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Ao nascimento

A língua do recém-nascido é

mais anteriorizada;

A epiglote é mais alta do que

no adulto ;

A estreita proximidade da

epiglote e do palato mole;
1999; Palmer, 2005

Adaptado de Schnarchen und Schlafapnoe: Vorbeugung Kindesalter, 2005.



Ao nascimento

VAS separada da língua,

evitando que a língua

desloque-se para o interior

da VAS, causando

obstrução desta.
Costa et al.,1999; Palmer, 2005

Adaptado de Schnarchen und Schlafapnoe: Vorbeugung Kindesalter, 2005.



Apneia Obstrutiva do Sono 
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Martinez, 1999



Apneia Obstrutiva do Sono 
“ Episódios recorrentes de obstrução parcial ou completa das Vias Aéreas
Superiores que ocorrem durante o sono.” American Thoracic Society, 2014

www.merithomehealth.com/RespEquipDME.htmlFigura 1: VAS pérvia             Figura 2 : Obstrução das VAS



Apneia Obstrutiva do Sono 
“ Episódios intermitentes hipoxemia e hipercapnia, despertares recorrentes e
interrupção do sono.”

American Thoracic Society, 2014

www.merithomehealth.com/RespEquipDME.html

Figura 1: VAS pérvia             Figura 2 : Obstrução das VAS







Raça



Redline et al., 1997, afro-americanos têm mais chances de desenvolver a SAOS do que os caucasianos.



Idade



AOS: idade



Obesidade





Mahboub et al.



Razões prováveis   para a vulnerabilidade das VAS
humanas ao colapso: alongamento das VAS e a alta
mobilidade do osso hióide que evoluiu para permitir a
produção da fala



O homem tem 2x mais chances de desenvolver a AOS
do que a mulher => características anatômicas e
hormonais.



Masculino x Feminino

Após puberdade tende a ocorrer:

• Garotos começam secretar testosterona

• Garotas: estrógeno e progesterona

A medida transversal da faringe nas adolescentes > nos
adolescentes (Ronen et al., 2007)

O comprimento da laringe dos meninos seja mais longa do
que o das meninas, pois a distância plano palatal e hióide
tende a ser maior (Ronen et al., 2007)







Tamanho das Tonsilas Palatinas



Classificação de Brodsky



Na infância

Ao nascimento, o esqueleto craniofacial de um americano corresponde a 60% do
tamanho cefálico do adulto (Meredith, 1953).



Na infância

Aos oito meses corresponde a 80% (Meredith, 1953). 



Na infância

Aos três anos atinge os 90%, (Meredith, 1953).



Na infância

Aos nove anos alcança os 95% do adulto (Meredith, 1953).



Nas crianças

Teoria da matriz funcional: a respiração nasal tem importante papel no desenvolvimento
maxilar e abaixamento da abóboda palatina (Moss, 1962)



AOS: Respirador bucal x nasal

Adaptado de Fitzpatrick et al., 2003

Oral Nasal Espontâneo
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AOS: estruturas esqueléticas

Quando comparados com indivíduos saudáveis, aqueles que roncam com ou sem apneia, tendem a apresentar o lúmem da VAS sob a forma elíptica;

Especialmente na região retropalatal;

Independente de serem obesos ou não. Bradley et al., 1986; Schab et al., 1995





AOS

Não é possível exibir esta imagem no momento.

Predominância fibras tipo I

Adaptado de Friberg et al., 2003

Predominância fibras tipo II



Carrera et al.,27 pac, avaliar
propriedade contrátil do GG.
CPAP 7h⁄noite por 1 ano.



Leptina x Obesidade

A leptina é produzida pelos adipócitos

• Suprime o apetite e promove perda de peso,

Os níveis da leptina estão aumentados em indivíduos obesos, mas.....

Altos níveis da leptina na obesidade sugerem que indivíduos obesos são resistentes ao efeito da leptina!

Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2022; 279(1):H234-7



Leptina x AOS

Os pacientes com AOS têm níveis significativamente mais altos de leptina que indivíduos que não

possuem AOS, independentemente do IMC, sugerindo que a AOS possa potencializar a resistência a

leptina.

Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2022; 279(1):H234-7



Grelina x AOS

Produzida pelas células endócrinas do

estômago, duodeno

Este hormônio aumenta no jejum => sensação

de fome => vai diminuindo após ingesta

alimentar.



Grelina x AOS
Redução de 4 horas de sono por um período

de 2 dias = aumenta em quase 28% os níveis

diurnos da grelina.



Leptina em indivíduos 
obesos com e sem SAOS









Os pacientes com AOS submetidos ao tratamento com CPAP 

tiveram redução dos níveis de grelina em 19% ou mais.



Estresse Oxidativo e Inflamação



Puig et al.,modelo experimental,
célula epitelial brônquica,
humana,plataforma vibratória
horizontal. Freq.vibratória (60Hz)



J. Clin. Med. 2021, 10, 277. https://doi.org/10.3390/jcm10020277

Hipóxia intermitente => estresse oxidativo => ativação da cascata

inflamatória => aumento fator de necrose tumoral, citocinas

inflamatórias (IL2, IL4, IL6), peroxidação lipídica......



J. Clin. Med. 2021, 10, 277. https://doi.org/10.3390/jcm10020277

Pacientes com apneia obstrutiva parecem ser caracterizados por um

estado inflamatório sistêmico crônico.



J. Clin. Med. 2021, 10, 277. https://doi.org/10.3390/jcm10020277

Células leucocitárias => aumento exponencial dos radicais livres de

oxigênio => aumento risco cardiovascular.



J. Clin. Med. 2021, 10, 277. https://doi.org/10.3390/jcm10020277



Como fazemos a avaliação do sono?



Polissonografia

A polissonografia é o método mais objetivo para a avaliação do 

sono e de suas variáveis fisiológicas. 



Polissonografia

Através do registro de parâmetros como eletrencefalograma, o eletro-

oculograma e do eletromiograma sub-mentoniano pode-se quantificar e 

qualificar o sono do indivíduo. 











Qual o melhor tratamento para o paciente com 
AOS?



Tratamento da AOS



Programas de redução de peso  redução de sinais e 
sintomas  AOS



Tratamento da AOS



Tratamento da AOS



Tratamento da AOS



CPAP



Tratamento da AOS





AOS é uma doença multifatorial, estritamente interligada
por meio do substrato inflamatório sistêmico crônico a
diferentes comorbidades cardiovasculares, metabólicas e
neurodegenerativas.

Conclusão



Ronco -
Um problema GRAVE de saúde “silencioso”


