervical, aferida aproximadamente 8cm abaixo da implantação inferior do pavilhão
auricular (A), e, medida da circunferência abdominal, aferida entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior (B).

Figura 4 - Medidas antropométricas
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Atividade cerebral por eletroencefalografia: eletrodos F3,
1. EEG

F4, C3, C4, O1 e O2, com referência em mastóide
contralateral.

2. EOG

Movimento dos olhos por eletrooculograma.
Atividade muscular do mento por eletromiografia.

3. EMG

Atividade

muscular

de

membros

inferiores

por

eletromiografia.
Fluxo aéreo nasal e oral por sensor do tipo termístor.
Pressão nasal por transdutor de pressão.
1. PARÂMETROS
RESPIRATÓRIOS

Esforço

respiratório

torácico

e

abdominal

por

pletismografia de indutância.
Ronco com microfone traqueal.
Saturação da oxihemoglobina (SatO2) por oximetria
digital.

2. ECG
3. POSIÇÃO

Eletrocardiografia
Registro de posição corporal.

CORPORAL
EEG = eletroencefalograma EOG = eletrooculograma EMG = eletromiografia ECG = eletrocardiografia

Quadro 2 - Variáveis (sinais biológicos) aferidos no exame de polissonografia noturna completa (tipo1)

A classificação dos eventos respiratórios foi de acordo com o AASM Manual for
Scoring Sleep and Associated Events (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE,
2014). Foi considerada como apneia, a queda da amplitude do registro do termístor
igual ou maior que 90% da linha de base, com duração acima de 10 segundos. A
apneia obstrutiva foi definida como a ausência de fluxo de ar nasal na presença de
esforço respiratório, a apneia central, como ausência de fluxo de ar nasal na ausência
de esforço respiratório, e, a apneia mista, quando observados componentes centrais
e obstrutivos, ou seja, ausência de esforço respiratório na porção inicial do evento,
seguida por presença de esforço respiratório na segunda porção do evento. A
hipopneia foi definida como a redução da amplitude do registro do transdutor de
pressão igual ou maior que 30% da linha de base, por pelo menos 10 segundos,
associada a uma dessaturação da oxihemoglobina igual ou maior que 3% da linha de
base ou despertar.
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3.2.4 Variáveis analisadas

Foram analisadas as seguintes variáveis polissonográficas:

•

Índice de despertares, calculado como o número de despertares por hora
de sono (ID).

•

Número e duração dos episódios de apneia e hipopneia (AHd).

•

Índice de apneia e hipopneia, calculado como o número de apneias e
hipopneias por hora de sono. Foi considerado para esta análise, o número
total de eventos respiratórios, incluindo o número de apneias obstrutivas,
centrais, mistas e hipopneias (IAH), bem como o número de apneias
obstrutivas, apneias mistas e hipopneias, exclusivamente (IAOH). Valores
de IAH≥5/h foram considerados como indicativos de presença de apneia
obstrutiva do sono. A gravidade da apneia, quando presente, será
classificada, segundo os critérios da AASM (2014), como leve= IAH≥5 até
<15/h, moderada= IAH≥15 e <30/h, grave= IAH≥30/h.

•

Índice de apneia e hipopneia durante o sono REM, calculado como o
número de apneias e hipopneias por hora de sono REM (IAH-REM).

•

Saturação média e mínima da oxihemoglobina (SatO2).

•

Índice de dessaturação, calculado como o número de dessaturações por
hora de sono, tanto para as dessaturações totais, como para as
dessaturações abaixo de 90%.

3.2.5 Forma de análise dos resultados

Considerando que os dados obtidos seguiram distribuição normal, os valores
referentes às análises clínica e polissonográfica foram apresentados de maneira
descritiva, na forma de média ± desvio padrão e distribuição percentual.
A significância entre as variáveis quantitativas foi determinada pelo teste
Correlação de Spearman. Valores de r= 0 - 0,39 foram considerados como correlação

Material e Métodos 35

fraca, 0,40 – 0,69 como moderada e 0,70 – 1 como sendo forte correlação
(SPEARMAN, 1904). Para todos os casos, valores de p<0.05 foram considerados
significantes.
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4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISE CLÍNICA (EXAME FÍSICO E APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS)

A amostra do presente estudo foi composta por 20 indivíduos com STC, com
média de idade de 22,6±5,8 anos (idade mínima = 16 e idade máxima = 35) Destes,
9 indivíduos (45%) eram do gênero masculino e 11 indivíduos (55%) gênero feminino.
Os dados demográficos apresentados e outros adicionais, referentes à escolaridade,
estado civil e dados profissionais estão descritos na Tabela 1.
O IMC médio correspondeu a 22,9±5,9, sendo que 2 indivíduos (10%) foram
classificados um como sobrepeso e um como obesidade. A circunferência cervical
média correspondeu a 34,1±4,3cm (valores de referência = ≥40cm para homens e
≥36cm para mulheres) e a circunferência abdominal média a 80,4±13,6cm (valores de
referência = ≥94cm para homens e ≥80cm para mulheres). Quatro indivíduos (20%),
entre homens e mulheres, apresentaram circunferência cervical de risco para apneia
obstrutiva do sono e 6 (30%) apresentaram circunferência abdominal de risco.
A pressão arterial sistólica (máxima) e diastólica (mínima) foram, em média, de
113,0±12,6mmHg e 68,0±9,5mmHg, respectivamente. Não foram observados casos
de pressão arterial acima do considerado normal. Os dados antropométricos acima
descritos e os valores de pressão arterial estão descritos na Tabela 2.
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Tabela 1 – Dados demográficos dos indivíduos avaliados

DADOS

DISTRIBUIÇÃO

DEMOGRÁFICOS

PERCENTUAL

Idade (anos)

22,6±5,8

Gênero

Feminino

11 (55%)

Masculino

09 (45%)

Ensino fundamental

04 (20%)

Ensino médio

12 (60%)

Ensino superior

04 (20%)

Solteiro

18 (90%)

Casado

02 (10%)

Do lar

02 (10%)

Trabalhadores ativo

04 (20%)

Desempregados

01 (10%)

Estudantes

13 (65%)

Nível escolaridade

Estado Civil

Profissão

n=20
Nota: Dados coletados durante anamnese clínica pela pesquisadora

Tabela 2 - Dados antropométricos e clínicos referente aos indivíduos com Síndrome de Treacher Collins

DADOS

Média

Desvio padrão(dp)

IMC

22,9

5,9

C.C

34,1

4,3

C.A

80,4

13,6

P.A max

113,0

12,6

P.A min

68,0

9,5

ANTROPOMÉTRICOS

(n=20)
IMC= Índice massa corpórea C.C circunferência cervical C.A= circunferência abdominal P.A máx= pressão arterial máxima
P.A mín= pressão arterial mínima
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Quanto à avaliação do risco para AOS, detectou-se, por meio do questionário
de Berlin, que 35% (7) dos 20 indivíduos analisados foram categorizados como sendo
de alto risco. Utilizando-se a escala de sonolência de Epworth, o valor médio de
pontuação correspondeu a 8,2±3,8 (valor de referência = >10 = sonolência diurna
excessiva), e detectou-se que 20% (4) dos indivíduos apresentaram pontuação
indicativa de sonolência diurna excessiva.
Utilizando-se o questionário de sintomas respiratórios, foi possível observar que
75% (15) acusam “ronco” todos os dias da semana. Doenças respiratórias recorrentes
tais como rinite e sinusite foram relatadas por 40% (8) dos indivíduos. Catorze
indivíduos (70%) relatam obstrução nasal diurna e noturna frequentes, sendo que 25%
declararam fazer uso de descongestionante nasal. Com relação à respiração em
repouso, 80% (16) relataram respiração oral de suplência durante o repouso ou
durante atividade física.
No Short Form Health (SF36), que avaliou a qualidade de vida da presente
amostra mostrou que, em todas as dimensões avaliadas (capacidade funcional,
aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspecto
emocional e saúde mental) os indivíduos pontuaram como boa ou muito boa qualidade
de vida.
A Tabela 5 descreve os procedimentos cirúrgicos protocolares aos quais foram
submetidos os sujeitos da presente amostra e que, direta ou indiretamente, interferem
na morfologia das vias aéreas superiores. Detectou-se que 40% dos indivíduos foram
submetidos à palatoplastia, entre 20% e 35% à cirurgias nas vias aéreas e quase
metade da amostra (45%) foi submetida à cirurgia ortognática.
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Tabela 3 - Pontuação média (±DP) ou número de pacientes (porcentagem) com pontuação maior que
o limite de normalidade na aplicação da Escala de Sonolência de Epworth, Questionário de
Berlin e Questionário de Sintomas respiratórios, do grupo total de indivíduos analisados no
presente estudo

Total

QUESTIONÁRIOS

(n=20)

Berlin
Alto risco, (número de casos)

7 (35%)

Epworth
Pontuação média
Pontuação >10 (número de casos)

8,2±3,8
4 (20%)

Sintomas respiratórios
Ronco

15 (75%)

Doenças respiratórias recorrentes

8 (40%)

Obstrução nasal diurna e/ou noturna

14 (70%)

Respiração oral diurna e/ou noturna

16 (80%)

Tabela 4 - Dados referente a qualidade de vida de indivíduos com Síndrome de Treacher Collins com
SF 36.

QUESTIONÁRIO SF 36 - QUALIDADE DE VIDA
Domínio

Média

Desvio padrão (dp)

Capacidade funcional

80,8

19,4

Limitação por aspectos

80,0

29,9

Dor

78,9

21,11

Estado geral da saúde

67,0

14,5

Vitalidade

64,0

12,7

Aspectos sociais

76,3

26,6

Limitação por aspectos

63,3

30,4

67,6

15,7

físicos

emocionais
Saúde mental
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Tabela 5 - Protocolos cirúrgicos em vias aéreas superiores realizados durante os períodos de
internação Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São
Paulo, Bauru

CIRURGIAS

Número

Porcentagem

08

40%

Septoplastia/Turbinectomia

07

35%

Amidalectomia

05

25%

Atresia coanas

04

20%

Distração osteogênica

01

5%

Ortognática

09

45%

Cirurgias primárias
Palatoplastia
Cirurgias nas vias aéreas

Cirurgias ósseas

4.2 ANÁLISE POLISSONOGRÁFICA

Como

mencionado

anteriormente,

9

pacientes

foram

submetidos

à

polissonografia noturna do tipo I. Os valores individuais e médios das variáveis
analisadas ao exame polissonográfico de interesse para o presente estudo estão
apresentadas na Tabela 6.
Dentre os principais parâmetros avaliados, destaca-se o índice de despertares
médio que correspondeu a 9,2±9,3 eventos/h (mínimo = 3,1 e máximo = 31,1
eventos/h) e o índice de apneia e hipopneia médio (IAH) que correspondeu a
11,8±24,7 eventos/h, (mínimo = 0,6 e máximo = 77,5 eventos/h). Ao se avaliar o IAHexclusivamente no sono REM, o IAH REM médio foi de 16,1±31,8 eventos/h (mínimo
= 0,6 e máximo = 87,8 eventos/h). A duração média das apneias foi de 41±18,5s,
sendo que a mais longa foi de 78,4s. Dentre os eventos de apneia, houve predomínio
quase que absoluto de apneias obstrutivas (99%). A saturação média de
oxihemoglobina foi de 96,2±3,6%. Os valores médios de saturação mínima
corresponderam a 89,1±12,1% (mínimo = de 58%).
Na tabela 7 estão apresentados os resultados de prevalência de apneia na
amostra de indivíduos com STC e a comparação com os dados de Tufik et al. (2010),
estudo epidemiológico em população não sindrômica, considerado padrão
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internacional para prevalência de apneia. Nota-se que a prevalência de AOS na
população estudada (16 – 35 anos) é 6 vezes maior (44,4%) que a da população
estudada por Tufik et al. (2010) na faixa etária de 20-29 anos ou, ainda,
aproximadamente 2 vezes maior que a prevalência de AOS na faixa estaria de 30-39
anos.
Tabela 6 - Valores individuais e médios das principais variáveis polissonográficas relacionadas às
desordens respiratórias do sono e à oximetria de interesse para o presente estudo
Variáveis

Variáveis relacionadas às desordens respiratórias do sono

indivíduos

relacionadas
à oximetria

D

ID

A+H

H

AO

AC

AM

(nº)

(events/h)

(nº)

(nº)

(nº)

(nº)

(nº) (events/h)

IAH

IAH REM

AHd

SatO2

SatO2

(events/h)

(seg)

média

mín

(%)

(%)

1

22

3,1

18

14

4

0

0

3,1

12,0

56,7

96,0

94,0

2

33

5,7

22

8

14

0

0

3,8

-

29,5

97,0

90,0

3

21

5,0

15

4

10

1

0

2,3

4,5

25,1

97,0

94,0

4

19

3,9

43

13

21

4

5

6,3

4,7

78,4

98,1

92,0

5

0

0

1

0

1

0

0

0,2

-

17,2

96,8

94,0

6

12

5,3

629

1

627

1

0

77,5

87,8

47,4

86,9

58,0

7

91

12,2

43

20

22

1

0

5,8

2,4

31,5

98,0

87,0

8

187

31,1

42

36

6

0

0

7,0

1,0

43,0

97,0

96,0

9

21

7,1

5

4

1

0

0

0,6

0,6

40,5

99,0

97,0

X

50,8

9,2

90,2

11,1

78,4 0,8 0,6

11,8

16,1

41,0

96,2

89,1

DP

60,5

9,3

202,4

11,4

205,9

1,3

1,7

24,7

31,8

18,5

3,6

12,1

Mín–Máx

12-

1-

1-627

1-4

0-5

0,6-

0,6-87,8

17,2-

3,1-31,1 1-629

187

36

77,5

86,9-99 58-97

78,4

D= despertares, ID= índice de despertares, A+H = apneia e hipopneia, H= hipopneia, AO= apneia obstrutiva, AC= apneia
central, AM= apneia mista, IAH= índice apneia e hipopneia, IAH Rem= índice de apneia e hipopneia, SatO2 = saturação
oxihemoglobina e AHd= duração apneia e hipopneia.

Tabela 7 - Dados de prevalência de apneia do sono na amostra de indivíduos com STC no presente
estudo e a comparação com os dados de Tufik et al 2010

No presente estudo
N

Tufik et al 2010

9

236

248

faixa etária (anos)

16 a 35

20-29

30-39

prevalência de apneia (%)

44,4%

7,4

24,2

Nota: Fidélis da Siva et al 2019 e de Tufik et al 2010
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4.3 CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS

A tabela 8 mostra as correlações analisadas com significância estatística
associada à correlação forte e moderada. Valores positivos indicam que quando uma
variável aumenta, a outra também aumenta, ou seja, são diretamente proporcionais.
Valores negativos indicam que são variáveis inversamente proporcionais. Ou seja,
quando uma aumenta, a outra diminui.
Assim, utilizando os testes de correlação de Spearman (1904) foi possível
observar significativas e fortes correlações positivas entre CC x IAH REM e CC x AC,
entre CA x IAH, CA x AH, CA x AO, entre IMC x IAH REM, entre AH x PAmáx, IAH x
PAmáx, AHd x PAmáx, AHd x PAmín, AO x PAmáx H x D. Correlações moderadas
positivas foram observadas entre CC x AO, CA x PAmáx, CA x PAmín e correlações
negativas moderadas, porém significativas, foram observadas entre CC x SatO2mín e
entre CA x SatO2mín.
Em outras palavras, como dado de maior relevância clínica, observou-se que
quanto maior a circunferência cervical, a circunferência abdominal e o IMC, maior o
índice de apneia e hipopneia, especialmente, no sono REM. Além disso, observou-se
que quanto maior a ocorrência de eventos de apneia, maiores os valores de pressão
arterial observados. Por fim, observou-se que, quanto maiores as circunferências
cervicais e abdominais, mais baixos foram os índices de Saturação mínima de
oxihemoglobina detectados.
As demais combinações entre variáveis não apresentaram correlação
significativa.
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Tabela 8 - Variáveis correlações analisadas com significância estatística e com correlação
moderada/forte

VARIÁVEIS FÍSICAS E

r

p

CC x IAH REM

0,75

0,04

CC x AC

0,79

0,00

CA x AH

0,85

0,00

CA x AO

0,71

0,03

CA x IAH

0,79

0,00

IMC x IAH REM

0,89

0,00

AH x PAmáx

0,89

0,00

AO x PAmáx

0,73

0,02

IAH x PAmáx

0,79

0,00

AHd x PAmáx

0,70

0,03

AHd x PAmín

0,71

0,03

HxD

0,81

0,01

CC x AH

0,66

0,05

CC x AO

0,65

0,05

CC x SatO2mín

-0,65

0,05

CA x PAmáx

0,61

0,00

CA x PAmín

0,46

0,04

CA x SatO2mín

-0,66

0,04

POLISSONOGRÁFICAS
Correlações fortes

Correlações moderadas

D= despertares, ID= índice de despertares, A+H = apneia e hipopneia, H= hipopneia, AO= apneia obstrutiva, AC= apneia
central, AM= apneia mista, IAH= índice apneia e hipopneia, IAH Rem= índice de apneia e hipopneia, SatO2 = saturação
oxihemoglobina e AHd= duração apneia e hipopneia.
Valores de r: Fraca: r = 0-0,39, Moderada: r = 0,40 – 0,69, Forte: r = 0,70 – 1 forte (SPEARMAN 1904); p<0.05
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Figura 5 - Correlação entre as variáveis Circunferência abdominal (CA), expressa em cm, e índice de
apneia e hipopneia (IAH)
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Figura 6 - Correlação entre as variáveis Pressão arterial Máxima (PAmáx), expressa em mmHg, e índice
de apneia e hipopneia (IAH)
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Figura 7 - Correlação entre as variáveis circunferência cervical (CC), expressa em cm, e índice de
apneia e hipopneia no sono REM (IAH REM)
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Figura 8 - Correlação entre as variáveis circunferência abdominal (CA), expressa em cm, e índice de
apneia e hipopneia no sono REM (IAH REM)
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5 DISCUSSÃO

O principal achado do presente estudo confirma a hipótese inicial de que
indivíduos com Síndrome de Treacher Collins possuem frequente de AOS, da ordem
de 44%. Em indivíduos não sindrômicos, da mesma faixa etária, a prevalência de AOS
relatada por Tufik et al. (2010) em estudo epidemiológico clássico, encontra-se entre
7% e 24%, 2 a 6 vezes maior que a observada na amostra do presente estudo. Apesar
de altamente prevalente, a apneia foi classificada como leve (IAH médio = 11,8).
Apesar da amostra reduzida, o presente estudo se destaca, entre outros, pelo
rígido controle da faixa etária analisada. A amostra foi composta exclusivamente por
adultos jovens, entre 16 e 35 anos. De acordo com estudo de Tufik et al. (2010), no
qual se investigou uma amostra de 1042 indivíduos, ficou evidente que, dentre os
principais fatores de risco para AOS, além da obesidade e do gênero masculino, está
a idade. Em outras palavras, quanto maior a idade, maior a prevalência de apneia.
Apesar da pouca idade, a prevalência de AOS mostrou-se elevada na população
investigada no presente estudo.
Em um dos casos, observou-se apneia grave (IAH=77,5), provavelmente
decorrente da obesidade grave apresentada pelo indivíduo, o que reforça o fator
obesidade constituir fator de risco para AOS. Apesar deste caso isolado, o IMC médio
do grupo foi da ordem de 23, e os valores de CC e CA também dentro dos valores de
normalidade, indicam a eutrofia da amostra analisada (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2016).
Ressalte-se, ainda, que o grupo foi composto quase que igualmente por
homens (45%) e mulheres (55%). Assim, de uma maneira geral, pode-se inferir que a
ocorrência de apneia no grupo avaliado não está relacionada à obesidade, ao gênero
masculino ou à idade, os três principais fatores de risco para AOS, mas sim à presença
da síndrome per se e de suas características esqueléticas faciais atípicas.
Apesar do diagnóstico de AOS, os valores de pressão arterial estavam dentro
dos parâmetros de normalidade (MALACHIAS et al., 2016). A literatura demonstra que
a AOS está associada ao aumento da prevalência de hipertensão (MOHSENIN et al.,
2019) e, portanto, é provável que os efeitos cardiovasculares de longo prazo da apneia
ainda não se manifestaram na jovem população aqui estudada. Destaca-se a
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importância de alertar os pacientes sobre a inter-relação entre a ocorrência de apneia
do sono e a elevação dos valores pressóricos ao longo do tempo, como forma de
prevenção.
Em se tratando de sintomas associados à AOS, observou-se, por meio do
questionário de sintomas respiratórios, que parcela considerável da população
estudada apresentava queixas respiratórias crônicas, em especial o ronco (75%),
além da sensação de obstrução nasal e presença de respiração oral no repouso.
Apesar das diversas cirurgias para adequação da função resporatória (35%) e para
correção das bases ósseas (45%) que os pacientes da presente amostra foram
submetidos ao longo do processo reabilitador, sintomas respiratórios ainda persistem.
Em se tratando de sonolência, utilizando-se a Escala de Epworth, foi possível observar
que 20% dos indivíduos apresentavam sonolência excessiva diurna.
Já por meio do questionário de Berlin, foi possível detectar que 35% dos
indivíduos estavam em risco para AOS. Dentre eles, 24% apresentavam ronco; na
presente amostra, como mencionado anteriormente, 75% roncavam todos os dias da
semana. Mais uma vez, essas diferenças sugerem a influência da síndrome na
qualidade do sono e da função respiratória desses indivíduos. Apesar de a
polissonografia ser considerada método padrão-ouro para o diagnóstico da AOS, é
consenso que os questionários de Berlin e de Epworth, apesar de sua subjetividade,
permitem a triagem de pacientes de alto risco para AOS (CHUNG et al., 2008).
Apesar destes achados, que sabidamente impactam negativamente a
qualidade de vida, os resultados do questionário SF36 indicam boa ou muito boa de
qualidade de vida nos indivíduos com STC. Por um lado, estes resultados são
confirmados pelos trabalhos de Bento et al. (2011) e de Lodovichi et al. (2018), nos
quais não se detectou evidências de baixa qualidade de vida nesses individuos. Por
outro lado, são contrários aos de Østertun Geirdal et al. (2013) que mostram que nos
pacientes com STC a qualidade de vida está reduzida, especialmente se associada à
ocorrência da AOS. Apesar das queixas de sono e das queixas respiratórias oral
observadas, isto ainda não implica em redução da qualidade de vida, justamente pela
idade da população avaliada, de adultos jovens. Especula-se que, com o avanço da
idade, a qualidade de vida tende a se deteriorar precocemente nesta população, assim
como é previsto com os valores de pressão arterial, em decorrência dos sintomas
detectados.
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Para a confirmação do quadro de apneia, sugerido pelo exame clínico, realizouse, em um subgrupo (n=9) da amostra total (n=20), exame de polissonografia.
Detectou-se que o 44% deles tinham AOS, sendo que índice de apneia / hipopneia
médio correspondeu a 11,8 eventos / hora de sono, apneias estas de caráter
predominantemente obstrutivo, de grau leve.
Contudo, ao se avaliar o índice de apneia / hipopneia médio durante o sono
REM, fase do sono na qual se observa tônus muscular bastante reduzido, maior risco
de colapso faríngeo e, portanto, maior chance de ocorrência de apneia, o IAH se eleva
para 16, portanto, uma apneia considerada moderada (AMERICAN ACADEMY OF
SLEEP MEDICINE, 2014). A duração média das apneias foi de 41 segundos e os
indivíduos despertaram, em média, 9 vezes / hora de sono, indicando o alto grau de
fragmentação do sono. Os valores mais baixos de dessaturação de oxihemoglobina
corresponderam, em média, a 89%.
Ressalte-se que a prevalência de apneia obtida com o exame de PSG, de 44%,
é parcialmente comparável à porcentagem de pacientes em alto risco, aferida pela
Escala de Berlim ou pela Escala de Sonolência de Epworth. Assim, parece-nos que a
elaboração de questionários próprios para indivíduos com anomalias craniofaciais,
mais sensíveis para detecção de sintomas nessa população, se torna mandatório.
A frequência de apneia detectada no presente estudo é muito similar aos
achados de Plomp et al. (2012a; 2012b) que avaliaram, por meio de PSG, o sono de
indivíduos com STC. Os autores encontraram uma prevalência de 41% de AOS.
Contudo, ressalva deve ser feita à amostra ora estudada, pois, apesar do número
maior (22), o controle da idade foi pobre, variando entre 20 e 60 anos.
Outros dois trabalhos acusam prevalências bem maiores de AOS em indivíduos
com STC. O estudo de Akre et al. (2012) avaliou 11 adultos com STC, com ampla
variação de idade (19 a 74 anos) e mostra uma prevalência de 100% de apneia, a
maior parte dos casos classificados como apneia moderada ou grave. Já, estudo de
Østertun Geirdal et al. (2013) avaliou 15 indivíduos com

STC, com faixa etária

variando ente 12 e 75 anos, e indicou uma prevalência de AOS de 87%. A alta
prevalência de AOS nestes dois últimos estudos provavelmente se deu em
decorrência da inclusão de idosos na amostra, nos quais, sabidamente, a prevalência
de AOS é elevada.
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Mais uma vez, é importante mencionar e valorizar a amostra que compôs o
presente estudo. Em 8 meses, 22 dos 125 adultos com STC regularmente
matriculados no HRAC compareceram para tratamento de rotina. Destes, 20
aceitaram participar do estudo e em 9 foi possível a realização da polissonografia. Em
se tratando de uma síndrome craniofacial rara, cuja incidência permeia 1 para cada
50.000 nascidos vivos (ROVIN et al., 1964; FAZEN; ELMORE; NADLER, 1967), a
amostra aqui avaliada apresenta importância clínica inquestionável.
Mais uma vez, a dificuldade em se compor uma amostra maior, mesmo em um
hospital especializado na reabilitação de anomalias craniofaciais como o HRAC-USP,
baseia-se nas seguintes justificativas: 1) raridade da síndrome, 2) critério de seleção
restrito, em especial relacionado à idade, 3) nível de adesão dos indivíduos ao exame
de PSG, e, 4) capacidade limitada de realização do exame de PSG, devido à falta de
pessoal técnico.
Ao se correlacionar os resultados obtidos no exame polissonográfico com os
dados antropométricos, observou-se que quanto maior o IMC, maior o índice de
apneia e hipopneia, especialmente, no sono REM. O mesmo acontece nas variáveis
circunferência cervical e circunferência abdominal, ou seja, quanto maiores as
cirucunferências, maior a ocorrência de apneias / hora de sono. Da mesma forma,
quanto maiores as circunferências cervicais e abdominais, mais os indivíduos
dessaturavam, ou seja, mais baixos eram os índices de saturação mínima de
oxihemoglobina detectados. Além disso, observou-se que, quanto maior a ocorrência
de eventos de apneia, maiores os valores de pressão arterial observados.
Por fim, a hipotese inicial do presente estudo é confirmada, de que a AOS é
uma condição frequente em indivíduos com Síndrome de Treacher Collins, quando
comparados aos dados normativos de uma população não sindrômica. Estudos que
avaliem uma amostra maior, em diferentes faixas etárias, pré- e pós-ortognática, são
fundamentais para melhor caracterização da apneia do sono nesta população.
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6 CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que a apneia obstrutiva do sono
é uma condição frequente na população de adultos com diagnóstico de Síndrome de
Treacher Collins, da ordem de 44%. Devido à ausência ou baixa ocorrência de outros
fatores predisponentes para apneia do sono na população estudada, parece-nos que
esta ocorrência é decorrente das alterações craniofaciais impostas pela síndrome.
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APÊNDICE A – Questionário cliníco
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APÊNDICE B - Preparo para o exame - Instrucões ao paciente

•

Lavar a cabeça com xampu neutro (sem usar creme, condicionador ou gel)

•

Barbear-se (somente para pacientes que não usam barba normalmente)

•

Não usar esmalte de cor escura.

•

Vir para o exame com roupa bem confortável para dormir, sem elásticos nos punhos
e tornozelos.

•

Manter o uso de medicamentos e trazê-los para o laboratório no dia do exame (a
suspensão deverá ser feita somente por solicitação médica prévia)

•

Se você estiver habituado ao uso de café puro, refrigerante ou cafeinados, é
recomendável que os evite nas 24h que antecedem ao exame.

•

Caso use cafeinados diariamente evite mudar a quantidade no dia do exame

•

Não ingerir bebida alcoólica nas 48h que antecedem o exame.

•

Em caso de gripe, tosse, febre, ou qualquer outra queixa que não seja frequente e
que possa atrapalhar o exame, o mesmo não poderá ser realizado (favor remarcar
o exame).
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ANEXO A – Aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP)
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ANEXO B – Termo de consentimento livres e esclarecido para maiores 18 anos
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ANEXO C – Termo consentimento livre e esclarecido para pais ou responsável
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Anexo 83

ANEXO D – Termo de assentimento livre esclarecido para menores 18 anos
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ANEXO E – Levantamento dos sintomas respiratórios
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ANEXO F – Questionário de Berlin
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ANEXO G – Escala de sonolência de Epworth
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ANEXO H – Versão brasileira do questionário de qualidade de vida – SF-36
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ANEXO I – Termo permissão de uso de registros para fins científicos

