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RESUMO 

 

 

Introdução: O acúmulo excessivo de gordura corporal resulta em maior propensão à 

Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) devido à colapsabilidade faríngea e/ou alterações 

neuromusculares. Dentre as principais consequências da AOS estão problemas 

cardiovasculares, quadros depressivos e de ansiedade, disfunções metabólicas, alterações 

de funções executivas e motoras com destaque para a diminuição da qualidade de sono, 

que também agrava a saúde geral do indivíduo. Conhecido principalmente por modular a 

qualidade do sono o hormônio melatonina, em condições normais, é produzido de forma 

rítmica, porém, em diversos quadros patológicos, altos índices de citocinas inflamatórias 

podem reduzir a produção de melatonina. Em obesos, embora os mecanismos ainda não 

estejam esclarecidos, foi demonstrado diminuição no conteúdo de melatonina. 

Considerando-se as consequências dos transtornos de sono e AOS, a caracterização do 

padrão de sono e o entendimento sobre os mecanismos envolvidos nos transtornos de sono 

são essenciais para se estabelecer planos de prevenção e tratamento destes quadros.  

Objetivo: Caracterizar a presença de transtornos de sono, incluindo a AOS, e sua relação 

com a presença de ronco, características cefalométricas, a condição miofuncional orofacial, 

o conteúdo salivar de melatonina e de TNF em indivíduos obesos e/ou com sobrepeso. 

Material e Método: Participaram 102 indivíduos com idade entre 20 e 65 anos, sendo 29 

indivíduos obesos, 21 com sobrepeso e 52 eutróficos, de ambos os sexos. Para avaliação do 

sono e da AOS foram aplicados de questionários sobre qualidade de sono e presença de 

ronco e polissonografia. Para associação com os parâmetros destas avaliações foram 

realizadas avaliações miofuncionais orofaciais por meio da Orofacial Scale for Obstructive 

Sleep Apnea (OFSOSA), otorrinolaringológicas, antropométricas e análises do conteúdo 

salivar de melatonina e da citocina TNF. Resultados e Discussão: Com relação à 

avaliação sobre a qualidade de sono, os indivíduos do GP (obesos+sobrepeso) 

apresentaram maior escore global do PSQI que os indivíduos do GC (eutróficos), o que 

representa pior qualidade de sono para o GP, sendo que quanto maior o IMC, maiores os 

valores de circunferência cervical e abdominal, e pior a qualidade do sono. O questionário 

de Berlim mostrou que tanto indivíduos obesos quanto indivíduos com sobrepeso 

apresentam maior risco para o desenvolvimento de AOS do que os controles. Com relação 

à avaliação polissonográfica observou-se presença de ronco em 80% dos indivíduos do GP. 

Destes, 25% apresentaram AOS de grau leve, 17% grau moderado e 58% grau grave. A 

avaliação miofuncional orofacial com o OFSOSA mostrou que 100% dos indivíduos do 

GP apresentaram pontuação correspondente a alterações oromiofuncionais. A avaliação 

nasofibroscópica mostrou que 47,6% dos indivíduos do GP apresentaram obstrução maior 

do que 75% de vias aéreas superiores a nível retropalatal e retrolingual. Quanto à análise 

do conteúdo salivar de melatonina, os indivíduos do GC apresentaram diferença entre os 

conteúdos dia e noite com pico à noite, ao contrário do GP onde não foi encontrada 

diferença entre os conteúdos dia e noite. Na análise dos níveis de citocinas inflamatórias, 



 
 

verificou-se que os indivíduos do GP apresentaram maior conteúdo diurno de TNF do que 

os indivíduos do GC no mesmo período. Conclusões: Quanto maior o IMC, maiores as 

circunferências cervical e abdominal, pior a qualidade do sono, maior a incidência de AOS 

e mais graves são as características miofuncionais orofaciais nesta população. Estes dados 

ressaltam a relevância da intervenção fonoaudiológica nos tratamentos multidisciplinares 

para a obesidade. Indivíduos obesos apresentaram menor conteúdo salivar de melatonina à 

noite e maior conteúdo diurno quando comparado ao grupo controle ambos 

correlacionados com maiores conteúdos de TNF.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Introduction: The excessive accumulation of body fat results in a higher propensity to 

Obstructive Sleep Apnea (OSA) due to pharyngeal collapsibility and/or neuromuscular 

alterations. Among its main consequences are cardiovascular problems, depressive and 

anxiety disorders, metabolic dysfunctions, changes in executive and motor functions, with 

a special emphasis on decreased sleep quality, which also influences the general health of 

the individual. Known mainly for modulating sleep quality, the hormone melatonin, under 

normal condition, is produced rhythmically, however, in several pathological conditions, 

high rates of inflammatory cytokines may reduce melatonin production. In obese patients, 

although the mechanisms have not yet been clarified, a decrease in melatonin content has 

been demonstrated. Considering the consequences of sleep disorders and OSA, the 

characterization of the sleep pattern and the understanding of the mechanisms involved in 

sleep disorders are essential for plans for the prevention and treatment of these. Aim: To 

characterize the presence of sleep disorders, including the OSA, and their relationship to 

the presence of snoring, cephalometric characteristics, myofunctional orofacial condition, 

salivary content of melatonin and TNF in obese and/or overweight individuals. Material 

and methods: A total of 102 individuals aged between 20 and 65 years participated in this 

study, being 29 obese individuals, 21 overweight and 50 eutrophic individuals of both 

genders. To evaluate sleep and AOS were applied questionnaires on sleep quality and 

presence of snoring, and polysomnography. For association with the parameters of these 

evaluations, were evaluated the orofacial myofunctional pattern using the Orofacial Scale 

for Obstructive Sleep Apnea (OFSOSA), the otorhinolaryngological and anthropometric 

patterns, and salivary content analysis of melatonin and TNF cytokine. Results and 

Discussion: Regarding the evaluation of sleep quality, GP (obese+overweight) individuals 

had a higher overall PSQI score than the CG, which represents a worse quality of sleep for 

GP, and the higher the BMI, the higher the waist circumference and cervical circumference 

and higher the PSQI score indicating poor sleep quality. The Berlin questionnaire for 

snoring as an indication for OSA showed that both obese individuals and overweight 

individuals were at higher risk for OSA development than controls. Regarding the 

polysomnographic evaluation, there was presence of snoring in 80% of GP individuals. Of 

these, 25% had mild OSA, 17% moderate and 58% severe grade. The orofacial 

myofunctional evaluation with the OFSOSA showed that 100% of GP individuals had 

oromyofunctional changes. The nasofibroscopic evaluation showed that 47.62% of GP 

individuals presented obstruction greater than 75% of upper airways at retropalatal and 

retrolingual level. Regarding the analysis of the salivary content of melatonin, GC subjects 

presented a difference between day and night contents with peak at night, unlike GP where 

no difference was found between day and night contents. In the analysis of inflammatory 

cytokine levels, GP individuals had higher daytime TNF content than GC subjects in the 

same period. Conclusion: The higher the BMI, the greater the cervical and abdominal 

circumferences, the worse the quality of sleep, the higher the incidence of OSA, and the 

more serious myofunctional orofacial characteristics in this population. These data 

highlight the relevance of speech therapy intervention in multidisciplinary treatments for 

obesity. Obese individuals had lower salivary melatonin content at night and higher 



 
 

daytime contents when compared to the control group both correlated with higher TNF 

contents. 

 

Keywords: Obstructive Sleep Apnea, Snoring, Melatonin, Obesity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Distribuição dos indivíduos dos dois grupos quanto à idade.............................29 

Tabela 1 – Caracterização da amostra.................................................................................30 

Tabela 2 – Medicação utilizada pelos grupos controle e pesquisa......................................30 

Tabela 3 – Indicação dos procedimentos realizados em cada grupo...................................32 

Figura 2 – Escala de Mallampati.........................................................................................34 

Tabela 4 – Média ± erro padrão da média dos escores do Índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh nos grupos Pesquisa e Controle..........................................................................37 

Tabela 5 – Correlações entre PSQI, IMC, Berlim e OSFOSA............................................38 

Tabela 6 – Média ± erro padrão da média dos escores do Questionário de Berlim para 

ronco nos grupos obesos, sobrepeso e controle....................................................................39 

Tabela 7 – Avaliação polissonográfica do grupo pesquisa (GP).........................................40 

Figura 3 – Análise de correlação entre diâmetro cervical e qualidade subjetiva do sono 

(A), e entre índice de massa corporal e índice de apneia e hipopneia (B)...........................41 

Tabela 8 – Parâmetros sanguíneos do grupo pesquisa........................................................41 

Figura 4 - Comparação (médias ± erro padrão da média) do conteúdo salivar diurno e 

noturno de melatonina entre o GP e GC...............................................................................42 

Figura 5 – Comparação (médias ± erro padrão da média) do conteúdo salivar diurno de 

TNF entre o grupo controle (GC) e o grupo pesquisa (GP).................................................42 

Figura 6 – Análise de correlação entre os conteúdos de melatonina (diurno) e de TNF-α 

(diurno) (A) e entre os conteúdos de melatonina (noturno) e de TNF-α (diurno) (B) no 

grupo pesquisa......................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A – Parecer consubstanciado do CEP............................................................60 

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido............................................63 

ANEXO A – Questionário de Berlim..................................................................................64 

ANEXO B – Índice de qualidade de sono de Pittsburgh versão em português do Brasil...65 

ANEXO C – Orofacial Scale for Obstructive Apnea (OFSOSA).......................................66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

AOS – Apneia Obstrutiva do Sono 

AVE – Acidente vascular encefálico 

CA – Circunferência abdominal 

CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CC – Circunferência cervical 

CER II – Centro Especializado de Reabilitação II 

CPAP – Pressão Aérea Positiva Contínua 

ECG – Eletrocardiograma 

EEG – Eletroencefalograma 

EMG – Eletromiograma 

EOG – Eletro-Oculograma 

GC – Grupo Controle 

GP – Grupo Pesquisa 

HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

IAH – Índice de Apneia e Hipopneia 

IL-6 – Interleucina-6 

IMC – Índice de Massa Corporal 

kg/m² – Quilograma por metro quadrado 

MEL – Melatonina 

mg/dL – Miligrama por decilitro 

ng/dL – Nanograma por decilitro 

NREM – Movimentação Não-Rápida dos Olhos 

NSQ – Núcleo Supraquiasmático 

OFSOSA - Orofacial Scale for Obstructive Apnea 

pg/mL – Picograma por mililitro 

PSG – Polissonografia 

PSQI – Índice de Qualidade de Sono De Pittsburgh 

REM – Rapid Eyes Moviment 

SAHOS – Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

SHO – Síndrome da Hipoventilação por Obesidade 

SNC – Sistema Nervoso Central 



 
 

SpO2 – Saturação de Oxihemoglobina 

TMO – Terapia Miofuncional Orofacial 

TNF– Fator de necrose tumoral 

U/L – Unidades por litro 

UI/mL – Unidade Internacional por mililitro 

uUI/mL – Micro unidade internacional por mililitro 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

UNIMAR – Universidade de Marília 

VAS – Vias Aéreas Superiores 

WHO – World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 19 

1.2. Justificativa ............................................................................................................... 22 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 23 

2.1. Objetivo geral ........................................................................................................... 23 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 23 

3. REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................................... 24 

3.1. Ritmos circadianos e transtornos de sono. ................................................................ 24 

3.2. Transtornos do sono relacionados à respiração. ....................................................... 25 

3.3. Alterações de vias aéreas superiores na AOS ........................................................... 27 

4. MATERIAL E MÉTODO ............................................................................................... 28 

4.1. Aspectos éticos ......................................................................................................... 28 

4.2. Casuística .................................................................................................................. 29 

4.3. Critérios de exclusão ................................................................................................. 31 

4.4. Procedimentos ........................................................................................................... 31 

4.4.1. Realização de Exame Polissonográfico..........................................................31 

4.4.2. Nasofibroscopia..............................................................................................33 

4.4.3. Aplicação da Escala de Mallampati................................................................33 

4.4.4. Aplicação do Questionário de Berlim............................................................34 

4.4.5. Aplicação do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-Br)............34 

4.4.6. Avaliação miofuncional orofacial..................................................................35 

4.4.7. Avaliação antropométrica...............................................................................36 

4.4.8. Coleta de saliva...............................................................................................36 

4.4.9. Análise estatística...........................................................................................36 

5. RESULTADOS ............................................................................................................... 37 

6. DISCUSSÃO ................................................................................................................... 43 

7. CONCLUSÕES ............................................................................................................... 47 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 47 

APÊNDICES ....................................................................................................................... 60 

Apêndice A – Parecer consubstanciado do CEP..................................................................60 

Apêndice B – Termo de consentimento livre e esclarecido.................................................63 

ANEXOS ............................................................................................................................. 64 

Anexo A – Questionário de Berlim......................................................................................64 

Anexo B – Índice de qualidade de sono de Pittsburgh versão em português do Brasil.......65 

Anexo C – Orofacial Scale for Obstructive Apnea (OFSOSA)...........................................66 



19 
 

INTRODUÇÃO  

 

Definida como acúmulo excessivo de gordura corporal em relação à massa magra 

do indivíduo (GAHTAN et al., 1997; VILLELA et al., 2004) decorrente do desequilíbrio 

entre ingestão e gasto, a obesidade é uma condição crônica e complexa influenciada por 

fatores ambientais, nutricionais, endócrinos, genéticos e psicológicos que tendem a 

aumentar o peso corporal e diminuir a saúde geral, o tempo e qualidade de vida dos 

indivíduos (GURNANI; BIRKEN; HAMILTON, 2015; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016). Já o termo sobrepeso, refere-se ao aumento do peso corporal 

em relação à estatura quando comparado a padrões aceitáveis, podendo resultar do 

aumento de gordura corporal (GAHTAN et al., 1997) 

No adulto, tanto a obesidade quanto o sobrepeso são identificados de acordo com o 

índice de massa corporal (IMC) que é a relação entre peso e altura aonde o peso do 

indivíduo, em quilogramas, é dividido pelo quadrado de sua altura, em metros (kg/m²). A 

Organização Mundial da Saúde define sobrepeso por IMC igual ou superior à 25 kg/m², e 

obesidade por IMC igual ou maior que 30kg/m² (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1999). 

Estima-se que até 2025 a população mundial seja composta por cerca de 2,3 bilhões 

de adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos (ABESO, 2017). Em 2016, no 

Brasil, a estimativa foi de que 43% da população estava obesa ou em estado de sobrepeso 

(ABESO, 2016). 

Estes números tornam-se alarmantes se considerarmos que a obesidade está 

associada a complicações metabólicas, doenças cardiovasculares (LEDERER, 1991), 

aumento na incidência de câncer (CAULEY et al., 1989; WING et al., 1991), resistência à 

insulina e diabetes (GOLAY; YBARRA, 2005), depressão e ansiedade (OHAYON, 2007), 

e doenças nos aparelhos reprodutor, urinário e respiratório (CRUJEIRAS; CASANUEVA, 

2014; WAETJEN et al., 2007; ZAMMIT, 2010).  

Além de problemas sistêmicos, indivíduos obesos apresentam maior risco para 

colapsabilidade faríngea devido principalmente à carga mecânica imposta pela adiposidade 

central, mas também aos elevados níveis de citocinas produzidas pelo tecido adiposo que 

levam à flacidez muscular e alteram o controle neuromuscular das vias aéreas superiores 

(VAS) (SCHWARTZ et al., 2008). A colapsabilidade faríngea manifesta-se principalmente 
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durante o sono REM (do inglês, Rapid Eyes Moviment), período no qual ocorre 

diminuição fisiológica do tônus muscular (JOUVET; MICHEL, 1959), incluindo 

musculatura dilatadora das VAS (BOUDEWYNS; HEYNING; BACKER, 1997). Esse 

quadro, juntamente com o aumento do volume de língua, comum em obesos (TIKKU et 

al., 2016) pode levar à Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) que se caracteriza por episódios 

recorrentes de obstrução total ou parcial das VAS com interrupções da respiração noturna, 

fragmentação do sono e dessaturação de oxigênio (WESTCHESTER, 2005; FLETCHER 

et al., 1985; DUCHNA, 2006). 

A prevalência da AOS relatada em diversos estudos é variável (de 2 a 49%) 

dependendo da idade, gênero e metodologia empregada para o diagnóstico. Ressalta-se a 

alta prevalência de AOS referida na população geral no Brasil (33%) e na Suíça (49%) 

(TUFIK et al., 2010; HEINZER et al., 2015). Quando analisada a população de obesos 

verifica-se que estes apresentam risco 4 vezes maior de desenvolver AOS do que a 

população não obesa (REDDY et al., 2009). Ao menos 40% dos obesos apresentam AOS 

e, mesmo quando assintomáticos, estão sujeitos às consequências deste quadro (GAMI; 

CAPLES; SOMERS, 2003).  

Dentre as consequências da AOS estão maior morbidade cardiovascular e risco de 

acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, quadros depressivos, hipertensão arterial e 

pulmonar, ansiedade, disfunções metabólicas, policitemia, alterações relacionadas ao 

estado de atenção, funções executivas, velocidade e processamento motor (QUAN et al., 

2006; FLEMONS, 2002; CAPLES; GARCIA-TOUCHARD; SOMERS, 2007; PARISH; 

ADAM; FACCHIANO, 2007; PATIL et al., 2007).  

O diagnóstico pode ser realizado associando-se a avaliação clínica ao exame de 

polissonografia (PSG). Na avaliação clínica, o ronco, definido como ruído decorrente da 

fricção do fluxo aéreo nos tecidos moles, pode ser considerado indicativo de AOS quando 

apresentado de forma ininterrupta e de alta intensidade (STROLLO; ROGERS, 1996). 

Além de sintoma, o ronco é considerado um fator agravante da AOS já que a vibração 

constante dos tecidos ocasiona alteração na forma e volume dos mesmos e aumento da 

flacidez, comprometendo a musculatura das VAS de fossas nasais até hipofaringe 

(AVERBUSH, 1996; ALOÉ, 1997). A polissonografia, considerada o padrão ouro para 

análise de transtornos de sono permite o diagnóstico preciso de AOS por quantificação do 

número de apneias/hipopneias, bem como de microdespertares e define os estágios do sono 

baseado no padrão de ondas cerebrais, o tempo total e a eficiência do sono permitindo 
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assim a análise estrutural e de eficiência do sono (RECHTSCHAFFEN; KALES, 1968; 

MANCINI; ALOÉ; TAVARES, 2000). 

Considerado um problema de saúde pública, dentre os tratamentos propostos até o 

momento para AOS e também para ronco estão a perda de peso, a amigdalectomia e/ou 

uvulopalatoplastia, uso de aparelhos de avanço mandibular e/ou uso de aparelhos de 

pressão aérea positiva contínua (CPAP) que, apesar de ser considerado o tratamento 

padrão, apresenta aderência variável (CAO; STERNBACH; GUILLEMINAULT, 2017).   

O estabelecimento de tratamentos mais efetivos para AOS e outros transtornos de 

sono decorrentes da obesidade podem, além de melhorar a qualidade de vida destes 

indivíduos, diminuir a própria obesidade, uma vez que indivíduos com transtornos de sono 

apresentam aumento de ingestão alimentar (GUPTA et al., 2002). 

 Dentre as substâncias que conhecidamente modulam a qualidade do sono encontra-

se o hormônio melatonina que, em condições normais é produzido à noite pela glândula 

pineal, e tem função moduladora de diversos ritmos biológicos, funções endócrina, 

imunológicas e metabólicas (DIJK, 1997; ZHDANOVA; LYNCH; WURTMAN, 1997; 

CIPOLLA-NETO et al., 2014). Porém, em diversos quadros patológicos, altos índices de 

citocinas inflamatórias podem diminuir a síntese pineal de melatonina (MARKUS et al., 

2007; PINATO et al., 2015; PINTO et al., 2016). 

Obesos apresentam menor conteúdo de melatonina (GARAULET; MADRID, 

2010; REITER et al., 2012; CORBALÁN-TUTAU et al., 2014) sendo este um importante 

fator a ser considerado nos estudos que envolvam as causas, consequências e possíveis 

tratamentos de transtornos de sono nessa população. Além disso, a queda dos níveis 

circulantes de melatonina em indivíduos obesos pode acarretar mais do que problemas na 

qualidade de sono já que a melatonina está envolvida na regulação entre armazenamento e 

gasto energético. Além do mais, a relação deste com processos fisiológicos típicos do 

ritmo sono-vigília também altera o peso corporal (CIPOLLA-NETO et al., 2014).  

A falta de melatonina em animais pinealectomizados mostrou relação à resistência 

à insulina periférica (musculatura esquelética, fígado) e central (hipotálamo), bem como à 

intolerância à glicose ou pré-diabetes (LIMA et al, 1998; NOGUEIRA et al., 2011). Por 

outro lado a suplementação com melatonina exógena pode reduzir a obesidade e suas 

complicações (REITER et al., 2012; ALAMDARI et al., 2015; XU et al., 2017) como a 

inflamação e o estresse oxidativo (TOMÁS-ZAPICO; COTO-MONTES, 2005; BORGES 
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et al., 2015), e até mesmo reverter o quadro de obesidade e pré-diabetes (MENDES et al., 

2013; CIPOLLA-NETO et al., 2014). 

 

 

1.2. Justificativa  

 

 

A população de obesos, que já representa cerca de um terço da população 

mundial, apresenta risco elevado para transtornos de sono e mais especificamente para 

apneia obstrutiva do sono (AOS), o que agrava ainda mais o quadro patológico, 

considerando-se as consequências dos transtornos de sono. Sabe-se que os transtornos de 

sono, especificamente a AOS, altera a funcionalidade do indivíduo à medida em que 

quanto pior a qualidade de sono e condição respiratória, pior o quadro cardiovascular, 

metabólico e a qualidade de vida em geral. A literatura descreve também que transtornos 

de sono interferem ainda, na aprendizagem, memória e linguagem do indivíduo, limitando 

o seu desempenho. 

Embora indivíduos obesos sejam possíveis candidatos a receber tratamento 

multidisciplinar que inclua terapia fonoaudiológica para ronco e AOS, nenhum estudo até 

o momento caracterizou e correlacionou a qualidade de sono, o ronco, a presença de AOS, 

características miofuncionais orofaciais e bioquímicas nesta população.  

 Além da caracterização destes parâmetros, para se estabelecer planos de prevenção 

e tratamento para ronco, AOS e para a própria obesidade é necessário o melhor 

entendimento sobre os mecanismos envolvidos nesse quadro. Sabe-se que alterações na 

produção do hormônio melatonina e de citocinas inflamatórias podem estar 

correlacionados com transtornos de sono e com o quadro metabólico. Porém faltam 

estudos que correlacionem estes parâmetros com o quadro clínico. Sabe-se, também, da 

associação da obesidade como possível causa de disfunções orofaciais, mas dados desta 

natureza não foram correlacionados.   

Uma vez que a falta destas informações afeta diretamente a atuação clínica 

impossibilitando o indivíduo de receber um tratamento multidisciplinar adequado, faz-se 

necessária a realização de estudos mais amplos nesta população. 
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Nossa hipótese é de que dentre as possíveis causas dos transtornos de sono e da 

AOS nessa população estejam características miofuncionais, hormonais, inflamatórias e 

bioquímicas e que, por outro lado, a presença dos transtornos de sono pode também 

agravar o quadro da obesidade. Os resultados desta investigação contribuem assim para o 

avanço no conhecimento sobre dois dos grandes problemas de saúde pública mundial, os 

transtornos de sono e a obesidade.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

Investigar e caracterizar a qualidade do sono, a presença de apneia obstrutiva do 

sono, e sua relação com a presença de ronco, características cefalométricas, o perfil 

miofuncional orofacial, o conteúdo salivar de melatonina e da citocina inflamatória TNF 

em indivíduos obesos e/ou com sobrepeso. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

1 – Identificar a presença de apneia obstrutiva do sono em indivíduos obesos e/ou 

com sobrepeso; 

2 – Caracterizar o padrão de sono-vigília de indivíduos obesos e/ou com sobrepeso; 

3 – Identificar características cefalométricas, o grau de colabamento de VAS e o 

padrão miofuncional orofacial em indivíduos obesos e/ou com sobrepeso; 

4 – Analisar os conteúdos salivares de melatonina e de TNF e correlacioná-los com 

os parâmetros de sono em indivíduos obesos e/ou com sobrepeso. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Ritmos circadianos e transtornos de sono. 

Os ritmos circadianos são aqueles cuja periodicidade se repete a cada 24 horas, 

aproximadamente, e sua presença é considerada característica principal da adaptação ao 

meio ambiente (MOORE, 1997). O principal exemplo destes ritmos é o ciclo sono-vigília, 

apesar de flutuações diárias serem observadas em vários outros processos fisiológicos 

como pressão arterial, sanguínea, produção e liberação hormonal (CZEISLER; 

KLERMAN, 1999).  

Nos mamíferos, estes ritmos são gerados por um sistema de temporização 

circadiana, sendo que pistas ambientais como o ciclo claro-escuro atuam como zeitgebers 

(“marcador de tempo”, em alemão), ou sincronizadores destes fenômenos biológicos 

(ASCHOFF, 1978).  

O principal temporizador deste sistema, também conhecido como oscilador central 

ou relógio biológico localiza-se no núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, o qual 

recebe informações da retina e coordena os ritmos funcionais dos osciladores periféricos 

(RUSAK MORIN, 1976; MOORE, 1983).  

O NSQ controla, também, a produção de melatonina pela glândula pineal que, em 

condições normais, é produzida na fase de escuro (SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003) 

e tem função cronobiótica moduladora de diversos ritmos biológicos, além de funções 

endócrinas, metabólicas, antioxidante, neuroprotetora e imunológica (ZHDANOVA; 

LYNCH; WURTMAN, 1997; BORGES et al., 2014; CIPOLLA-NETO et al., 2014; 

MANCHESTER et al., 2015; REITER et al., 2016). Dentre as funções cronobióticas, em 

indivíduos saudáveis, o aumento do nível plasmático de melatonina está associado à 

indução do sono noturno (DIJK, 1997; RUSSCHER et al., 2012). 

O sono é um fenômeno dinâmico, cíclico, complexo, necessário à homeostase e 

altamente vital aos seres humanos (ASERINSKY; KLEITMAN, 1953) que se alterna em 

fases REM (movimento rápido dos olhos, em inglês Rapid Eye Movement) e NREM 

(movimento não-rápido dos olhos, em inglês Non-Rapid Eye Movement) (ASERINSKY; 

KLEITMAN, 1953). 

O sono REM ou sono paradoxal está associado à atonia muscular (JOUVET; 

MICHEL, 1959), dessincronização das ondas eletroencefalográficas (MORUZZI, 1972) e 
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principal período de sonhos (DEMENT; KLEITMAN, 1957) compreendendo cerca de 20-

25% do sono noturno (CARSKADON; DEMENT, 1994).  

O sono NREM, por sua vez, trata-se de uma fase sincronizada de ondas com alta 

amplitude e frequência reduzida (STERIADE, 1992) que se subdivide em 4 estágios (I, II, 

III e IV) de cunho progressivo quanto à profundidade (RECHTSCHAFFEN; KALES, 

1968). O estágio I está relacionado à um período de transição entre vigília e sono, 

caracterizado por um estado de sonolência (2-5% do sono noturno). O segundo estágio está 

relacionado ao sono intermediário (45-55%). E os estágios III (8%) e IV (10-15%) são 

denominados “sono de ondas lentas” (RECHTSCHAFFEN; KALES, 1968; 

CARSKADON; DEMENT, 1994). 

Em adultos saudáveis o sono noturno inicia-se pelo estágio I, progredindo de modo 

a atingir os 4 estágios do sono NREM. Após um período de aproximadamente 30-60 

minutos de sono intermediário (estágio II) instaura-se o sono de ondas lentas (estágios III e 

IV). O ciclo NREM-REM que compreende o início do sono NREM e o final do primeiro 

episódio de sono REM em humanos dura cerca de 90-110 minutos (ASERINSKY; 

KLEITMAN, 1955; KANDEL et al., 2003).  

Alterações na qualidade e quantidade caracterizam os transtornos do sono. Dentre 

os transtornos mais comuns, encontram-se insônia, narcolepsia, hipersonolência e os 

transtornos do sono relacionados à respiração (American Psychiatric Association, 2013). 

 

 

3.2. Transtornos do sono relacionados à respiração. 

Os transtornos do sono relacionados à respiração correspondem a um conjunto de 

patologias que resultam em alteração do padrão respiratório durante o sono classificados de 

acordo com características fisiopatológicas diagnosticadas clinicamente e por 

polissonografia.  

Com grande prevalência na população geral, porém subdiagnosticados, os 

transtornos como o ronco e a AOS trazem consequências para a saúde do indivíduo.  

Durante o sono REM a ventilação se torna irregular e ocorre a diminuição do tônus 

muscular corporal, inclusive de musculatura dilatadora de via aérea superior (VAS), 

podendo ocasionar obstrução de hipofaringe (BOUDEWYNS et al., 1997; BERGER et al., 

2002). A principal alteração fisiológica encontrada na AOS é o colabamento das VAS 
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levando à hipoxemia, hipercapnia, vasoconstrição pulmonar e hipertensão pulmonar 

transitória, resultando em fragmentação do sono e dessaturação de oxigênio (BALBANI; 

FORMIGONI, 1999; DUCHNA, 2006). Quando estes episódios são apresentados em 

coocorrência de sonolência diurna excessiva, ronco e/ou doenças cardiovasculares, 

constitui-se a Síndrome da Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) (PAKOLA; 

DINGES; PACK, 1995). 

Indivíduos com AOS apresentam, geralmente, relatos de um sono não reparador e 

excesso de sonolência diurna, o que está diretamente relacionado aos episódios de 

microdespertares. Além disso, de acordo com a literatura, indivíduos com AOS podem 

apresentar alterações de linguagem, atenção, memória, cognição, depressão, hipertensão 

arterial sistêmica (FLEMONS, 2002; QUAN et al., 2006; CAPLES; GARCIA-

TOUCHARD; SOMERS, 2007; PARISH; ADAM; FACCHIANO, 2007; PATIL et al., 

2007; CSÁBI et al., 2016).  

Pouco se sabe sobre a real incidência da AOS na população em geral, porém 

sugere-se que o sexo masculino seja de 8 a 10 vezes mais afetado que o sexo feminino em 

decorrência da configuração das estruturas anatômicas (WIEGAND; ZWILICH, 1994). 

Vários estudos afirmam ser a obesidade o maior fator de risco para AOS. Davies e 

colaboradores (1992) relatam que o estreitamento de vias aéreas superiores (VAS) 

resultante do depósito de gordura em região cervical tem sido um preditor para a AOS.  

Young e colaboradores (1993) descrevem esta relação de causa e efeito relatando que a 

cada 10 quilos de aumento do peso corporal os riscos de se desenvolver AOS dobram. 

Peppard e colaboradores (2000) relatam que cada 10% de aumento no peso corporal 

corresponde a um aumento de 32% no índice de apneia e hipopneia (IAH) e aumento de 6 

vezes no risco de se desenvolver AOS de grau moderado. 

A obesidade está relacionada com a patogênese da AOS de diversas formas, seja 

pelas alterações estruturais, funcionais de VAS, alterações hormonais ou comportamentais 

(ONG et al., 2013). Dentre os fatores hormonais, a leptina, hormônio associado à ingestão 

e gasto energético é produzido por adipócitos do tecido adiposo branco e age no 

hipotálamo inibindo o apetite (BLUHER; MANTZOROS, 2009). Este hormônio, 

encontrado em doses elevadas em indivíduos obesos, apresenta efeito inibitório da 

respiração e está relacionado à síndrome da hipoventilação por obesidade (SHO) ou 

síndrome de Pickwick e AOS (PHILLIPS et al., 2000; CAMPO et al., 2007) à medida que, 
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em condições experimentais, reduz adiposidade visceral e tem efeito estimulante da 

respiração (SILVA, 2006).   

Se por um lado a obesidade e o sobrepeso são considerados fatores de risco para 

transtornos de sono, por outro, os transtornos do sono, por sua vez, levam ao 

desenvolvimento ou agravamento do estado de sobrepeso ou obesidade (ONG et al., 2013).  

Além disso, a obesidade está relacionada ao estado inflamatório pelo fato de o 

tecido adiposo ser uma fonte abundante de citocinas pró-inflamatórias como o fator de 

necrose tumoral (TNF) e interleucina-6 (IL-6) (HOTAMISLIGIL; SHARGILL; 

SPIEGELMAN, 1993; FRIED; BUNKIN; GREENBERG, 1998), levando ao bloqueio da 

produção de melatonina na glândula pineal (MARKUS et al., 2014). A redução na 

produção deste hormônio induz resistência à insulina, intolerância à glucose, transtornos 

do sono e alterações metabólicas que constituem um ciclo vicioso de cronodisrrupção e 

doenças metabólicas que agravam a saúde geral do indivíduo e levam à obesidade 

(CIPOLLA-NETO et al., 2014). 

 

 

3.3. Alterações de vias aéreas superiores na AOS 

A faringe humana é uma estrutura tubular que compreende diversos músculos e é 

essencial para as funções de respiração, deglutição e fala. A respiração é uma função 

primordial à vida e, nos mamíferos, é influenciada pelos diversos estados de sono e vigília. 

Durante o sono ocorre a diminuição do tônus muscular corporal, inclusive de musculatura 

dilatadora de via aérea superior (VAS), e aumento da resistência de VAS, podendo 

ocasionar hipoventilação (BERGER et al., 2002; BOUDEWYNS et al., 1997). 

Durante o período evolutivo a espécie humana passou por modificações nas VAS 

de modo a possibilitar a aquisição de uma fala articulada mais complexa (DAVINDSON, 

2003). Porém, acredita-se que tais alterações evolutivas fizeram com que a faringe se 

tornasse mais suscetível ao colapso durante o sono em adultos (BARSH, 1999).  

Apesar de apresentar etiologia multifatorial, a principal alteração na AOS se dá pela 

redução do diâmetro e/ou colabamento de VAS durante o sono. Na AOS a obstrução do 

fluxo aéreo é dependente de características anatômicas e funcionais dos músculos da 

faringe e do estado do sistema nervoso central (SNC) durante o sono (GAMI; CAPLES; 

SOMERS, 2003).  
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Movimentos posteriores de língua e palato mole contra a parede posterior da 

faringe são responsáveis pela oclusão de naso e orofaringe (SURATT et al., 1983). Desta 

forma, quanto mais estreitas as VAS do indivíduo, mais suscetíveis à colapsabilidade de 

acordo com o Princípio de Bernoulli, o que faz com que indivíduos micrognatas, 

retrognatas, com hipertrofia tonsilar, macroglossia e acromegalia sejam mais propensos ao 

desenvolvimento de AOS (COCCAGNA et al., 1976; FLETCHER et al., 1985; HUDGEL, 

1992).  

Além do estreitamento de VAS, o aumento na forma e volume de estruturas como 

língua, palato mole, paredes laterais da faringe e depósito de tecido adiposo em região 

cervical também então envolvidos na patogênese da AOS (CHI et al., 2011). 

As principais formas de tratamento para a AOS compreendem perda de peso, 

dispositivos de avanço mandibular, cirurgias de VAS e/ou uso de aparelho de pressão aérea 

positiva contínua (CPAP). Devido ao papel controverso das cirurgias de VAS tendo em 

vista complicações pós-operatórias e a difícil adaptação ao CPAP, têm-se proposto alguns 

tratamentos alternativos (LINDAUER, 1993; LOWE et al., 2000; THULER et al., 2002; 

OLIVEIRA et al., 2004; PUHAN et al., 2006). A Fonoaudiologia surge neste cenário como 

proposta terapêutica inovadora, contribuindo para adequação da postura, sensibilidade e 

propriocepção, tônus e mobilidade de musculatura orofacial e faríngea (PITTA et al., 2007; 

GUIMARÃES et al., 2009; IETO, 2014; KAYAMORI, 2015; VERMA et al., 2016). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1. Aspectos éticos 

Trata-se de um estudo clínico transversal que foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP - campus Marília, e aprovado 

sob CAAE: 57332416.0.0000.5406 (APÊNDICE A). Os critérios éticos foram seguidos 

conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 que versa sobre Ética em 

Pesquisa com seres humanos. Os indivíduos participantes receberam todas as informações 

pertinentes à pesquisa, utilização dos dados para fins científicos e foram incluídos neste 
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estudo apenas após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B), confirmando a anuência. 

 

4.2. Casuística 

Participaram desta pesquisa 102 indivíduos, com idade entre 20 e 65 anos, de 

ambos os gêneros, que foram divididos em Grupo Pesquisa (GP) composto por 50 

indivíduos, sendo 24 do sexo masculino e 26 do sexo feminino, com média de idade de 

39,9 ± 1,9 anos, com IMC indicativo de sobrepeso ou obesidade grau I e grau II, 

provenientes do Centro Especializado de Reabilitação (CER II) da UNESP- Marília e do 

Ambulatório Médico de Especialidades da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Marília – UNIMAR; e Grupo Controle (GC) composto por 52 indivíduos eutróficos, sendo 

22 do sexo masculino e 30 do sexo feminino, com média de idade de 35,0 ± 2,0 anos, sem 

diferença de idade na média em os grupos (P = 0,07) (Figura 1), recrutados entre 

estudantes e funcionários da UNESP-Marília e Universidade de Marília – UNIMAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição dos indivíduos quanto à idade. Grupo pesquisa (GP), N=50; Grupo controle (GC), 

N=52). 

 

 

A tabela 1, a seguir, contém a caracterização (idade, IMC, circunferência cervical e 

circunferência abdominal) desta amostra de indivíduos que compuseram os dois grupos. 
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Tabela 1. Caracterização da amostra 

Características Controle (n=52) Sobrepeso (n=21) Obeso (n=29) P 

Idade (anos) 
35,0 ± 2,0 37,62 ± 3,22 41,55 ± 2,28  0,1299 

IMC (kg/m²) 
23,03 ± 0,24 27,45 ± 0,24 33,96 ± 0,45 <0,0001 

Circunferência cervical (cm) 
34,08 ± 0,70 37,71 ± 0,82 42,29 ± 0,75 <0,0001 

Circunferência abdominal (cm) 
79,32 ± 1,81 98,26 ± 1,85 110,7 ± 1,79 <0,0001 

 

Na tabela 2 encontram-se as medicações utilizadas pelos indivíduos do GC e GP 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Medicação utilizada pelos grupos controle e pesquisa 

Medicamentos Grupo Classe 

Ácido valpróico Pesquisa Anticonvulsivante 

Alopurinol Pesquisa Inibidor de xantina-oxidase 

Clonazepam Pesquisa Benzodiazepínico 

Escitalopram Pesquisa Antidepressivo 

Fluoxetina Pesquisa Antidepressivo 

Insulina NPH Pesquisa Antidiabético  

Lamotrigina Pesquisa Anticonvulsivante 

Losartana Pesquisa Bloqueador de receptor da angiotensina 

Metformina  Pesquisa Antidiabético 

Omeprazol Controle Inibidor da bomba de prótons 

Risperidona Pesquisa Antipsicótico 

Rosuvastativa Pesquisa Estatina 

Tamoxifeno  Pesquisa Antineoplásico 

Ticagrelor Controle Antitrombótico 
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4.3. Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão adotados para o GP foram: IMC abaixo de 25 kg/m² ou 

acima de 40 kg/m²; indivíduos com malformações craniofaciais e/ou distrofias 

neuromusculares; indivíduos que apresentaram micrognatia, retrognatia e/ou deslocamento 

de articulação temporomandibular, indivíduos com hipotireoidismo ou hipertireoidismo; 

indivíduos que realizaram cirurgia ou tratamento prévio para ronco e/ou apneia; que 

estivessem usando betabloqueadores, melatonina ou quaisquer outros medicamentos que 

influenciassem a via de síntese e/ou de liberação de melatonina, bem como aqueles que 

faziam uso de drogas psicoativas; trabalhadores em turno e os considerados alcoolistas de 

acordo com os critérios estabelecidos pela World Health Organization (WHO, 2004).  

Para o GC os critérios de exclusão adotados foram: IMC abaixo de 18,5 kg/m² ou 

maior que 24,9 kg/m²; indivíduos com malformações craniofaciais e/ou distrofias 

neuromusculares; indivíduos que apresentaram micrognatia, retrognatia e/ou deslocamento 

de articulação temporomandibular, indivíduos com hipotireoidismo ou hipertireoidismo; 

indivíduos que realizaram cirurgia ou tratamento prévio para ronco e/ou apneia; que 

estivessem usando betabloqueadores, melatonina ou quaisquer outros medicamentos que 

influenciassem a via de síntese e/ou de liberação de melatonina, bem como aqueles que 

faziam uso de drogas psicoativas; trabalhadores em turno e os considerados alcoolistas de 

acordo com os critérios estabelecidos pela World Health Organization (WHO, 2004).  

 

 

4.4. Procedimentos 

 

 

Considerando-se que alguns dos procedimentos realizados como hemograma, 

nasofibroscopia, polissonografia e avaliação miofuncional orofacial apresentam parâmetros 

claros de normalidade e de alterações, nem todos os exames tiveram que ser realizados no 

grupo controle. Os procedimentos realizados, bem como a adesão dos participantes estão 

descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Indicação e adesão dos procedimentos realizados em cada grupo. 

Procedimentos 
Grupo 

controle 
Adesão 

Grupo 

pesquisa 
Adesão 

Hemograma - - N = 50 N = 8 

Nasofibroscopia - - N = 50 N = 21 

Polissonografia - - N = 50 N = 15 

Avaliação da qualidade do sono pelo PSQI N = 52 N = 52 N = 50 N = 50 

Avaliação do ronco pelo questionário de Berlim N = 52 N = 52 N = 50 N = 50 

Análise do conteúdo salivar de melatonina e TNF-α N = 52 N = 20 N = 50 N = 15 

Avaliação miofuncional orofacial - - N = 50 N = 50 

PSQI – Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa. 

 

 

4.4.1. Realização de Exame Polissonográfico 

 

A polissonografia (PSG), considerada um exame gold standart para diagnóstico de 

distúrbios de sono, consiste no registro simultâneo de variáveis fisiológicas durante o sono 

como eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma (EMG) 

submentoniano, saturação de oxihemoglobina (SpO2), fluxo oronasal, esforço respiratório e 

eletrocardiograma (ECG).  

A avaliação destes parâmetros permite detectar alterações nos estágios de sono, 

fragmentação, diminuição na saturação de oxihemoglobina e caracteriza de distúrbios do 

sono como insônia, narcolepsia, movimentos periódicos das pernas, parassonias e AOS 

(INSTITUTO BRASILEIRO DO SONO, 2016). 

O diagnóstico polissonográfico de AOS leva em conta a soma de apneias e 

hipopneias por hora de sono.  Classifica-se apneia como queda de 90% do fluxo de ar 

medido pelo termístor, com duração ≥ 10 segundos; e a hipopneia como queda de 30% do 

fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3%, com duração de ≥ 10 

segundos. O índice de apneia e hipopneia (IAH) é o índice usado para o diagnóstico de 

apneia à medida que um IAH = 5 ou ≤ 15 quando associado à sonolência excessiva diurna 

caracteriza um grau leve de AOS; um IAH > 15 e ≤ 30 é associado à AOS moderada; e um 

IAH > 30 está associado à AOS grave (BERRY, 2012). 

No presente estudo, os exames foram realizados por uma noite em ambiente 

domiciliar utilizando-se um polissonígrafo portátil modelo Alice PDx (Philips 

Respironics®) e a análise dos dados feita por profissional especialista em medicina do 

sono, considerando as 7 primeiras horas de registro após a primeira época indicativa de 
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sono N1. A aquisição do exame de polissonografia (PSG), bem como o estagiamento do 

sono, a marcação e análise dos eventos relacionados foram realizadas de acordo com o 

“The American Academy of Sleep Medicine Manual for the Scoring of Sleep and 

Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications” (BERRY, 2012). Na 

montagem para realização dos exames foram utilizados os registros de EEG: C4-M1, O1-

M2; EOG: bilateral; EMG: mentoniano/submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: 

montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por 

termístor; esforço respiratório torácico e abdominal por pletismografia; saturação da 

oxihemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso; sensor de ronco e posição corporal. 

 

 

4.4.2. Nasofibroscopia 

A avaliação nasofibroscópica da dinâmica das características de VAS foi realizada 

com manobra de Muller, por médico otorrinolaringologista do Centro Especializado de 

Reabilitação II (CER II) da UNESP – Marília. Foi utilizado um nasofibroscópio da marca 

Pentax®, modelo FNL 10RP3, acoplado ao sistema de microcâmera da marca Sony® e 

fonte de luz da marca Pentax®, modelo LH-150 PC. O exame pôde ser acompanhado 

através da visualização de imagens no monitor, utilizando o software Zscan 6.0 para 

captura de imagens.  

A manobra de Muller consiste na oclusão de cavidades nasais e oral concomitante à 

inspiração forçada, a fim de determinar o ponto de colapsabilidade das VAS (FUJITA; 

SIMMONS, 1994). O colabamento das VAS foi classificado de acordo com a redução da 

área em grau I: colapso mínimo, grau II: redução de 50% da luz da via aérea, grau III: 

redução de 75 a 100% da luz (PETRI et al., 1994) e em relação ao nível no qual ocorre o 

colabamento: nível I: retropalatal, nível II: retropalatal e retrolingual, nível III: retrolingual 

(SHER; SCHECHTMAN; PICCIRILLO, 1996).  

 

 

4.4.3. Aplicação da Escala de Mallampati  

A escala de Mallampati permite avaliar alterações nas vias aéreas superiores (VAS) 

que possam sugerir a existência de AOS e/ou ronco. Para aplicá-la os indivíduos são 
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posicionados em posição sentada, com a boca aberta e língua protraída e são examinados 

segundo as características apresentadas na figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Esquema extraído de Zancanella et al., 2014 mostrando as diferentes classes da escala de 

Mallampati. Classe I: visualiza-se o véu palatino e a úvula por completo; Classe II: visualiza-se apenas uma 

fração da úvula e os arcos do véu palatofaríngeo; - Classe III: não é possível observar úvula ou véu 

palatofaríngeo; - Classe IV: não é possível observar o palato mole como um todo. 

 

 

4.4.4. Aplicação do Questionário de Berlim  

O Questionário de Berlim consiste em um conjunto de 10 questões auto 

administradas divididas em 3 categorias que dizem respeito à presença e intensidade de 

ronco, cansaço após uma noite de sono, presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 

cálculo de IMC (índice de massa corporal). Cada questão deve ser pontuada de acordo com 

um score de 0 a 4, ou assinalada presença/ausência. Ao final do questionário somam-se as 

respostas de cada categoria. As categorias 1 e 4 serão consideradas positivas se a soma 

correspondente às questões for ≥ 2. A categoria 3, entretanto, é considerada positiva 

quando a resposta da nona questão (referente à presença de HAS) for sim e/ou o IMC > 

30kg/m². Duas categorias positivas indicam alto risco para AOS (NETZER, 1999). 

 

 

4.4.5. Aplicação do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI – BR) 

O PSQI – BR fornece uma medida de qualidade de sono padronizada, fácil de ser 

respondida e interpretada, que discrimina os pacientes entre “bom dormidores” e “maus 

dormidores” e, além disso, indica a presença de vários transtornos do sono que podem 

afetar a qualidade do sono (BERTOLAZI et al., 2011). 

O questionário consiste em dezenove questões auto administradas agrupadas em 7 

componentes, sendo estes a qualidade subjetiva do sono, a latência para o sono, a duração 
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do sono, a eficiência habitual do sono, os transtornos do sono, o uso de medicamentos para 

dormir e a disfunção diurna com respostas que variam numa escala de 0 a 3. As pontuações 

destes componentes são então somadas para produzirem um escore global, que varia de 0 a 

21, onde, quanto maior a pontuação, pior a qualidade do sono. Um escore global do PSQI 

> 5 indica que o indivíduo apresenta grandes dificuldades em pelo menos 2 componentes, 

ou dificuldades moderadas em mais de 3 componentes (BERTOLAZI et al., 2011) 

 

 

4.3.6. Avaliação miofuncional orofacial 

          No protocolo de avaliação miofuncional orofacial para pacientes com AOS descrito 

por Folha e cols (2015) pontuações pré-determinadas foram atribuídas aos itens analisados 

sendo que, uma maior pontuação, indica padrões normais sem desvio em relação aos 

aspectos: 1) aparência/postura: utilizando uma escala de 4 pontos, com escores variando 

de 1 (alteração grave) a 4 (normal) foram analisadas face (simetria, proporção entre os 

terços faciais e sulco nasolabial), bochechas (volume e tensão), mandíbula (postura 

vertical, posição ântero-posterior e relação com a linha mediana), lábios (posição, 

configuração e aparência das comissuras labiais), língua, e cavidade oral (aparência e 

volume); 2) mobilidade: solicitada a realização de movimentos de protrusão, retração e 

lateralização de lábios, língua, bochechas e mandíbula, classificando estes movimentos 

numa escala com escores de 1 a 6. Movimentos independentes com precisão e ausência de 

tremores foram considerados normais e receberam uma pontuação 6. A pontuação 1 foi 

atribuída em sinal de incapacidade na realização do movimento. 3) funções: respiração, 

mastigação e deglutição foram avaliadas nesta categoria. A avaliação da respiração ocorreu 

pela observação sobre o modo de respiração (nasal, oral ou oronasal) do indivíduo 

participante em momento espontâneo da avaliação. Na avaliação da mastigação, o 

participante recebeu um biscoito BONO recheado sabor chocolate (Nestlé). Foi observado 

o número de ciclos mastigatórios em cada lado da cavidade oral através da observação da 

localização do bolo alimentar (volume em bochechas), bem como movimentos orofaciais 

tais como possíveis desvios mandibulares, movimentação e posição de lábios. Pacientes 

que obtiveram pontuação 10 apresentaram mastigação bilateral e alternada. Pontuação 1 foi 

associada à incapacidade de mastigar (ANEXO 3). 
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4.3.7. Avaliação antropométrica 

A avaliação antropométrica se deu por meio da avaliação de peso corporal em 

balança digital com capacidade máxima de 150 kg, e estatura com medidor de altura em 

centímetros acoplado à balança segundo proposta de Gordon e colaboradores (1988). A 

circunferência cervical (CC) foi estabelecida com fita métrica na altura média do pescoço 

(BEM-NOUN; LAOR, 2003) e a circunferência abdominal (CA) com fita métrica no ponto 

médio entre a crista ilíaca e a última costela (WHO, 2000). 

 

 

4.3.8. Coleta de Saliva  

Para análise das concentrações salivares de melatonina e TNF as amostras foram 

coletadas as 13:00h e a 1:00h por meio de pequenos rolos de algodão próprios para este 

fim (Salivetes™). O material coletado foi armazenado em recipiente limpo sem acréscimo 

de conservantes ou inibidores de protease, e mantido congelado à -20ºC, até o momento da 

análise. As quantificações dos conteúdos de melatonina e TNF foram realizadas por kit 

comercial ELISA. 

 

 

4.3.9 Análise Estatística 

Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (e.p.m) ou como 

percentual de indivíduos. As análises comparativas foram feitas por ANOVA One-way 

seguida por "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" no caso de múltiplas 

comparações ou por test T de Student quando da comparação entre dois grupos. Nas 

análises de correlação foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Os valores foram 

considerados significantemente diferentes quando P < 0,05. 

 

 



37 
 

5. RESULTADOS 

Com relação à avaliação sobre a qualidade de sono, os indivíduos do GP 

apresentaram maior (P = 0,0024) escore global do PSQI (6,34 ± 0,35) que os indivíduos do 

GC (4,72 ± 0,38), o que representa segundo o instrumento, pior qualidade de sono para o 

GP. Quando analisados os componentes do PSQI o GP apresentou pior qualidade subjetiva 

do sono (QSS) (escore GP = 1,24 ± 0,10 vs. GC = 0,81 ± 0,10; P = 0,0052), maior latência 

de sono (escore GP = 1,64 ± 0,14 vs. GC 0,91 ± 0,15; P = 0,0009) e maior escore de 

indicativo de distúrbios de sono (GP = 1,64 ± 0,07 vs. GC = 1,08 ± 0,08; P < 0,0001) 

quando comparado ao GC (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Média ± erro padrão da média dos escores do Índice de qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI) 

nos grupos Pesquisa (obeso + sobrepeso) e Controle (eutrófico). 

Componentes Controle  Pesquisa  P 

Qualidade subjetiva do sono 0,81 ± 0,10 1,24 ± 0,10 0,0052 

Latência de sono 0,91 ± 0,15 1,64 ± 0,14 0,0009 

Duração do sono 0,60 ± 0,11 0,60 ± 0,10 0,9788 

Eficiência habitual do sono 0,04 ± 0,02 0,02 ± 0,02 0,5385 

Distúrbios de sono 1,08 ± 0,08 1,64 ± 0,07 <0,0001 

Uso de medicação 0,35 ± 0,10 0,20 ± 0,09 0,2782 

Disfunções diurnas 0,93 ± 0,11 1,02 ± 0,13 0,6469 

Escore Total 4,72 ± 0,38 6,34 ± 0,35 0,0024 

 

As análises de correlação mostraram haver correlação positiva entre o escore global 

do PSQI e o IMC, o que significa que quanto maior o IMC, maior foi o escore do PSQI 

que indica pior qualidade do sono (P = 0,002, r = 0,288) (tabela 5). 

O IMC também apresentou correlação positiva com a circunferência cervical (P < 

0,0001, r = 0,706), com a circunferência abdominal (P < 0,0001, r = 0,874) e com a 

presença de ronco e risco para AOS (P < 0,0001, r = 0,712) (Tabela 5). 

O escore global do PSQI apresentou correlação positiva com a circunferência 

abdominal (P < 0,03, r = 0,224) e com a circunferência cervical (P = 0,03, r = 0,386), indicando 

que quanto maior foi à medida encontrada para estas circunferências maior foi o escore global do 
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PSQI o que indica pior qualidade de sono. A presença de ronco e o risco para AOS apresentou 

correlação direta também com o PSQI (P = 0,004, r = 0,330) e com as circunferências abdominal 

(P < 0,0001, r = 0,637) e cervical (P < 0,0001, r = 0,491) (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Correlações entre o Índice de Qualidade de Sono (PSQI), IMC, escores da presença de ronco e 

risco de apneia (Berlim), escores das características miofuncionais orofaciais (OSFOSA), idade e 

circunferências cervical e abdominal. 

 

 PSQI IMC BERLIM 

OSFOSA (total)  P = 0,008, r = -0,370  

OSFOSA (funções) P = 0,031, r = -0,305 P = 0,04, r = -0,289  

OSFOSA (mobilidade)  P = 0,006, r = -0,386  

Questionário de Berlim  P = 0,004, r = 0,330 P < 0,0001, r = 0,712  

Idade   P = 0,025, r = 0,228  

Circunferência cervical P = 0,03, r = 0,386 P < 0,0001, r = 0,706 P < 0,0001, r = 0,491 

Circunferência abdominal P < 0,03, r = 0,224 P < 0,0001, r =0,874 P < 0,0001, r = 0,637 

 

O questionário de Berlim para ronco como indicativo de AOS, mostrou que tanto 

indivíduos obesos (1,92 ± 0,04) quanto indivíduos com sobrepeso (1,54 ± 0,10) apresentam 

maior risco para o desenvolvimento de AOS quando comparados aos controles (1,12 ± 0,04) (P < 

0,0001), com diferença entre obesos e sobrepeso (P = 0,0019). Em relação à categoria específica 

para presença de ronco, indivíduos obesos (3,50 ± 0,27) ou com sobrepeso (2,59 ± 0,40) 

apresentaram maior escore (P < 0,0001) que o GC (0,74 ± 0,17). Quanto a categoria, referente a 

sonolência excessiva diurna, não foram encontradas diferenças entre os grupos analisados (P = 

0,42). Na categoria relativa ao IMC e histórico de positivo para Hipertensão Arterial Sistêmica 

foram encontradas diferenças entre o grupo controle (0,03 ± 0,03) e os subgrupos de indivíduos 

obesos (1,05 ± 0,13) (P < 0,0001) e com sobrepeso (0,22 ± 0,11) (P = 0,04) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Média ± erro padrão da média dos escores do Questionário de Berlim para ronco nos grupos 

obesos, sobrepeso e controle.  

 Categorias Controle Sobrepeso Obesos P 

Categoria ronco 0,74 ± 0,17*# 2,59 ± 0,40 3,50 ± 0,27 
<0,0001* # 

0,0348 º 

Categoria sonolência excessiva diurna 0,93 ± 0,12   0,95 ± 0,20 1,21 ± 0,17 0,2100 

Categoria IMC e HAS 0,00 *# º 0,09 ± 0,06 1,21 ± 0,07 <0,0001 

Risco para apneia (%) 11,53*# 54,54  92,85 
<0,0001 *# 

0,0019 º 

Categoria presença de ronco, * significa P < 0,0001 entre Controle e Obesos, e # P < 0,0001 entre Controle 

e Sobrepeso, e º significa P = 0,0348 entre Sobrepeso e Obeso Categoria 3. * significa P < 0,0001 entre 

Controle e Obesos; # P < 0,0001 entre Controle e Sobrepeso; e º entre Sobrepeso e Obesos. Risco para 

apneia. * significa P < 0,0001 entre Controle e Obesos; # P < 0,0001 entre Controle e Sobrepeso; e º entre 

Sobrepeso e Obesos. 

 

 

No que diz respeito à avaliação com o OFSOSA, 100% dos indivíduos do GP 

apresentaram pontuação inferior a 135 (107 ± 2,34) pontos no escore total, o que 

corresponde a alterações oromiofuncionais. Em relação à aparência, postura e sensibilidade 

de estruturas orofaciais, encontrou-se uma pontuação média de 38,98 ± 0,59 indicando 

presença de assimetria de face, alteração em relação maxila-mandíbula, volume e/ou 

posição de lábios e língua em repouso, presença de alteração em largura e profundidade de 

palato duro, bem como sensibilidade de palato mole. No que diz respeito à categoria 

mobilidade, encontrou-se pontuação média de 49,40 ± 1,56 indicando habilidade 

insuficiente ou ausência de habilidade nos testes de mobilidade de lábios, língua, 

bochechas e palato mole. Em relação à avaliação de funções, observou-se modo de 

respiração, comportamento de lábios e língua durante deglutição e mastigação. Nesta 

categoria encontrou-se pontuação média de 19,36 ± 0,47 pontos indicando presença de 

respiração oronasal, alteração em vedamento labial e/ou interposição lingual durante 

deglutição, bem como mastigação unilateral ou anterior.  

Na avaliação com a escala de Mallampati com pontuações entre 1 (visualização 

completa de palato mole e úvula) e 4 (não visualização de palato mole) observou-se 

pontuação acima de 3 em 100% dos indivíduos (3,56 ± 0,56), não sendo possível observar 

úvula, véu palatofaríngeo ou o palato mole como um todo nos indivíduos do GP. No 

tocante à avaliação nasofibroscópica com manobra de Muller 47,62% dos indivíduos do 

GP apresentaram resultados condizentes com obstrução maior do que 75% de VAS a nível 

retropalatal e retrolingual; 47,62% apresentaram resultados condizentes com obstrução de 

até 50% de VAS, e 4,76% não apresentaram obstrução de VAS. 
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Com relação à avaliação polissonográfica realizada no GP, observou-se presença de 

ronco em 80% dos indivíduos. Destes, 25% apresentaram AOS de grau leve (IAH ≥ 5 e < 

15), grau moderado (IAH ≥ 15 < 30) foi encontrado em 17% e grau grave (IAH ≥ 30) em 

58%. A polissonografia confirmou a alta latência de sono no GP (36,0 ± 5,97 min) 

encontrada na avaliação com o questionário PSQI o qual mostrou maior latência de sono 

no GP em comparação com o grupo controle (GP 30,1 ± 3,77 vs. GC 20,4 ± 2,76; P = 

0,0367). A análise polissonográfica do GP é apresentada na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Avaliação polissonográfica do grupo pesquisa (GP) 

Análise do sono Média ± erro padrão da média Normalidade 

Latência para sono (min) 36,05 ± 5,96 5 – 30 min 

Latência para REM (min) 117,9 ± 17,6 70 – 120 min 

Tempo total de sono (min) 375,9 ± 11,0 - 

Eficiência (%) 85,31 ± 1,43 > 85 % 

Saturação média de SpO2 (%) 94,20 ± 0,53 > 90 % 

Número de µdespertares 95,47 ± 14,03 - 

Índice de µdespertares (eventos/hora)  15,01 ± 1,93 < 10/ hora 

Número de hipopneias 118,1 ± 18,50 - 

Número de apneias obstrutivas 67,67 ± 39,11 - 

Número de apneias centrais 2,20 ± 1,14 - 

Número de apneias mistas 1,20 ± 0,86 - 

Número de RERAs 0,13 ± 0,13 - 

IAH (apneias + hipopneias/hora) 29,35 ± 6,89 < 5/ hora 

N1 (%) 11,49 ± 1,63 2 – 5 % 

N2 (%) 53,90 ± 2,62 45 – 55 % 

N3 (%) 38,75 ± 10,08 20 – 25 % 

REM (%) 20,53 ± 1,86 20 – 25 % 

Parâmetros de normalidade recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (BERRY, 2012). 

 

Foi encontrada correlação entre o diâmetro cervical e a qualidade subjetiva do sono 

(QSS) (P = 0,038, r = 0,386) avaliada pelo PSQI e entre IMC e IAH (P = 0,0051, r = 

0,6821) (Figura 3). 
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Figura 3. Análise de correlação entre diâmetro cervical e qualidade subjetiva do sono (QSS), P = 0,038, r = 

0,386 (A) e entre Índice de Massa Corporal e Índice de Apneia e Hipopneia P = 0,0051, r = 0,6821 (B). 

 

 

Os resultados da análise bioquímica são apresentados na tabela abaixo (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Parâmetros sanguíneos do grupo pesquisa (GP) 

Exame realizado % de indivíduos alterados Normalidade (> 20 anos) 

Hemograma 12,5 Sem alterações/atipias 

Colesterol Total 62,5 < 190 mg/dL 

Colesterol HDL 25 > 40 mg/dL 

Colesterol LDL 25 < 130 mg/dL 

Triglicerides 75 < 150 mg/dL 

Glicemia 37,5 65 a 99 mg/dL 

Ureia 12,5 15 a 40 mg/dL 

Creatinina - 0,40 a 1,30 mg/dL 

Potássio - 3,5 a 5,5 mEq/L 

Hemoglobina glicada 25 4,5 a 6,5 % mulher e 4 a 6 % homem 

Magnésio  - 1,6 a 2,6 mg/dL 

Aspartato aminotransferase  - < 31 U/L mulher e < 37 U/L homem 

Alanina aminotransferase  - < 33 U/L mulher e < 41 U/L homem 

Ácido úrico 37,5 
1,5 a 6,0 mg/dL mulher e 2,5 a 7,0 

mg/dL homem 

TSH - 0,45 a 5,0 uUI/mL 

T4 livre - 0,80 a 1,70 ng/dL 

Anticorpo anti-tireoglobulina - < 4,0 UI/mL 

Anticorpo anti-TPO - < 5,61 UI/mL 

Normalidade estipulada pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, segundo Consenso Brasileiro para a 

Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico de 24/11/2016. 
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Quanto à análise do conteúdo salivar de melatonina, os indivíduos do GC 

apresentaram diferença entre os conteúdos dia e noite com pico à noite (dia 3,22 ± 0,78 vs. 

noite 26,03 ± 4,32 pg/mL; P < 0,0001), ao contrário do GP onde não foi encontrada 

diferença entre os conteúdos dia e noite (dia 6,93 ± 1,99 vs. noite 7,88 ± 1,61 pg/mL; P = 

0,489). Os indivíduos do GP produziram assim aproximadamente 33,4% (8,68 ± 1,51 

pg/mL) da média do conteúdo noturno de melatonina do GC (26,03 ± 4,32 pg/mL) e 

apresentaram conteúdo diurno de melatonina (6,93 ± 1,99 pg/mL) maior (P = 0,032) que o 

GC (3,22 ± 0,781 pg/mL) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparação (média ± erro padrão da média) do conteúdo salivar diurno e noturno de melatonina 

entre o grupo obeso+sobrepeso (GP) (n=15) e o eutrófico (GC) (n=20) em pg/mL. * significa noite ≠ dia, # 

significa GC noite ≠ GP noite, + significa GC dia ≠ GP dia, P < 0,05. 

 

 

Na análise dos níveis de citocinas inflamatórias, verificou-se que os indivíduos do 

GP apresentaram maior conteúdo diurno de TNF (4,17 ± 0,901 pg/mL) do que os 

indivíduos do GC no mesmo período (1,05 ± 0,169 pg/mL) (P = 0,0008) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparação (média ± erro padrão da média) do conteúdo salivar diurno de TNF entre o grupo 

controle (GC) (n=17) e o grupo pesquisa (GP) (n=20) em pg/mL.  
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Na análise de correlação entre as concentrações de melatonina e TNF foi 

encontrada correlação positiva entre os conteúdos de TNF (diurno) e de melatonina 

(diurno) (P = 0,0018, r = 0,562) e correlação negativa entre os conteúdos de TNF (diurno) 

e de melatonina (noturno) (P = 0,0498, r = -0,374) (Figura 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análise de correlação entre os conteúdos de melatonina (diurno) e de TNF (diurno) (A) e entre os 

conteúdos de melatonina (noturno) e de TNF (diurno) (B) no grupo pesquisa. N=28, sendo N=15 para o 

grupo pesquisa (GP) e N=13 para o grupo controle (GC). 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

 

 A maior parte dos estudos sobre AOS na área fonoaudiológica têm contribuído de 

forma a apresentar alternativas terapêuticas em diferentes populações (GUIMARÃES et 

al., 2009; IETO, 2014; KAYAMORI, 2015; PITTA et al., 2007; VERMA et al., 2016).  

Contribuindo para a tal abordagem, o presente estudo foi o primeiro a investigar e 

correlacionar a qualidade de sono, a presença de ronco com risco de AOS, as 

características polissonográficas da AOS e aspectos miofuncionais orofaciais nesta 

população. Além disso, tais parâmetros foram correlacionados também a características 

cefalométricas e bioquímicas desta população. 

Em relação à qualidade de sono, os resultados do Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (PSQI) mostraram maior tempo de latência de sono e maior escore global na 

população obesa ou em estado de sobrepeso quando comparados a indivíduos eutróficos, o 

que representa maior dificuldade para iniciar o sono e menor qualidade do sono na 
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obesidade. Ressaltando essa característica, 56 % do grupo pesquisa foram classificados 

como maus dormidores. Já o exame polissonográfico mostrou que o grupo de indivíduos 

obeso e com sobrepeso apresentou elevada latência para início de sono (36,05 ± 5,96 min), 

eficiência de sono mediana (85,31 ± 1,43%) e elevado IAH (29,35 ± 6,89). Quanto maior o 

IMC dos indivíduos, maior foi a dificuldade para iniciar o sono e maior o escore do PSQI, 

o que significa pior qualidade de sono. Estes dados corroboram com estudos anteriores que 

mostraram a associação negativa entre obesidade e qualidade de sono (FATIMA, DOI, 

MAMUN, 2016; MEYER et al., 2012), e que indivíduos obesos são mais propensos a 

apresentar AOS (CAMPO et al., 2007; DAVIES et al., 1992; ONG et al., 2013; PEPPARD 

et al., 2000; YOUNG et al., 1993). Considerando as consequências da obesidade e baixa 

qualidade de sono na saúde geral do indivíduo, ressalta-se a necessidade de investigação e 

intervenção multidisciplinar precoce nessa população.  

Quanto à presença de ronco e o indicativo de AOS, nossos resultados utilizando o 

questionário de Berlim mostraram que 76% dos indivíduos do grupo pesquisa 

apresentaram ronco e alto risco para apneia. Já no grupo eutrófico apenas um, dos 24 

indivíduos apresentou alto risco para AOS. Estes resultados foram complementados pela 

polissonografia que mostrou que 100% dos indivíduos do grupo pesquisa avaliados 

apresentaram ronco e 80 % apresentaram AOS sendo que destes 58% apresentaram AOS 

grave, 25% leve e 17% moderada. De fato, a literatura indica serem raros os indivíduos 

obesos que não apresentam pelo menos um dos sintomas da AOS, incluindo o ronco 

(ENCISO et al., 2010). A alta incidência de ronco, em parte é explicada por indivíduos 

obesos apresentarem maior risco para colapsabilidade faríngea devido principalmente à 

carga mecânica imposta pela adiposidade central, mas também aos elevados níveis de 

citocinas produzidas pelo tecido adiposo que levam à flacidez muscular e alteram o 

controle neuromuscular das vias aéreas superiores (VAS) (SCHWARTZ et al., 2008). 

Chama a atenção o índice elevado de microdespertares por hora (15,01 ± 1,93) e 

AOS (67,67 ± 39,11) encontrados no grupo pesquisa na PSG, que trazem consequências 

para a saúde do indivíduo mesmo quando não diagnosticados. As causas da AOS são 

multifatoriais e incluem características anatômicas e fisiológicas. A colapsabilidade 

faríngea, principal destas características manifesta-se principalmente durante o sono REM 

(do inglês, Rapid Eyes Moviment), período no qual ocorre diminuição fisiológica do tônus 

muscular (JOUVET; MICHEL, 1959), incluindo da musculatura dilatadora das VAS 

(BOUDEWYNS; HEYNING; BACKER, 1997). Esse quadro, juntamente com o aumento 
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do volume de língua, comum em obesos (TIKKU et al., 2016) pode levar à AOS, que se 

caracteriza por episódios recorrentes de obstrução total ou parcial das VAS com 

interrupções da respiração noturna, fragmentação do sono e dessaturação de oxigênio 

(DUCHNA, 2006; FLETCHER et al., 1985; WESTCHESTER, 2005).  

A investigação a respeito da condição miofuncional orofacial mostrou que 100% 

dos indivíduos obesos e com sobrepeso apresentaram alterações miofuncionais orofaciais 

(DMOs) nesta população como assimetria facial, alteração de relação maxila-mandíbula, 

postura de língua inadequada, alterações de padrão mastigatório e deglutição, além de 

condição miofuncional orofacial geral inadequada em concordância com estudos prévios 

(DIAFÉRIA et al., 2011; FOLHA, 2015; GUIMARÃES et al., 2009; IETO, 2014; 

KAYAMORI, 2015; PITTA et al., 2007; VERMA et al., 2016; ZONATO et al., 2005). 

As análises de correlações mostraram que a pior qualidade de sono está relacionada 

à alterações miofuncionais orofaciais mais graves na categoria “funções de respiração, 

mastigação e deglutição”. Se levarmos em consideração que as análises de correlação 

também demonstraram que quanto pior a qualidade de sono maior o risco para AOS; 

ressaltaremos a importância dos exercícios miofuncionais orofaciais para o tratamento do 

ronco, da AOS e melhora da qualidade do sono desta população. Ainda, o fato de as 

análises de correlação mostrarem que quanto maior o IMC piores as alterações 

miofuncionais orofaciais tanto na classificação geral quanto nas categorias de mobilidade e 

funções de respiração, mastigação e deglutição e de que o ronco além de frequente agrava 

o problema da AOS e da própria obesidade torna ainda mais relevante a intervenção 

fonoaudiológica nos tratamentos multidisciplinares para a obesidade. 

De fato estudos recentes apresentarem resultados promissores em relação às 

terapias miofuncionais orofaciais para AOS (PITTA et al., 2007; GUIMARÃES et al., 

2009; DIAFÉRIA et al., 2013; SUZUKI et al., 2013; KRONBAUERET al., 2013; VAZ et 

al., 2013; YOUNIZ et al., 2012; IETO, 2014; VERMA et al., 2016). Um dos efeitos 

principais deste tipo de terapia é a diminuição do diâmetro cervical (GUIMARÃES et al., 

2009), cuja relevância é ressaltada ainda mais pelos nossos dados que apontaram 

correlação entre o diâmetro cervical, a qualidade subjetiva do sono (QSS) e entre IMC e 

IAH. 

Quanto às análises bioquímicas, os resultados do presente estudo mostraram que, ao 

contrário do grupo de eutróficos, indivíduos obesos apresentaram perda da variação dia e 

noite nos conteúdos de melatonina com diminuição no conteúdo noturno e aumento do 
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conteúdo diurno em relação aos controles.  A diminuição no conteúdo noturno de 

melatonina havia sido demonstrada em estudos anteriores (GARAULET; MADRID, 2010; 

REITER et al., 2012; CORBALÁN-TUTAU et al., 2014), porém os mecanismos 

envolvidos nesse bloqueio ainda não foram elucidados. A exposição excessiva a luz a noite 

poderia contribuir para alterações fisiológicas que predispõe a obesidade (REITER et al., 

2009; TAN et al., 2011). Além disso, a cronodisrrupção e a privação de sono, por si ou em 

conjunto com a redução no conteúdo de melatonina provocado pela exposição excessiva a 

luz a noite, também levariam à doenças metabólicas, as quais são comuns na obesidade 

(TUREK el al., 2005; ALONSO-VALE et al., 2008; VAN CAUTER et al., 2008). Nossa 

hipótese é de que, assim como já demonstrado em outros quadros (PONTES et al., 2007; 

DE OLIVEIRA TATSCH-DIAS et al., 2013; PINTO; DA SILVA;  PINATO, 2016), o 

aumento no conteúdo da citocina TNF demonstrado no presente estudo tenha 

desencadeado essa diminuição na síntese de melatonina. O aumento do conteúdo diurno de 

melatonina no grupo de indivíduos obesos ou com sobrepeso também corrobora com 

estudos prévios em outras populações e modelos que demonstraram a indução da produção 

extra-pineal de melatonina por células do sistema imunológico e por células nervosas em 

quadros inflamatórios (MARKUS et al., 2007; MARKUS et al., 2014; PINATO et al., 

2015). 

O quadro inflamatório na obesidade em parte se deve pelo fato de o tecido adiposo 

ser uma fonte abundante de citocinas pró-inflamatórias como o TNF e a IL-6 

(HOTAMISLIGIL; SHARGILL; SPIEGELMAN, 1993; FRIED; BUNKIN; 

GREENBERG, 1998). 

A queda dos níveis circulantes de melatonina em indivíduos obesos pode acarretar 

além dos problemas na qualidade de sono, problemas na regulação do fluxo entre 

armazenamento e gasto energético (CIPOLLA-NETO et al., 2014). A falta de melatonina 

em animais pinealectomizados mostrou relação à resistência à insulina periférica 

(musculatura esquelética, fígado) e central (hipotálamo), bem como à intolerância à glicose 

ou pré-diabetes (LIMA et al, 1998; NOGUEIRA et al., 2011). Por outro lado a melatonina 

exógena tem demonstrado efeitos benéficos na redução da inflamação e do estresse 

oxidativo e pré-diabetes associados a obesidade (TOMÁS-ZAPICO; COTO-MONTES, 

2005; BORGES et al., 2015; REITER et al, 2012; ALAMDARI et al., 2015; XU et al., 

2017; MENDES et al., 2013; CIPOLLA-NETO et al., 2014).  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Indivíduos obesos apresentaram alto índice de problemas de sono, dentre eles o 

ronco e o alto risco para apneia obstrutiva do sono. Tais características estão relacionadas 

ao IMC dos indivíduos, sendo que quanto pior a qualidade do sono maior o IMC e mais 

graves são as características miofuncionais orofaciais na categoria funções (respiração, 

mastigação e deglutição). No conjunto estes dados ressaltam a relevância da intervenção 

fonoaudiológica nos tratamentos multidisciplinares para a obesidade.  

Indivíduos obesos apresentaram menor conteúdo salivar de melatonina a noite e 

maior conteúdo diurno quando comparado ao grupo controle. Tais alterações apresentaram 

correlação com o conteúdo salivar aumentado de TNF. 
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