
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudo comparativo da análise polissonográfica com a 

caraterização dimensional das vias aéreas superiores, 

avaliadas em tomografia de feixe cónico 

 
 

 

 

 

 

 

Helena Sofia Gomes Files 

 

 

 

 

Porto, 2019 

  

  



IV  

  

  



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, 

para obtenção do grau de mestre em Medicina Dentária 

 

 

Autora 

 

Helena Sofia Gomes Files 

Aluna do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da Faculdade de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto 

Contacto: helena.files@hotmail.com 

 

 

Orientador 

 

Prof. Doutor Eugénio Joaquim Pereira Martins 

Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

 

 

Coorientador 

 

Prof. Doutora Maria Cristina Pinto Coelho Mendonça de Figueiredo Pollmann  

Professora Associada com Agregação da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto



 

VI  

  

  



 

VII  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” 

Stephen Hawking 

 



 

VIII  

  

  



 

IX  

  

Agradecimentos 

 

Este espaço é dedicado àqueles que de alguma forma contribuíram para a realização desta 

dissertação. A todos deixo o meu sincero agradecimento. 

 

Ao meu orientador, Professor Eugénio Martins, pelo seu incentivo, disponibilidade e 

apoio na elaboração deste trabalho. Saliento ainda o seu entusiasmo e aconselhamento, 

notas dominantes da sua orientação e decisivas para a realização desta tese. 

 

À Professora Cristina Pollmann, por ter sido uma enorme influência no meu percurso 

académico. A sua dedicação, disponibilidade e sabedoria foram essenciais para a 

conclusão desta dissertação.  

   

Aos meus pais pela motivação, dedicação e amor incondicional que constituíram as bases 

de todo o meu percurso académico, especialmente na elaboração desta dissertação, a qual 

sem o seu apoio teria sido impossível. 

 

Ao André, por toda a compreensão, sinceridade, alento e carinho que muito me tem 

amparado ao longo destes anos, sobretudo nos momentos mais laboriosos e exaustivos.  

 

Aos meus irmãos, cunhadas e sobrinhos pelo constante apoio e carinho. A ajuda de todos 

foi fulcral para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Às minhas binómias, agradeço pela amizade e pela capacidade em transformar os 

assuntos mais preocupantes em risadas e momentos de grande divertimento. 

 

Ao Bruno, Filipe e restantes amigos do Discord, pelas palavras de ânimo e pelo auxílio 

nos momentos em que a barulheira era a melhor amiga da concentração. 

 

À Catarina Rocha, por todas as correções e conselhos que deram coerência a esta 

dissertação. 



 

X  

  

Deixo um especial agradecimento ao Sr. Carlos Teixeira, pela dedicação e 

disponibilidade. 

 

Ao Sr. Carlos André Pires pelo tratamento estatístico dos dados. 

 

A todos os meus amigos da FMDUP, pela amizade e pelos divertidos serões de conversa 

e lazer, momentos que se revelaram fundamentais para o meu incentivo e boa disposição.  

 

A todos os amigos e colegas que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram na 

elaboração do presente estudo. 

  



 

XI  

  

Resumo 

 

Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono é o distúrbio respiratório mais 

comum em idade pediátrica e carateriza-se pela obstrução das vias aéreas, podendo 

favorecer a predisposição para o desenvolvimento das más-oclusões esqueléticas. 

Objetivos: Comparar dados respiratórios, obtidos por polissonografia, com variáveis 

cefalométricas e dimensões das vias aéreas, através da tomografia computadorizada de 

feixe cónico, em crianças com diagnóstico preliminar de apneia. 

Materiais e métodos: Avaliaram-se cinco crianças dos dezassete aos dezanove anos, 

com a síndrome da apneia obstrutiva do sono, confirmado pelo estudo polissonográfico. 

O estudo das vias áreas foi obtido com recurso a tomografia computadorizada de feixe 

cónico. O estudo cefalométrico foi produzido pelo programa Nemotec Dental Studio ®. 

A análise estatística foi obtida através do software SPSS. 

Resultados: O grupo analisado apresenta biótipo braquifacial médio. Verificaram-se 

correlações estatisticamente significativas do índice de apneia obstrutiva com a 

frequência cardíaca média (R = 0.954, p = 0.012), índice de apneia/hipopneia (R = 0.937, 

p = 0.019), duração média de hipopneias (R = -0.938, p = 0.018) e o ângulo SNB (R = -

0.836, p = 0.077). Na correlação do volume das vias áreas com outras variáveis, o volume 

apresentou correlações positivas e significativas com o total episódios de ronco (R = 

0.911, p = 0.089), duração média do ronco (R = 0.911, p = 0.089), índice de dessaturação 

(R = 0.913, p = 0.087), índice de apneia/hipopneia (R = 0.922, p = 0.078) e ângulo ANB 

(R = 0.906, p = 0.094). Na área de secção máxima com índice de apneias mistas, a 

correlação foi positiva e significativa (R = 0.968, p = 0.032). 

Conclusões: Amostra braquifacial e tendência de classe I esquelética. Estudos adicionais 

são necessários para validar a metodologia aplicada.   

Palavras-chave: Polissonografia; Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cónico; Vias Aéreas Superiores. 
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Abstract 

 

Introduction: Obstructive sleep apnoea syndrome is the most common respiratory 

disorder in the paediatric age and is characterized by the obstruction of the upper airways, 

which may favour predisposition to the development of skeletal malocclusions. 

Objectives: To compare respiratory data obtained through polysomnography with 

cephalometric variables and upper airway dimensional analysis using cone beam 

computed tomography in children with a preliminary diagnosis of apnoea. 

Materials and Methods: Five children aged seven to nine years with a preliminary 

diagnosis of obstructive sleep apnoea syndrome, confirmed by the polysomnographic 

study, were evaluated. The study of the upper airways was obtained recurring to a cone 

beam computed tomography. The cephalometric study was produced by the Nemotec 

Dental Studio ® software. Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 

25 statistic software. 

Results: The analysed group presents medium brachyfacial biotype. There were 

statistically significant correlations between the mean of apnoea/hypopnoea index with 

the mean of heart rate (R = 0.954, p = 0.012), AHI (R = 0.937, p = 0.019), mean duration 

of hypopnoea (R = -0.938, p = 0.018) SNB (R = -0.836, p = 0.077). In the correlation of 

the upper airways volume with other variables, the volume had positive and significant 

correlations with the total episodes of snoring (R = 0.911, p = 0.089), mean duration of 

snoring (R = 0.911, p = 0.089), (R = 0.913, p = 0.087), apnoea/hypopnoea index (R = 

0.922, p = 0.078) and ANB angle (R = 0.906, p = 0.094). Between the maximum cross-

sectional area and the mixed apnoea index, the correlation was positive and significant 

(R = 0.968, p = 0.032). 

Conclusions: Brachifacial sample and skeletal class I tendency. Further studies are 

needed to validate the applied methodology. 

Keywords: Polysomnography; Sleep Obstructive Apnoea Syndrome; Cone Beam 

Computed Tomography; Upper airways. 
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I. Introdução 

 

  A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é, atualmente, o distúrbio 

respiratório mais comum em idade pediátrica, onde a prevalência varia entre 1% a 4% [1]. 

Apresenta maior incidência na fase pré-escolar [2-4] e igual distribuição no sexo [3, 5].  

A SAOS carateriza-se por um esforço respiratório maior durante a fase de sono, com 

episódios prolongados associados ao aumento da resistência das vias aéreas superiores 

(VAS), culminando na obstrução completa ou parcial das mesmas.  O recorrente 

estreitamento ou colapso das VAS tem como consequência a redução (hipopneia) ou 

cessação (apneia) do fluxo de ar [6, 7]. Este episódio é interrompido através de um 

microdespertar que restaura a permeabilidade das VAS e que poderá ocorrer várias vezes 

durante a noite [8-10]. 

 

Frequentemente, este aumento da resistência é provocado pelo tamanho relativo dos 

tecidos linfoides, comparativamente com o diâmetro das VAS. Embora existam estudos 

prévios que relatam situações de crianças com SAOS possuidoras de via faríngea mais 

estreita face a crianças sem presença deste distúrbio respiratório, a relação entre a geometria 

faríngea e a anatomia dos tecidos moles com a gravidade da SAOS ainda permanece pouco 

esclarecida [11, 12].  

O SAOS em idade pediátrica poderá também estar relacionado com obesidade, 

hipertrofia das amígdalas ou hipotonia do palato mole, mandíbula recuada e descida, ou 

qualquer outra deformação oral ou do trato respiratório que bloqueie o canal respiratório [4, 

13].  

Figura 1- Diferentes graus de severidade quanto à obstrução das VAS. A) Respiração normal. Ausência de obstrução 

respiratória. B) Obstrução parcial das VAS. C) Obstrução completa das VAS. Adaptado de Madani, M. and F. Madani, 

Definitions, abbreviations, and acronyms of sleep apnea. Atlas of the oral and maxillofacial surgery clinics of North 

America, 2007. 15(2): p. 69-80. 
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De entre os sinais e sintomas desta condição destacam-se a roncopatia, a diminuição 

da saturação de oxigénio (SatO2), a irritabilidade, a sonolência diurna, a enurese noturna, a 

falta de atenção, o insucesso escolar, as cefaleias e a diminuição do ritmo de crescimento 

[8, 13].  A respiração bucal é um sinal de extremo valor, uma vez que corresponde a um 

mecanismo compensatório perante a diminuição do fluxo de ar, que promove o crescimento 

facial desfavorável e contribui para o desenvolvimento das más-oclusões [7, 14-16].  

As VAS encontram-se anatomicamente divididas pelo nariz, cavidade nasal e 

faringe. A faringe localiza-se posteriormente à cavidade nasal e postero-superiormente à 

laringe e esófago, ao nível da vértebra C6. Para melhor compreensão anatómica e 

fisiológica, esta divide-se em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe [17, 18]. A 

nasofaringe é de especial importância uma vez que na sua parede posterior se encontram as 

adenoides, estruturas de tecido linfoide, com tamanho variável. Estas delimitam o diâmetro 

do lúmen e determinam, consequentemente, a capacidade de passagem do fluxo de ar [19] . 

 A faringe encontra-se ainda revestida por uma camada muscular externa, constituída por 

tecido muscular longitudinal, e muscular interna, do tipo circular, sendo estas as 

responsáveis pela forma do lúmen [17, 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

            

           A abordagem tradicional utilizada no diagnóstico de SAOS por parte dos 

ortodontistas foi alvo de diversos desenvolvimentos nas últimas décadas. Se outrora o 

interesse no crescimento e dimensionalidade das VAS e a sua estreita relação com as 

Figura 2 - Secção sagital das vias aéreas superiores. Adaptado de Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen 

Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). 
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estruturas craniofaciais eram estudados com recurso à telerradiografia de perfil, as várias 

limitações associadas ditaram a necessidade de desenvolver técnicas mais fidedignas [20]. 

No que concerne ao diagnóstico da capacidade funcional respiratória, diferentes métodos 

têm sido propostos e atualizados [21]. 

             A polissonografia convencional, embora seja o gold standart no diagnóstico da 

SAOS em crianças, tem vindo a demonstrar multiplas limitações. Uma delas prende-se com 

a necessidade de monitorizar o sono num ambiente hospitalar e desconhecido à criança, 

aliada à obrigatoriedade de supervisão de um técnico e ao desconforto associado a um 

elevado número de fios utilizados, o que têm criado dificuldades na cooperação por parte 

das crianças [4]. Para ultrapassar esta limitação, surgiram os polissonografos portáteis, que 

combinam a facilidade de uso com a possibilidade de estudo na própria casa do paciente, 

constituindo um método confiável e de baixo custo no diagnóstico preliminar de SAOS 

pediátrica [22-24].  

             Atualmente, a análise morfológica tridimensional (3D) das VAS em pacientes 

portadores de SAOS, com recurso à Tomografia Computadorizada de Feixe Cónico 

(TCFC), constitui o método imagiológico de referência no diagnóstico e plano de tratamento 

ortodôntico. Tal afirmação assenta no facto da TCFC apresentar baixo risco de distorção e 

de sobreposição das estruturas anatómicas. Este exame imagiológico possibilita igualmente 

um estudo cefalométrico mais rigoroso, pois a partir da TCFC é possível a conversão de 

imagens tridimensionais em bidimensionais (2D), sem necessidade de acréscimo de 

radiação para o paciente [25-27]. 

               Esta dissertação é um estudo piloto cujo objetivo se baseia na comparação de dados 

obtidos, através do estudo polissonográfico, com os dados resultantes das estruturas 

craniofaciais e das VAS, através da TCFC, numa população pediátrica com suspeita de 

SAOS. Pretende-se, assim, alcançar um conjunto metodológico viável e fidedigno que 

possibilite a aplicação do modelo de estudo numa amostra mais alargada e representativa. 
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II. Materiais e Métodos 

 

II.1. Tipo de estudo  

 

A presente monografia de investigação foi realizada no âmbito de um estudo piloto, 

sendo do tipo transversal, descritivo e observacional. 

 

II.2. Duração e período de estudo  

 

O presente estudo foi realizado entre novembro de 2018 e julho de 2019. 

  

II.3. Método de pesquisa bibliográfica 

 

  Na metodologia para a pesquisa bibliográfica, sendo esta de tipo narrativo, 

utilizaram-se as bases de dados Medline (PubMed), Google Académico e Scopus. Seguem-

se os termos-chave selecionados: 

• “pediatric obstructive sleep apnea”; 

• “pediatric obstructive sleep apnea AND polisomngraphy”; 

• “upper airway AND pediatric obstrutive sleep apnea”; 

• “children AND upper airway AND cone bean tomography”; 

• “pediatric dimensions of upper airway AND cone bean tomography”; 

• “cephalometric analysis AND pediatric sleep apnea”; 

• “cephalometric analysis AND pediatric obstrutive sleep apnea AND 

polisomngraphy”; 

• “cone beam computed tomography AND orthodontics”. 

Foi apenas utilizado um filtro, aplicado a “Humanos”. 

Como complemento de pesquisa, recorreu-se ainda à consulta de três livros de texto. 
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II.4. Amostra 

 

II.4.1. Considerações éticas 

 

Tendo em consideração que todos os indivíduos da amostra eram menores de idade, 

solicitou-se o pedido de autorização aos seus responsáveis através da Declaração de 

Consentimento Informado (Apêndice 6). Assim sendo, procedeu-se à explicação da 

investigação proposta e todas as dúvidas dos participantes e dos seus responsáveis de 

educação foram esclarecidas. Como complemento de informação, foi cedida sob a forma de 

texto, uma breve explicação do objetivo do estudo (Apêndice 7).  

A presente investigação não gerou qualquer desconforto físico ou emocional aos 

participantes e todos os exames a que foram submetidos não possuíram caráter invasivo. 

Salienta-se que a realização de exames, como a Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cónico (TCFC) e o estudo polissonográfico, foi efetuada em contexto de tratamento 

ortodôntico. Desta forma, não se submeteu qualquer participante a abordagens invasivas por 

motivos de investigação. Esta dissertação teve o parecer favorável da Comissão de Ética da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (Apêndice 1). Para além disso, 

não foi acrescido ao participante qualquer custo financeiro para a realização de exames e 

outros procedimentos. 

Observando o facto de os participantes serem pacientes de uma clínica privada de 

ortodontia onde decorreu o presente estudo, a respetiva autorização para a utilização e 

processamento dos dados pessoais foi obtida pelo responsável ao acesso da informação da 

clínica mencionada anteriormente. Todos os dados pessoais foram anonimizados, tendo-lhes 

sido atribuído um código numérico. 

 

II.4.2. Seleção da amostra  

 

A amostra selecionada foi constituída por um grupo de cinco pacientes, com idade 

entre os seis e os 12 anos, que no momento da realização do presente estudo se encontravam 

em tratamento ortodôntico intercetivo numa clínica privada de ortodontia. Todos os 

pacientes apresentavam história e semiologia relacionada com disfunção respiratória nasal. 
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Não foi realizado qualquer cálculo da amostra, uma vez que esta investigação se trata de um 

estudo piloto.  

 

II.4.3. Critérios de elegibilidade  

 

II.4.3.1. Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão utilizados na amostra foram: 

 

i. Idade compreendida entre os seis e os 12 anos; 

ii. Raça caucasiana; 

iii. Mínimo de um item do questionário pediátrico do sono (QPS) de caráter afirmativo, 

indicativo de possível distúrbio respiratório. 

 

II.4.3.2. Critérios de exclusão 

 

Relativamente aos critérios de exclusão, estes foram aplicados com o intuito de tornar a 

amostra mais homogénea. Assim, optou-se por dispensar as seguintes caraterísticas: 

 

i. Patologias ou anomalias morfológicas das estruturas craniofaciais ou de cabeça e 

pescoço, nomeadamente indivíduos com síndromes e/ou problemas genéticos. 

ii. Patologias de órgãos vitais; 

iii. História prévia de endoscopias ou cirurgias craniofaciais ou de cabeça e de pescoço; 

iv. História prévia de cirurgia maxilofacial; 

v. História de amigdalectomia e/ou adenoidectomia;  

vi. Agenesia de múltiplas peças dentárias e/ou alterações anatómicas dentárias 

significativas  

vii. Dentição definitiva;  

viii. Tratamento ortodôntico prévio;  

ix. Cáries extensas, gengivite ou de doença periodontal evidente;  

x. Piercings na cavidade oral;  

xi. Atividades relacionadas com instrumentos de sopro. 
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II.4.4. Caraterização da amostra  

 

A amostra de cinco indivíduos foi obtida pela história clínica de possíveis distúrbios 

respiratórios. O grupo foi constituído por caucasianos, sendo três do sexo feminino e dois 

do sexo masculino. A faixa etária ficou compreendida entre os sete e nove anos. A recolha 

da amostra foi realizada entre abril e maio de 2019. 

 

II.4.5. Metodologia para a determinação das variáveis antropométricas 
 

Para a determinação da massa corporal, utilizou-se uma balança digital com 

capacidade de 0-150 kg e nível de precisão de 100g. Na medição foi necessário que as 

crianças se descalçassem e utilizassem roupa leve. Quanto à determinação da altura, 

recorreu-se a um estadiómetro portátil, graduado em centímetros e fixado à parede. Foi 

preciso novamente que as crianças se descalçassem e ficassem em posição ereta, encostadas 

numa superfície plana e vertical, braços pendentes, palmas das mãos encostadas às pernas, 

calcanhares unidos e as pontas dos pés afastadas. A cabeça foi ajustada ao plano de Frankfurt 

(Fh). Como método de comparação foram utilizadas as curvas de crescimento 

disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o cálculo da altura e da 

massa corporal, de acordo com o sexo e aplicáveis a crianças dos 5 aos 19 anos (Apêndices 

9 e 10, respetivamente).  

 

O Índice de Massa Corporal (IMC) infantil foi calculado, utilizando a fórmula 

(IMC= peso (Kg)/ (Altura (m)2). Este método é o indicado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e utilizado pela Direção Geral de Saúde (DGS), expressando-se em percentis 

(3º, 15º, 50º, 85º e 97º), tendo em consideração o sexo e a idade em anos e meses. A 

interpretação do valor de IMC poderá ser consultada no apêndice 11, no qual se encontram 

as curvas de crescimento para o IMC correspondentes ao sexo feminino (5-19 anos) e ao 

sexo masculino (5-19 anos). 
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Quanto à determinação da classe esquelética sagital, recorreu-se ao critério do ângulo 

ANB, correspondente ao fator cefalométrico do método analítico de Steiner [28] e baseou-

se na interpretação de Tweed [29]. Assim considerou-se a seguinte classificação: 

 

▪ Tipo de classe I (-0,5 < ANB < 4,5). 

▪ Tipo de classe II (ANB > 4,5). 

▪ Tipo de classe III (ANB < -0,5). 

 

II.5. Questionário Pediátrico do Sono (QPS) 

 

Como auxílio de diagnóstico inicial foi solicitado aos responsáveis legais dos 

indivíduos da amostra que respondessem ao QPS (Apêndice 8). Este questionário foi 

desenvolvido por Ronald Chervin [30] e reconhecido pela American Thoracic Society 

(ATS) e pela American Academy of Sleep Medicine (AASM), consistindo num meio de 

diagnóstico complementar na identificação preliminar de distúrbios respiratórios, 

constituído por 22 itens de sinais e sintomas, tais como: dificuldade respiratória e frequência 

do roncopatia durante o sono, número de apneias observadas, sonolência diurna, 

comportamento desatento ou hiperativo e outras características da SAOS pediátrica. A 

resposta dada a cada um dos itens foi definida em "sim" = 1, "não" = 0 ou "?" = não sabe. 

A resposta média aos itens não omitidos correspondeu a determinada pontuação, que variou 

de 0 a 1. Este formulário foi distribuído aos participantes com suspeita de SAOS, sendo que 

a resposta positiva a pelo menos um item foi suficiente para a inclusão do participante no 

estudo.  

  

Variáveis antropométricas 

Idade Sexo Altura (cm) Massa corporal (kg) Índice de Massa 

Corporal (IMC) 

Tabela 1 - Variáveis antropométricas selecionadas para a caraterização da amostra selecionada. 
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II.6. Polissonografia 

 

A polissonografia é um exame utilizado para o diagnóstico de distúrbios 

respiratórios durante o sono, permitindo avaliar eventos respiratórios e outros parâmetros 

associados. 

Realizou-se o estudo polissonográfico em todos os pacientes da amostra, durante uma noite, 

num período mínimo de seis horas, em âmbito domiciliar. 

O equipamento utilizado foi o Alice NightOne da marca Philips Respironics® 1 . Este 

consiste num dispositivo de realização de testes do sono que possibilita uma avaliação na 

própria residência do paciente, concedendo-lhe maior conforto. A tecnologia de sensores 

utilizada respeita as normas da American Academy of Sleep Medicine (AASM). Apresenta 

três sensores externos (esforço, fluxo e oximetria), para posterior análise de sete canais 

de dados (fluxo de pressão, fluxo de ar da cânula, saturação de oxigénio (SatO2), esforço 

torácico, taxa de pulsação, posição corporal e pletismografia) para a avaliação dos 

parâmetros do sono. Neste estudo polissonográfico, optou-se por uma única sessão de sono 

em período noturno. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 
1 Koninklijke Philips N.V®., Amsterdam, Netherlands. 

Figura 3 - Imagem do equipamento Alice NightOne, da Philips Respironics®. Adaptado de Philips (2019). Philips. 

https://www.philips.pt/healthcare/product/HC1109289/alice-nightone-alice-nightone-uma-soluo-completa-facilidade-

de-utilizao-confiana-e-fiabilidade 
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II.6.1. Sensores de eventos respiratórios 

 

▪ Fluxo: Foi utilizada a cânula nasal com apoio na parte superior das orelhas e ajustada 

na região mentoniana inferior. A sua fixação foi reforçada por adesivo na região do 

osso zigomático. 

▪ Esforço respiratório: Foi utilizada uma banda torácica, posicionada abaixo da linha 

intermamilar, sem causar limitação dos movimentos respiratórios. Esta banda possui 

ajustadores para vários diâmetros torácicos. 

▪ Oximetria/Saturação de oxigénio: Recorreu-se à oximetria de pulso. O oxímetro foi 

colocado no primeiro dedo da mão esquerda e a sua fixação foi reforçada por 

adesivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.2. Parâmetros avaliados 

 

▪ Resumo de ronco como indicação complementar para o diagnóstico de presença de 

distúrbio do sono. A existência de roncopatia é obtida através do sensor de fluxo. 

o Total de episódios de ronco: Considera-se o número total de episódios de 

roncopatia registados pelo polissonógrafo durante o período de sono. 

o Duração média do ronco: Reflete a duração média do total de episódios de 

roncopatia. 

▪ Estatísticas da frequência cardíaca (FC). Esta define-se como a velocidade do ciclo 

cardíaco medida pelo número de contrações do coração por minuto (BPM). A FC é 

obtida a partir do sensor de oximetria de pulso. Estabeleceu-se o valor de 70 e 100 

Figura 4 - A e B: Exemplo da montagem e posição correta de utilização do aparelho Alice NightOne da Philips 

Respironics®. 
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BPMs para crianças dos seis aos 15 anos, estando de acordo com as indicações da 

National Institutes of Health. 

o FC média durante o sono; 

▪ Resumo da oximetria. Permite a monitorização contínua e não invasiva da saturação 

de oxigénio (SatO2). Expressa a relação entre a oxihemoglobina (cO2Hb) e a soma 

das concentrações de oxiemoglobina e de deoxihemoglobina (cHb). Define-se como 

dessaturação quando se verifica uma redução de pelo menos 3% na saturação da 

cO2Hb. 

o Índice de dessaturação (nº/hora): Número de dessaturações ocorridas por 

hora. 

o Dessaturação máxima (%): Percentagem da dessaturação máxima. 

 

 

II.6.3. Eventos respiratórios avaliados 

 

▪ Índice de apneia central (IAC) (nº/hora): Número de apneias centrais por hora, 

indicando a existência de apneia central. 

▪ Índice de apneia obstrutiva (IAO) (nº/hora): Número de apneias obstrutivas por hora. 

Identifica no polissonografo a presença de SAOS. 

▪ Índice de apneia mista (nº/hora): Número de apneias centrais e obstrutivas por hora. 

Identifica a presença de apneia mista no estudo polissonográfico. 

▪ Índice de hipopneia (nº/hora): Número de hipopneias por hora. Indica a presença de 

hipopneia no estudo polissonográfico. 

▪ Índice de apneia/hipopneia (IAH) (nº/hora): Corresponde ao número de eventos 

respiratórios por hora. 

▪ Duração média (s) de apneias obstrutivas. 

Tabela 2 - Parâmetros avaliados pelo polissonografo Alice NightOne da Philips Respironics®. 

 Resumo do ronco Estatísticas da 

frequência cardíaca 

(FC) 

Resumo da oximetria 

Total de 

episódios de 

ronco 

Duração média  

do ronco (s) 

FC média durante o 

sono (BPM) 

Índice de 

dessaturação 

(nº/hora) 

Dessaturação 

máxima (%) 



Materiais e Métodos 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

17  

  

 

▪ Duração média (s) de hipopneias. 

▪ Duração média (s) de apneias/hipopneias. 

 
Tabela 3 - Eventos respiratórios avaliados pelo polissonografo Alice NightOne da Philips. 

 

II.7. Classificação do distúrbio respiratório  

 

A classificação dos diferentes distúrbios respiratórios, em idade inferior a 18 anos, 

foi definida segundo os critérios pediátricos estabelecidos pela American Academy of Sleep 

Medicine (AASM) e pela European Respiratory Society Task Force (ERSTF) [31]. 

 

II.7.1. Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

 

Tabela 4 - Critérios para o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono pediátrica. 

Critérios da ERSTF Severidade 

IAO ≥ 1 

episódios/(h) e 

associado a sinais e 

ou sintomas 

caraterísticos de 

apneia obstrutiva do 

sono 

IAH ≥ 1 episódio 

/(h) e associado a 

sinais e ou sintomas 

caraterísticos de 

apneia obstrutiva do 

sono 

Leve 1 ˃ IAH < 5 

episódios/(h) 

Moderada IAH ˃ 5 

episódios/(h) 

Diagnóstico preliminar positivo no estudo polissonográfico se o IAO ≥ 1 episódio/(h).  

 

  

Eventos respiratórios Índice (nº/hora) Duração média 

Apneias centrais  --- 

Apneias obstrutivas   

Apneias mistas  --- 

Hipopneias   

Apneias/Hipopneias   
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II.7.2. Síndrome da Apneia Central do Sono (SACS)  
 

Tabela 5 - Critérios para o diagnóstico da síndrome da apneia central do sono pediátrica. 

Critério da AASM  

Ausência de esforço inspiratório durante toda a duração do evento, sendo que o mínimo 

é de dois eventos respiratórios durante a respiração de base e associado a um despertar ou 

a dessaturação ≥ 3% 

Diagnóstico preliminar positivo no estudo polissonográfico se o IAC ≥ 1 episódio/(h).  

 

II.7.3. Síndrome da Apneia Mista do Sono 
 

Tabela 6 - Critérios para o diagnóstico da apneia mista do sono pediátrica. 

Critério AASM 

Existência de pelo menos dois eventos respiratórios durante a respiração de base 

associados à ausência de esforço respiratório durante uma parte do evento, enquanto se 

verifica a presença de esforço respiratório numa outra porção do mesmo evento, 

independentemente da parte que surja em primeira instância. 

Diagnóstico preliminar positivo no estudo polissonográfico se o índice de apneias mistas 

≥ 1 episódio/(h). 

 

II.7.4. Hipopneia 
 

Tabela 7 - Critérios para o diagnóstico da hipopneia pediátrica. 

Critério AASM 

As excursões de pico de sinal têm uma descida ≥ 30% do pré-evento de base usando a 

pressão nasal ou um sensor de hipopneia alternativo, enquanto que duração da excursão 

de queda de sinal ≥ 30% é ≥ 2 eventos respiratórios e verifica-se simultaneamente a 

presença de dessaturação ≥ 3% do pré-evento respiratório de base ou o evento está 

associado a um despertar. 

Diagnóstico preliminar positivo no estudo polissonográfico se o índice de hipopneia ≥ 1 

episódio/(h). 
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II.8. Tomografia Computadorizada de Feixe Cónico (TCFC) 

 

  Para a realização da TCFC, utilizou-se o modelo Planmeca2 ProMax 3D Mid. Este 

tomógrafo oferece a possibilidade de incluir imagiologia 3D, assim como panorâmica e 

cefalometria 2D, numa única unidade. Outra vantagem desta ferramenta tecnológica 

consiste no ajuste da posição do volume de acordo com as imagens exploratórias adquiridas, 

uma vez que permite diversos tamanhos de volume para todas as aplicações clínicas. Na 

tabela 8 é possível analisar os dados técnicos do aparelho anteriormente referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Dados técnicos referentes ao modelo Planmeca ProMax 3D Mid. 

 

  

                                                 

 
2 Planmeca Oy®, Helsinki, Finland. 

Dados técnicos 

Tensão de ânodo 60-90 kV, 60-120 kV 

Corrente de ânodo 1-14 mA 

Ponto focal 0.5 mm, ânodo fixo 

Detetor de imagem Tela plana 

Aquisição de imagem Rotação de 200º/360º 

Tempo de escaneamento 9-33 s, raios-X pulsados 

Tempo de reconstrução 2-55 s 

Tamanho do volume 200 mm x 170 mm 

Figura 5 - Imagem do modelo Planmeca ProMax 3D Mid. Adaptado de Planmeca (2014). Plaanmeca USA. 

https://www.planmeca.com/na/imaging/3d-imaging/planmeca-promax-3d-mid/ 
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II.8.1. Seleção do programa e outras configurações 

 

Para a aquisição de imagem foi necessário proceder à configuração para o tamanho 

XS, aplicável a crianças. A espessura de imagem correspondeu à espessura de um voxel, 

sendo este de 0,4 µm.  

 

II.8.2. Preparação do paciente 

 

Foi pedido a cada paciente que retirasse do corpo qualquer tipo de joalharia, peça 

metálica ou vestuário que interferisse com a região da cabeça e pescoço e colocou-se um 

avental de chumbo para garantir a proteção da região torácica. Os pacientes realizaram o 

exame na posição ereta e com as mãos dispostas no apoio de mão. A cabeça foi corretamente 

interposta no suporte de cabeça ajustável. O mento foi acertadamente posicionado no apoio 

mentoniano. O plano de Frankfurt (Fh) foi a posição padrão escolhida para orientação da 

cabeça. Relativamente ao plano sagital médio, este manteve-se perpendicular ao solo. Pediu-

se também aos pacientes para manterem a intercuspidação máxima (IM) e os lábios em 

posição de repouso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8.3. Aquisição das imagens e importação do ficheiro 

 

   Para a manutenção do anonimato do mesmo foi atribuído um código numérico, 

correspondente ao mesmo número atribuído ao paciente, a cada ficha. Os cortes, obtidos em 

volume tridimensional, foram reconstruídos em imagens e estas foram armazenadas em 

Figura 6 - Posição ideal do paciente durante a aquisição das imagens no exame de TCFC. Adaptado de 

Planmeca.,Planmeca Promax 3D Plus & 3D Mid with ProTouch. User’s manual 3D imaging, p. 35. 
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formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) para posterior 

tratamento dos dados. Seguidamente, as imagens foram importadas para o software 

Nemotec® Dental Studio3. Durante a importação foi definido o limiar de Hounsfield (HU) 

para a otimização do detalhe de visualização dos tecidos avaliados, uma vez que consiste 

numa escala quantitativa que descreve a radiodensidade. Para os tecidos ósseos, 

estabeleceu-se a tolerância de 400 HU. O valor determinado para os tecidos moles foi de 

350 HU. Posteriormente, procedeu-se à importação propriamente dita dos ficheiros para 

toda a amostragem. 

 

II.8.4. Ajuste da orientação do volume 

 

  A variabilidade de localização das estruturas anatómicas limitou a utilização da 

medida standard do tomógrafo para orientação do volume. Optou-se, assim, por redefinir o 

posicionamento tridimensional da cabeça do paciente, de acordo com o plano de Frankfurt 

modificado: 

▪ Plano sagital: Plano de Fh esquerdo (infraorbital - porion); 

▪ Plano coronal: Plano que une os dois pontos suborbitários. 

Na preparação das imagens recorreu-se ao auxílio do programa Nemotec Dental Studio na 

sequência apresentada: 

 

1. Ajuste do quadro axial, com respetiva centralização do volume em relação à linha 

média do paciente e, consequentemente, correção de eventuais rotações axiais 

indesejáveis.  

2. Correção das inclinações laterais do volume em corte coronal. 

3. Retificação do plano frontal, através do ajuste do posicionamento do volume, tendo 

como referência a linha média do paciente e o nivelamento dos dois pontos 

suborbitários pelas linhas de referência horizontais pré-definidas pelo programa.  

4. Identificação no quadro sagital dos pontos suborbitário e porion esquerdos num 

mesmo plano horizontal 

 

                                                 

 
3 Nemotec®, Madrid, Spain. 
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II.8.5. Preparação dos cortes 

 

II.8.5.1. Preparação dos cortes para análise das vias aéreas superiores 

   

  Para o estudo das VAS verificou-se uma necessidade de definir o tipo de corte: 

 

▪ Corte sagital coincidente com a linha média do indivíduo. 

▪ Corte axial paralelo à horizontal Fh com passagem no ponto da espinha nasal 

posterior (Enp). 

▪ Corte axial paralelo à horizontal de Fh coincidente no ponto Ep. 

▪ Corte coronal perpendicular à horizontal de Fh e que passe no ponto Enp. 

▪ Corte coronal perpendicular à horizontal de Fh com interseção no ponto Enp. 

 

II.9. Estudo cefalométrico 

 

Os traçados e valores cefalométricos realizaram-se em formato digital, recorrendo 

ao programa Nemotec® Dental Studio. A calibração das cefalometrias também foi efetuada 

previamente ao traçado no programa anteriormente referido. As marcações dos pontos 

cefalométricos foram executadas por um único investigador e verificadas uma vez pelo 

mesmo investigador para minimizar possíveis erros. O intervalo de repetição dos traçados 

cefalométricos situou-se em uma semana com o intuito de determinar a concordância intra-

avaliador.  

 

II.9.1. Análise dento-esquelética 

 

II.9.1.1. Pontos e planos cefalométricos 

 

Na presente monografia de investigação identificaram-se 16 pontos cefalométricos para 

medição das distâncias e ângulos designados por fatores cefalométricos.  
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i. Basion (Ba): Ponto craniano mais ântero-inferior do forame magno. Representa o 

limite posterior da base do crânio. É o ponto mais inferior do clivus. 

ii. Porion (Po): Ponto craniano mais superior do meato acústico externo. Referência 

posterior da horizontal de Fh. 

iii. Suborbitário (Or): Ponto craniano mais inferior do rebordo inferior externo da 

cavidade orbitária. Consiste na referência anterior da horizontal Fh. 

iv. Nasion (N): Ponto craniano mais anterior da sutura frontonasal. Representa o limite 

anterior da base do crânio.  

v. Espinha nasal anterior (Ena): Ponto mais anterior da espinha nasal anterior da 

maxila. Constitui a referência anterior do plano palatino. 

vi. Ponto A (A): Ponto mais profundo da concavidade anterior da maxila. É o limite 

anterior da maxila. 

vii. Ponto B (B): Representa o ponto mais profundo da concavidade da sínfise 

mandibular que se estende do rebordo alveolar até ao mento. 

viii. Pogonion (Pog): Ponto mais anterior da mandíbula, ao nível do plano sagital médio 

da sínfise. Representa o limite anterior da mandíbula. 

ix. Gnation (Gn): Ponto mais ântero-inferior da mandíbula, ao nível do plano sagital 

médio. Forma a referência inferior do eixo facial do crescimento mandibular. 

x. Mento (Me): Ponto mais inferior da mandíbula ao nível do plano sagital médio da 

sínfise. Constitui o limite inferior da mandíbula e a referência anterior do plano 

mandibular. 

xi. Antegonial (Ag): Ponto mais posterior da chanfradura antegonial. Forma a 

referência posterior do plano mandibular. 

xii. Pterigoideu (Pt): Ponto mais superior do forame redondo maior, localizado a nível 

do ponto mais póstero-superior da fenda pterigomaxilar. Serve de referência para o 

estudo do crescimento da mandíbula. 

xiii. Supra-pogonion (Pm): Ponto localizado na convergência da lâmina cortical externa 

com a cortical interna do mento ósseo a nível do plano sagital médio da sínfise 

mandibular. Forma a referência anterior do eixo do corpo mandibular. 

xiv. Centroide mandibular (Xi): Ponto situado no centro geométrico do ramo montante 

da mandíbula. Referência póstero-inferior dos eixos mandibulares internos (eixo do 

corpo e eixo condilar). 
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xv. Ponto condilar (Dc): Ponto médio do côndilo mandibular na interceção do plano da 

base do crânio. É a referência superior do eixo condilar. 

xvi. Sela (S): Ponto localizado no centro geométrico da sela turca.  

 

Em seguida, selecionaram-se dois planos cefalométricos e dois eixos, nomeadamente: 

 

xvii. Plano de Frankfurt (Fh): Plano que resulta da união dos pontos (Po) e (Or). 

Constitui um plano de referência estável. Auxilia a situar a cabeça do paciente numa 

posição padronizada. 

xviii. Plano da base do crânio (basocraniano): Plano de referência formado pela união 

dos pontos (Ba) e (N). Plano de importância para determinação da tendência do 

crescimento mandibular, deflexão craniana, tipo facial e comprimento da fossa 

craniana anterior. 

xix. Eixo do corpo mandibular: Linha constituída pela união dos pontos (Xi) e (Pm). 

Serve como plano de referência para a quantificação das displasias mandibulares, 

divergência maxilomandibular, comprimento do corpo mandibular e altura posterior 

do plano oclusal. 

xx. Eixo condilar: Plano de referência formado pela união dos pontos (Dc) e (Xi) para 

dimensionar as displasias mandibulares. Constitui também o eixo interno do côndilo. 

 

II.9.1.2. Fatores cefalométricos do método analítico de Ricketts 

 

i. Altura facial inferior: Ângulo formado entre os planos (Xi-Pm) e (Xi-Ena). Norma 

clínica: 47°. Desvio clínico: ±4°. Correção biológica: constante. O grau de 

divergência informa sobre a tendência esquelética a um problema de caráter vertical. 

ii. Ângulo facial: Ângulo formado entre o plano (N-Pog) e a horizontal de (Fh). Norma 

clínica: 87°. Desvio clínico: ±3°. Correção biológica: aumenta 0.3° por ano. Localiza 

a mandíbula no plano horizontal, mais concretamente na sua posição ântero-

posterior. 

iii. Eixo facial: Ângulo formado entre o plano (N-Ba) e o eixo (Pt-Gn). Norma clínica: 

90°. Desvio clínico: ±3°. Correção biológica: constante. Indicador da direção de 

crescimento mandibular e da trajetória eruptiva dos molares. 
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iv. Plano mandibular: Ângulo formado entre o plano (Me-Ag) e a horizontal de (Fh). 

Norma clínica: 26°. Desvio clínico: ±4.5°. Correção biológica: diminui 0.3° por ano. 

Expressa a altura posterior da face. 

v. Arco mandibular: Ângulo formado entre o eixo (Xi-Pm) e o eixo (Xi-Dc). Norma 

clínica: 26°. Desvio clínico: ±4°. Correção biológica: aumenta 0.5° por ano. 

Indicador do grau de inclinação do côndilo e do desenvolvimento mandibular. 

vi. Deflexão craniana: Ângulo formado entre o plano de Fh e o plano da base do crânio 

(N-Ba). Norma clínica 27º. Desvio clínico:  3º. Prevê padrão de crescimento 

mandibular. 

 

II.9.1.3. Fatores cefalométricos do método analítico de Steiner 

 

i. SNA: Ângulo que resulta da união dos pontos S, N e A. Norma clínica: 82º  2º. 

Expressa o grau de retrusão ou protusão da maxila em relação à base do crânio. 

ii. SNB: Ângulo que resulta da união entre os pontos S, N e B. Norma clínica: 80º  2º. 

Expressa o grau de retrusão ou protusão da mandíbula em relação à base do crânio. 

iii. ANB: Ângulo determinado pela interseção das linhas N-A, N-B. Norma clínica: 

2º±1º. Expressa a relação ântero-posterior entre a maxila e a mandíbula na 

interpretação do padrão esquelético. 

   

II.9.1.4. Determinação cefalométrica do tipo facial 

 

O tipo facial obteve-se através da fórmula baseada em cinco fatores cefalométricos de 

Ricketts, já acima referidos, nomeadamente o eixo facial, o ângulo facial, o plano 

mandibular, a altura facial inferior e o arco mandibular. Em seguida, preencheu-se 

sequencialmente a tabela 9 em função dos fatores cefalométricos anteriormente referidos e 

de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

▪ Normal: Valor padrão do fator cefalométrico. 

▪ PAC: Valor individual medido no traçado cefalométrico. 

▪ DIF: Diferença entre o valor normal e o valor individual. 
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▪ DC: Desvio clínico do fator cefalométrico. Permite avaliar o grau aceitável de 

variação normal num dado valor cefalométrico antes de ser considerado como 

patológico. 

▪ Nº DC: Número de desvios clínicos do normal, calculado pelo quociente DIF/DC. 

O valor mínimo significativo para ocorrer determinado número de desvio clínico é 

de 0.6 unidades. 

▪ D: Unidades de variação/nº de desvios clínicos representados sob a forma de 

asteriscos com tendência dolicofacial. 

▪ M: Inexistência de unidades de variação/sem desvios clínicos representados sob a 

forma de asteriscos. 

▪ B: Unidades de variação/nº de desvios clínicos representados sob a forma de 

asteriscos com tendência braquifacial. 

▪ GS: Grau de severidade. Calculado pela divisão da soma do número de desvios pelo 

número de fatores cefalométricos. A sua gravidade é classificada em ligeira (±0.5 - 

±0.9), média (±1.0 - ±1.7) ou grave (± ˃1.8). 

 

A tabela 10 representa a relação da variação dos ângulos dos cinco fatores cefalométricos, 

distribuída em relação a uma curva leptocúrtica. Assim, os desvios para a esquerda 

correspondem ao tipo dolicofacial, ao passo que os desvios para a direita pertencem ao tipo 

braquifacial. 

 

Tabela 9 - Determinação do tipo facial em função dos cinco fatores cefalométricos de Ricketts 

Fatores 

cefalométricos 

 

Normal 

 

PAC 

 

DIF 

 

DC 

 

Nº DC 

 

D 

 

M 

 

B 

 

GS 

Eixo facial          

Ângulo facial          

Plano mandibular          

Altura facial inferior          

Arco mandibular          

 

  



Materiais e Métodos 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

27  

  

 

Tabela 10 - Curva leptocurtica para determinação do tipo facial de acordo com os cinco fatores cefalométricos de Ricketts. 

 -2DC -1DC Média +1DC +2DC 

 Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

Eixo facial 83% 86,5% 90% 93,5% 97% 

Ângulo facial 81% 84% 87% 90% 93% 

Ponto mandibular 34% 30% 26% 22% 18% 

Altura facial 

inferior 

55% 51% 47% 43% 39% 

Arco mandibular 19% 22,5% 26% 29,5% 33% 

(-1DC e +1DC): mesofacial | (+1DC e +2DC): braquifacial | (˃+2DC): hiperbraquifacial 

| (-1DC e -2DC): dolicofacial | (˃-2DC): hiperdolicofacial 

 

II.9.2. Análise das vias aéreas superiores (VAS) 

 

O estudo das VAS efetuou-se através da delimitação de um polígono baseado nas 

investigações de De Oliveira, Calcagnotto [32]. O software Nemotec® Dental Studio foi o 

responsável pela medição automática do volume, em mm3, e da área de secção mínima e de 

secção máxima, em mm2, da faringe. No entanto, foi necessário substituir o ponto da 4ª 

vértebra cervical pelo da 3ª vértebra cervical uma vez que, devido à escolha do programa 

XS, a 3ª vértebra cervical é a única presente em todas as imagens tomográficas realizadas. 

 

II.9.2.1. Pontos de referência selecionados 

 

i. Espinha nasal posterior (Enp): Ponto mais posterior da espinha nasal posterior da 

maxila. Referência posterior do plano palatino. 

ii. Basion (Ba): Ponto craniano mais ântero-inferior do forame magno. Representa o 

limite posterior da base do crânio. É o ponto mais inferior do clivus. 

iii. C3: Ponto mais ântero-inferior do bordo da 3ª vertebra cervical. 

iv. Hioide (Hy): Ponto mais inferior do bordo do ponto hioide. 

v. Úvula (U): Ponto localizado no centro da úvula. 
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II.9.2.2. Delimitação técnica 

 

A região das VAS foi delimitada através de um polígono obtido pela junção dos 

pontos anatómicos Enp, Ba, C3, Hy, U e Enp novamente. Os pontos Enp e Ba constituem o 

limite superior da faringe, enquanto os pontos C3 e Hy formam o limite inferior da mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.10. Análise estatística 
 

Os dados foram organizados com recurso ao programa Microsoft Excel e as análises 

realizadas através do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

24 para Windows (IBM Corp. Released 2016). 

Para estudar as correlações entre variáveis foi utilizado o Coeficiente de Correlação de 

Pearson, sendo que (|R |> 0,70) será o valor estipulado para se verificar uma correlação forte. 

Apresentou-se também o valor de significância associado ao Coeficiente de Correlação de 

Pearson. Devido à amostra reduzida, tomou-se um nível de significância de 10%, ou seja, 

as correlações foram consideradas significativas quando o valor de significância se revelou 

a 0.10 (p < 0,10). Face ao diminuto tamanho da amostra (N = 5 e N = 4 no caso das variáveis 

das vias aéreas superiores), os resultados das correlações, ainda que significativos, devem 

ser observados como indicadores de uma possível ligação entre as variáveis. Serão 

necessários estudos com amostras maiores para confirmar as relações encontradas [33]. 

Figura 7 - Polígono para medição das VAS obtido pela união dos pontos Enp, Ba, C3, Hy, U e Enp novamente (Adaptado 

de De Oliveira, Calcagnotto [33]). 



Materiais e Métodos 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

29  

  

 

Para a caraterização das variáveis foram utilizadas as medidas descritivas mínimo, máximo, 

média e desvio-padrão [33]. 

O erro da amostra não foi calculado devido à pequena dimensão da amostra. 
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III. Resultados 

 

 III.1. Caraterização da amostra 
 

A amostra foi composta por cinco crianças, três do sexo feminino (correspondente a 

60% da amostra) e dois do sexo masculino (correspondente a 40% da amostra), com idades 

entre os 7,4 anos e os 9,1 anos (M = 8,22; DP = 0,78). Os valores médios da massa corporal 

e do IMC foram de 26,4 kg e 16,6 kg/m2 (DP = 2,70; DP = 3,37), respetivamente. A média 

da altura foi de 1,27 metros (DP = 0,11). A caraterização da amostra encontra-se na tabela 

11. 

 

Tabela 11 - Caraterização da amostra (N = 5). 

 Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Idade (anos e meses) 7.40 9.10 8.22 0.78 

Altura (m) 1.15 1.43 1.27 0.11 

Massa corporal (kg) 23.00 30.00 26.40 2.70 

Índice de massa 

corporal (IMC) (kg/m2) 

13.69 20.83 16.60 3.37 

Sexo     

Feminino 3 (60.0%)    

Masculino 2 (40.0%)    

 

III.2. Caraterização das variáveis do estudo 
 

Na tabela 12 encontra-se a análise descritiva das variáveis polissonográficas e 

cefalométricas das vias áreas superiores, incluídas no estudo. 

Destacam-se o índice de apneia/hipopneia (IAH), que apresenta, em média, 5,74 episódios 

de apneias e/ou hipopneias por hora, bem como a sua duração média, cujo valor foi de 

105,84 segundos. Outros resultados a salientar incluem a média do índice de apneia 

obstrutiva (IAO) com 2,76 episódios por hora, e a duração média das apneias obstrutivas, 

com o valor médio de 196,04 segundos. 

  



Estudo comparativo da análise polissonográfica com a caraterização dimensional das vias aéreas superiores, avaliadas 

em tomografia de feixe cónico. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

34  

  

 

Tabela 12 - Caraterização das variáveis incluídas no estudo (N = 5). 

     
Variáveis Mínimo 

Máximo 
Média 

Desvio-

padrão 

P
o
li

ss
o
n

o
g
rá

fi
ca

s 

Total de episódios de ronco 0.00 2.00 0.40 0.89 

Duração média do ronco (s) 0.00 5.30 1.06 2.37 

Frequência cardíaca média durante o sono (BPM) 66.00 80.30 71.50 5.41 

Índice de dessaturação (nº ep./(h)) 0.00 7.30 2.44 2.81 

Dessaturação máxima (%) 0.00 7.00 4.60 2.88 

Índice de apneia central (IAC) (nº ep./(h)) 0.20 7.10 1.82 2.97 

Índice de apneia obstrutiva (IAO) (nº ep./(h)) 0.60 7.10 2.76 2.56 

Duração média das apneias obstrutivas (s) 47.10 439.40 196.04 169.48 

Índice de apneia mista (nº ep./(h)) 0.00 0.50 0.18 0.25 

Índice de hipopneia (nº ep./(h)) 0.00 2.90 1.00 1.13 

Duração média das hipopneias (s) 0.00 20.60 13.68 8.04 

Índice de apneia/hipopneia (IAH) (nº ep./(h)) 1.70 14.10 5.74 4.87 

C
ef

a
lo

m
é
tr

ic
a
s 

   

Duração média das apneias/hipopneias (s) 25.80 255.80 105.84 91.47 

     

Altura Facial Inferior 36.70 46.40 41.82 4.43 

Ângulo Facial 87.60 94.20 91.58 2.43 

Eixo facial 87.20 103.40 93.50 6.49 

Plano mandibular 15.30 23.90 20.02 4.30 

Arco mandibular 29.30 33.00 31.46 1.42 

Grau de severidade 0.70 2.50 1.40 0.84 

Deflexão craniana 27.60 31.90 29.02 1.84 

Ângulo SNA 79.00 90.20 83.70 4.46 

Ângulo SNB 75.60 83.20 80.14 3.50 

Ângulo ANB 1.70 7.00 3.56 2.23 

Volume (n = 4) (mm3) 6.89 15.58 10.36 3.82 

Área de secção mínima (n = 4) (mm2) 27.04 232.48 116.64 92.80 

Área de secção máxima (n = 4) (mm2) 165.60 237.92 205.88 36.15 

 

III.3. Correlações entre IAC e IAO com o volume das VAS 
 

Na Tabela 13 estão apresentados os coeficientes de correlação (Coeficiente de 

Pearson) entre as variáveis relativas ao índice de apneia central e índice de apneia obstrutiva 

com o volume das vias aéreas superiores para uma amostra de 4 indivíduos.  

Os resultados mostram a existência de correlações positivas e fortes do índice de apneia 

central (IAC) com o volume (R = 0,838, p = 0,162) e com a área de secção mínima (R = 

0,735, p = 0,265). 

Nas figuras 8 e 9 é possível observar os diagramas de dispersão do índice de apneia central 

com o volume e a área de secção mínima, obtidos a partir da correlação positiva existente. 
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Tabela 13 - Correlação dos dados relativos ao índice de apneia central (IAC) e índice de apneia obstrutiva (IAO) com o 

volume das vias aéreas superiores (VAS) (N = 4). 

VAS IAC IAO 

Volume (mm3) R = 0.838, p = 0.162 R = -0.042, p = 0.958 

Área de secção mínima (mm2) R = 0.735, p = 0.265 R = -0.008, p = 0.992 

Área de secção máxima (mm2) R = 0.305, p = 0.695 R = -0.229, p = 0.771 

 

 

 
Figura 8 - A) Diagrama de dispersão do volume versus o índice de apneia central (IAC). B)  Diagrama de dispersão do 

volume versus o índice de apneia obstrutiva (IAO). 
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Figura 9 - A) Diagrama de dispersão da área de secção mínima versus índice de apneia central (IAC). B) Diagrama de 

dispersão da área de secção mínima versus o índice de apneia obstrutiva (IAO). 
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III.4. Correlações entre IAC e IAO com outras variáveis do 

estudo 
 

Na Tabela 14 encontram-se apresentadas as correlações das variáveis relativas à 

apneia com as outras variáveis incluídas no estudo, sendo que estão destacadas a negrito as 

correlações mais altas (|R |> 0,70) e estatisticamente significativas (ou próximas da 

significância estatística), considerando um nível de significância de 10% (p < 0,10). 

Nas correlações do índice de apneia central  (IAC), encontraram-se várias relações positivas 

e significativas, nomeadamente para a massa corporal (R = 0,814, p = 0,094), frequência 

cardíaca (FC) média durante o sono (R = 0,870, p = 0,055), índice de apneia/hipopneia 

(IAH) (R = 0,982, p = 0,003) e deflexão craniana (R = 0,922, p = 0.026). Nas correlações 

negativas e estatisticamente significativas seguem-se as associadas à dessaturação máxima 

(R = -0,842, p = 0,074), duração média das hipopneias (R = -0,963, p = 0,008) e arco 

mandibular (R = -0,814, p = 0,094). 

De realçar as correlações positivas fortes e com significância estatística do índice de apneia 

obstrutiva (IAO) com o índice de massa corporal (IMC) (R = 0,858, p = 0,063), a frequência 

cardíaca média durante o sono (R = 0,954, p = 0,012) e o índice de apneia/hipopneia (IAH) 

(R = 0.937, p = 0.019). Observou-se uma correlação negativa forte, com diferença 

significativa, do índice de apneia obstrutiva (IAO) com a duração média das hipopneias (R 

= -0,938, p = 0,018) e o ângulo SNB (R = -0,836, p = 0,077). 
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Figura 10 - A) Diagrama de dispersão da área de secção máxima versus índice de apneia central (IAC). B) Diagrama de 

dispersão da área de secção máxima versus o índice de apneia obstrutiva (IAO). 
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Tabela 14 - Correlação dos dados relativos ao índice de apneia central (IAC) e índice de apneia obstrutiva (IAO) com 

outras variáveis (N = 5). 

Outras variáveis IAC IAO 

Idade (anos e meses) R = 0.707, p = 0.182 R = 0.488, p = 0.405 

Altura (metros) R = -0.307, p = 0.615 R = -0.535, p = 0.353 

Massa corporal (kg) R = 0.814, p = 0.094 R = 0.784, p = 0.117 

IMC (kg/m2) R = 0.684, p = 0.203 R = 0.858, p = 0.063 

Total de episódios de ronco (nº ep./(h)) R = -0.135, p = 0.828 R = -0.319, p = 0.601 

Duração média da roncopatia (s) R = -0.135, p = 0.828 R = -0.319, p = 0.601 

Frequência cardíaca (FC) média durante 

sono (BPM) 

R = 0.870, p = 0.055 R = 0.954, p = 0.012 

Índice de dessaturação (nº ep./(h)) R = -0.379, p = 0.530 R = -0.523, p = 0.366 

Dessaturação máxima (%) R = -0.842, p = 0.074 R = -0.759, p = 0.137 

Duração média das apneias obstrutivas (s) R = -0.296, p = 0.629 R = -0.280, p = 0.648 

Índice de apneias mistas (nº ep./(h)) R = -0.371, p = 0.539 R = -0.378, p = 0.530 

Índice de hipopneias R = -0.401, p = 0.503 R = -0.591, p = 0.294 

Duração média das hipopneias (s) R = -0.963, p = 0.008 R = -0.938, p = 0.018 

Índice de apneia/hipopneia (IAH) (nº ep./(h)) R = 0.982, p = 0.003 R = 0.937, p = 0.019 

Duração média das apneias/hipopneias (s) R = -0.139, p = 0.824 R = -0.052, p = 0.934 

   

Altura facial inferior R = 0.671, p = 0.215 R = 0.610, p = 0.275 

Ângulo facial R = 0.063, p = 0.920 R = -0.091, p = 0.884 

Eixo facial R = -0.466, p = 0.429 R = -0.348, p = 0.566 

Plano mandibular R = 0.316, p = 0.604 R = 0.349, p = 0.564 

Arco mandibular R = -0.814, p = 0.094 R = -0.750, p = 0.145 

Grau de severidade R = -0.549, p = 0.338 R = -0.546, p = 0.341 

Deflexão craniana R = 0.922, p = 0.026 R = 0.760, p = 0.136 

Ângulo SNA R = -0.385, p = 0.522 R = -0.597, p = 0.288 

Ângulo SNB R = -0.707, p = 0.181 R = -0.836, p = 0.077 

Ângulo ANB R = 0.367, p = 0.544 R = 0.139, p = 0.823 

 

 III.5. Correlações entre variáveis das VAS e outras variáveis do 

estudo 
 

Na Tabela 15 estão patenteadas as correlações das variáveis relativas às vias áreas 

superiores (VAS) com as outras variáveis incluídas no estudo, destacando-se a negrito as 

correlações mais altas, tendo em consideração que (|R| > 0,70), estatisticamente 

significativas (ou próximas da significância estatística) e considerando um nível de 

significância de 10% (p < 0,10).  
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Encontraram-se fortes correlações positivas e com diferença significativa entre o volume e 

total de episódios de ronco (R = 0,911, p = 0,089), duração média do ronco (R = 0,911, p = 

0,089), índice de dessaturação (R = 0,913, p = 0,087), índice de apneia/hipopneia (IAH) (R 

= 0,922, p = 0,078) e o ângulo ANB (R = 0,906, p = 0,094). Verificou-se ainda uma 

correlação positiva forte e com o nível de significância inferior a 10% entre a área de secção 

máxima e o índice de apneia mista (R = 0,968, p = 0,032). 
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Tabela 15 - Correlação dimensional das vias aéreas superiores (VAS) com outras variáveis (N = 4). 

Outras variáveis 

VAS 

Volume Área de secção 

mínima 

Área de secção 

máxima 

Idade (anos) R = 0.894, p = 0.106 R = 0.841, p = 0.159 R = 0.678, p = 0.322 

Altura (metros) R = 0.808, p = 0.192 R = 0.801, p = 0.199 R = 0.823, p = 0.177 

Massa corporal (kg) R = 0.860, p = 0.140 R = 0.809, p = 0.191 R = 0.391, p = 0.609 

Índice de massa corporal 

(IMC) (kg/m2) R = -0.417, p = 0.583 R = -0.443, p = 0.557 R = -0.704, p = 0.296 

Total de episódios de ronco R = 0.911, p = 0.089 R = 0.832, p = 0.168 R = 0.535, p = 0.465 

Duração média do ronco (s) R = 0.911, p = 0.089 R = 0.832, p = 0.168 R = 0.535, p = 0.465 

Frequência cardíaca média 

durante sono (BPM) R = -0.745, p = 0.255 R = -0.704, p = 0.296 R = -0.677, p = 0.323 

Índice de dessaturação (nº 

ep/(h)) R = 0.913, p = 0.087 R = 0.833, p = 0.167 R = 0.518, p = 0.482 

Dessaturação máxima (%) R = 0.567, p = 0.433 R = 0.491, p = 0.509 R = -0.011, p = 0.989 

Duração média das apneias 

obstrutivas (s) R = -0.312, p = 0.688 R = -0.165, p = 0.835 R = 0.369, p = 0.631 

Índice de apneia mista (nº 

ep/(h)) R = 0.749, p = 0.251 R = 0.850, p = 0.150 R = 0.968, p = 0.032 

Índice de hipopneia (nº 

ep/(h)) R = 0.898, p = 0.102 R = 0.843, p = 0.157 R = 0.667, p = 0.333 

Duração média das 

hipopneias (s) R = 0.028, p = 0.972 R = 0.171, p = 0.829 R = 0.660, p = 0.340 

Índice de apneia/hipopneia 

IAH (nº ep/(h)) R = 0.922, p = 0.078 R = 0.893, p = 0.107 R = 0.541, p = 0.459 

Duração média das 

apneias/hipopneias (s) R = -0.204, p = 0.796 R = -0.038, p = 0.962 R = 0.443, p = 0.557 

    

Altura Facial Inferior R = 0.798, p = 0.202 R = 0.705, p = 0.295 R = 0.232, p = 0.768 

Ângulo Facial R = 0.218, p = 0.782 R = 0.328, p = 0.672 R = 0.763, p = 0.237 

Eixo facial R = -0.438, p = 0.562 R = -0.280, p = 0.720 R = 0.213, p = 0.787 

Plano mandibular R = 0.494, p = 0.506 R = 0.381, p = 0.619 R = -0.157, p = 0.843 

Arco mandibular R = -0.107, p = 0.893 R = -0.252, p = 0.748 R = -0.719, p = 0.281 

Grau de severidade R = -0.350, p = 0.650 R = -0.214, p = 0.786 R = 0.328, p = 0.672 

Deflexão craniana R = 0.834, p = 0.166 R = 0.749, p = 0.251 R = 0.510, p = 0.490 

Ângulo SNA R = 0.814, p = 0.186 R = 0.810, p = 0.190 R = 0.832, p = 0.168 

Ângulo SNB R = 0.541, p = 0.459 R = 0.599, p = 0.401 R = 0.865, p = 0.135 

Ângulo ANB R = 0.906, p = 0.094 R = 0.834, p = 0.166 R = 0.585, p = 0.415 
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IV. Discussão 

 

IV.1. Contexto 
 

A metodologia desenvolvida nesta dissertação surgiu da elevada prevalência de 

crianças em idade pré-pubertária com a presença de más-oclusões e associadas a distúrbios 

respiratórios. Tal relação encontra-se justificada pela existência de discrepâncias 

maxilomandibulares, que se reflete numa posição retruída mandibular, caraterística das más-

oclusões de classe II e do tipo facial dolicofacial. Estas alterações craniofaciais 

comprometem as vias áreas superiores ao diminuírem o seu diâmetro por compressão [34-

36]. 

Dado que o médico dentista possui um papel de destaque na identificação dos sinais 

caraterísticos da SAOS, elevou-se a necessidade de desenvolver um estudo piloto sobre a 

comparação de parâmetros respiratórios com variáveis cefalométricas.  

Um estudo piloto é um instrumento de pesquisa que avalia, através do recurso a uma 

pequena escala, a possibilidade de validar a metodologia selecionada, com o intuito desta 

ser aplicada em projetos de ampla dimensão. Desta forma, a reduzida amostra de cinco 

crianças possibilitou a recolha de informações sobre as tendências e resultados existentes. 

Neste caso, serviu como base para o estudo piloto, ao avaliar se as variáveis selecionadas, 

polissonográficas, cefalométricas e dimensionais das VAS, apresentam correlações 

significativas que permitam validar a metodologia proposta.  

Nesta investigação, não se realizou o cálculo amostral, dada a natureza não aleatória da 

amostra planeada para o estudo, uma vez que a amostra foi selecionada tendo por base a 

existência de sinais e/ou sintomas caraterísticos de distúrbios respiratórios e de má-oclusão 

esquelética. Quanto à análise do erro, esta não foi feita devido à amostra reduzida. 

 

IV.2. Metodologia 
 

As crianças deste estudo são de raça caucasiana, já que se pretendeu caraterizar, 

através da análise cefalométrica, a população portuguesa com diagnóstico preliminar de 

SAOS. Incluiu-se apenas a raça caucasiana, pois, para além de ser a amostra disponível, 

pretendeu-se abranger uma amostra com elevada homogeneidade.  



Estudo comparativo da análise polissonográfica com a caraterização dimensional das vias aéreas superiores, avaliadas 

em tomografia de feixe cónico. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

44  

  

 

A faixa etária selecionada para a realização deste estudo piloto ficou compreendida 

entre os seis e os 12 anos. Esta escolha assenta no facto dos tratamentos ortodônticos 

intercetivos precoces se realizarem por volta da erupção dos primeiros molares permanentes 

e de existir uma elevada probabilidade de ocorrência de hipertrofia das adenoides ocorrer 

neste intervalo de idades, contribuindo para o desenvolvimento da SAOS [37, 38].  

A determinação da altura em centímetros foi necessária para o cálculo da fórmula do 

IMC, sendo que o IMC = (peso (Kg)/(Altura (m)2). Pretendeu-se também averiguar se existe 

uma correlação significativa entre a altura e a maior incidência de SAOS. Tal interesse 

resultou da investigação protagonizada por Leach, Olson [39], a qual observou que 30% do 

grupo com SAOS possuía uma altura inferior ao 15º percentil. 

Selecionaram-se o IMC e a massa corporal pela elevada correlação entre o grau de distúrbios 

respiratórios e as medidas antropomórficas da obesidade. Hoffstein and Mateika [40] 

descobriram que os pacientes com apneia obstrutiva do sono tinham o IMC superior 

relativamente ao grupo de controlo não apneico. Para corroborar a investigação 

anteriormente referida, Ogretmenoglu, Suslu [41] confirmou que o IMC e a massa corporal 

tiveram correlações significativas com o IAH. Redline, Tishler [37] ao comparar fatores 

demográficos e antropométricos entre crianças com presença e ausência de apneia do sono, 

concluiu que as que possuem distúrbios respiratórios moderados apresentavam um IMC 

superior comparativamente com o grupo com diagnóstico negativo. Verificou ainda que 

crianças obesas têm uma probabilidade 4-5 vezes superior de desenvolverem algum tipo de 

distúrbio respiratório. 

A utilização do QPS para o estudo proposto seguiu as recomendações da American 

Academy of Sleep Medicine e foi desenvolvido para crianças dos dois aos 18 anos. Estudos 

de Chervin, Hedger [30], revelaram que a escala constituinte é a mais indicada para a 

deteção de distúrbios respiratórios, uma vez que apresentou elevada fiabilidade e 

estabilidade nos grupos analisados. Porém, verificaram que a especificidade e a 

sensibilidade foram elevadas na presença de pelo menos oito respostas do tipo “SIM”. Nesta 

dissertação definiu-se o mínimo de uma resposta afirmativa devido à pequena amostra 

recolhida. 

O equipamento Alice NightOne da Philips é um polissonografo do tipo III, para 

realização em ambulatório, contrariamente à polissonografia tipo I, que é realizada em 

laboratório de sono. A polissonografia tipo I tem a grande vantagem de possibilitar o estudo 
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da arquitetura do sono, essencial para avaliar o período REM, dado que é o estadio em que 

a probabilidade de decorrer um evento de apneia ou hipopneia é maior. É evidente que o 

diagnóstico mais fidedigno é baseado numa polissonografia tipo I, no entanto, os 

equipamentos portáteis têm vindo a demonstrar serem um método confiável com um custo-

benefício aceitável. Parra, Garcia-Esclasans [24], concluiu que o método domiciliar tem 

sensibilidade e especificidade adequada, embora tenha tendência a subestimar hipopneias. 

Além disso, na maioria dos casos, verificou uma concordância estatisticamente aceitável na 

determinação do IAH através de uma polissonografia do tipo I. Observou também que a 

decisão clínica para o plano tratamento com base nos resultados do polissonografo portátil 

coincidiu com a definida a partir dos estudos polissonográficos completos. Para além das 

variáveis respiratórias, este equipamento tem ainda a vantagem de determinar a frequência 

cardíaca, a dessaturação de oxigénio e a presença de roncopatia, parâmetros que têm sido 

comumente associados, na literatura científica, a distúrbios respiratórios em idade infantil 

[4, 38]. 

Com base nos ensaios de Katz, Greene [42], foi estabelecida como suficiente o 

estudo polissonográfico de uma noite. Estes realizaram um estudo polissonográfico em 

crianças com suspeita de SAOS e constataram não existirem diferenças estatisticamente 

significativas no sono ou nas variáveis respiratórias entre duas noites. Não foram igualmente 

observadas diferenças significativas para os IAO ou IAH, com exceção da percentagem do 

tempo total de sono, que foi ligeiramente superior na segunda noite. Noutras investigações, 

concluiu-se igualmente que 91% dos participantes foram corretamente diagnosticados com 

a SOAS usando apenas uma sessão noturna [43]. Perante os resultados demonstrativos 

acima notados, está justificada a metodologia utilizada neste estudo, tendo por base uma 

única medição. 

Como meio imagiológico de estudo optou-se pela TCFC, dado que as 

telerradiografias laterais têm várias limitações típicas de uma representação bidimensional 

de estrutura tridimensional (3D). Enumeram-se a distorção, as diferenças nas ampliações, a 

superposição das estruturas craniofaciais bilaterais e a baixa reprodutibilidade como 

resultado de dificuldades em identificação [20]. Diversos autores consideram que a TCFC 

representa uma técnica alternativa fiel para a obtenção de uma imagem tridimensional 

correta sobre a anatomia das estruturas craniofaciais e das vias aéreas superiores [20, 44]. 

Além disso, esta tecnologia possibilita ainda um estudo cefalométrico mais rigoroso e 

realista das relações esqueléticas e da tendência facial dos pacientes, abrindo também 



Estudo comparativo da análise polissonográfica com a caraterização dimensional das vias aéreas superiores, avaliadas 

em tomografia de feixe cónico. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

46  

  

 

caminho para a avaliação da área e da representação volumétrica de toda a via aérea superior 

[20].  

Neste estudo, a classe esquelética sagital foi definida tendo como referência o ângulo 

ANB da análise de Steiner [28] e baseada na interpretação de Tweed [29]. O ângulo ANB é 

a medida cefalométrica mais usada para a análise da relação esquelética, ao situar a relação 

ântero-posterior maxilomandibular. A escolha desta observação foi ainda influenciada pela 

meta-análise de Katyal, Pamula [35], que mostrou um aumento significativo no ângulo ANB 

em pacientes pediátricos com distúrbios respiratórios do sono, em comparação com os seus 

controlos. Flores-Mir, Korayem [45], também constatou que os ângulos SNB e ANB estão 

correlacionados com a retrognatia e a SAOS em crianças. No entanto, uma vez que o valor 

ideal de 2°, definido por Steiner, não é uma composição estética adequada, considerou-se o 

ângulo ANB segundo a interpretação de Tweed. 

O biótipo facial é um dado obtido a partir de cinco elementos da análise de Ricketts, 

o qual estabeleceu três tipos faciais, nomeadamente o dolicofacial, o braquifacial e o 

normofacial [46]. Considerou-se importante, pois vários estudos têm encontrado uma 

associação entre pacientes portadores de distúrbios respiratórios e o biótipo facial 

dolicofacial [47, 48]. No entanto, dada a pequena dimensão da amostra, os indivíduos 

estudados apresentaram o biótipo braquifacial, pelo que pretende analisar se existe uma 

associação deste tipo facial com a SAOS. 

Para o estudo das vias aéreas superiores optou-se pela análise utilizada por De 

Oliveira, Calcagnotto [32]. Esta escolha foi selecionada pela facilidade na medição do 

volume, da área de secção mínima e da área de secção máxima da faringe através da TCFC. 

É constituída por cinco pontos anatómicos, dando origem a um polígono, cuja delimitação 

permite ao software Nemotec ® Dental Studio gerar uma imagem tridimensional das VAS. 

 

IV.3. Resultados 

 

IV.3.1. Amostra 
 

A amostra foi constituída por cinco crianças com diagnóstico preliminar positivo 

para a SAOS, sendo maioritariamente composta pelo sexo feminino (60%). Uma vez que a 
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amostra não está equitativamente distribuída por sexo, não é possível determinar, a partir 

deste estudo, a prevalência da SAOS por sexo em crianças. 

No entanto, vários autores não encontraram diferenças significativas entre sexo na 

frequência de apneia do sono em crianças antes da puberdade [3, 4, 9, 49]. A possível 

justificação para a ausência de predomínio entre o sexo feminino e o sexo masculino poderá 

estar relacionada com o crescimento análogo do tecido linfático faríngeo antes da puberdade 

[3]. O intervalo inicialmente estabelecido para a amostra situou-se entre os seis e os 12 anos, 

contudo, a idade final da população ficou compreendida entre os 7,40 e os 9,10 anos de 

idade, sendo que a idade média foi determinada em 8,22 anos, o que leva à questão sobre a 

existência ou não de uma maior prevalência de apneia do sono numa faixa etária específica 

da infância. Tagaya, Nakata [50] e Kang, Chou [51], verificaram que o tamanho das 

adenoides, bem como o índice de apneia obstrutiva, estavam significativamente 

correlacionados para crianças em idade pré-escolar (3-5 anos). Estes dados são consistentes 

com o crescimento fisiológico das adenoides. O espaço adeno-nasofaríngeo é mais estreito 

aos 4,5 anos de idade e atinge o tamanho máximo entre os sete e os 10 anos [50, 52, 53], o 

que leva a considerar que a amostragem se encontra na faixa etária de maior potencial em 

ocorrer obstrução das VAS e, consequentemente, com maior probabilidade de desenvolver 

a SAOS. Quanto à média da altura (1,27 metros), da massa corporal (26,4 kg) e do IMC 

(16,6 kg/m2) da amostragem, estas estão dentro do intervalo dos percentis definidos como 

normais, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela OMS (apêndice 10, 11 e 12, 

respetivamente). 

 

IV.3.2. Caraterização das variáveis polissonográficas do estudo 
 

A frequência cardíaca média de 71,50 BPM foi considerada dentro do intervalo da 

normalidade, definido para crianças entre os 6 e os 15 anos em repouso pelo The United 

States National Institutes of Health (NIH). 

Constatou-se que o IAH médio foi o que exibiu maior registo de eventos apneicos (5.71 

episódios por hora) pelo que, de acordo com o critério estabelecido pela AASM, a SAOS 

desta população em estudo tende a apresentar severidade média. No que concerne à média 

do IAO e à duração dos seus episódios, estes também se mostraram aumentados (2.76 

episódios por hora), o que permite corroborar o diagnóstico de SAOS, sendo que, para o 
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diagnóstico positivo infantil, o IAH tem de ser superior a apenas um evento respiratório por 

hora e, associado a sinais e ou sintomas da condição mencionada anteriormente [31].  

 

IV.3.3. Biótipo facial e outras variáveis cefalométricas do estudo 
 

O biótipo facial identificado nos indivíduos deste estudo foi o braquifacial. Para a 

sua determinação foram analisadas as cinco variáveis de Ricketts, nomeadamente a altura 

facial inferior, o plano mandibular (indicam o desenvolvimento vertical da face), o ângulo 

facial, o eixo facial e o arco mandibular (permitem avaliar o desenvolvimento ântero-

posterior da face). Nesta amostra, a altura facial inferior apresentou, em média, uma 

diminuição de 1,18º, em comparação com a sua norma clínica (47º±4º) e o baixo desvio 

padrão (4,43º) indica a tendência homogénea da amostra para a hipodivergência 

maxilomandibular, propiciando o desenvolvimento braquifacial [46, 54-56]. 

O ângulo facial apresentou-se, em média, aumentado 1.58º em relação à norma clínica 

(87º±3º) e o seu baixo desvio padrão (2,42º) evidencia uma amostra com distribuição 

homogénea para a promandíbulia, o que significa que os participantes deste estudo tendem 

para o biótipo braquifacial, assim como para uma posição mais protuída do mento [46, 57]. 

Quanto ao eixo facial, este apresentou um aumento de 0,5º relativamente à norma clínica 

(87º±3º) o que, juntamente com o desvio padrão baixo, pressupõe a elevada predisposição 

da amostra para o crescimento horizontal [46, 57].  

A medição do plano mandibular indica que, em média, a amostra possui um padrão de supra-

oclusão de origem mandibular, sendo que o valor determinado estava diminuído 1,48º em 

comparação à norma clínica (26º±4,5º). Já o arco mandibular, surgiu aumentado, em média, 

1,46º comparativamente com a norma clínica (26º±4º), indicando a tendência da amostra 

para um crescimento do tipo horizontal e mordida profunda [35]. Assim, a partir destes 

valores, é possível determinar que todas as variáveis anteriormente referidas apresentaram 

desvios clínicos da normalidade, o que confirma o tipo braquifacial em todos os indivíduos 

da investigação. Apresentou ainda grau de severidade médio (1,4) [46], contudo, o elevado 

desvio-padrão indica que a distribuição não é equilibrada, o que facilmente se confirma 

através da análise da tabela 12, onde é possível verificar que pelo menos um indivíduo 

apresenta severidade ligeira, enquanto pelo menos um indivíduo da presente amostra é 

braquifacial grave. Mais uma vez, perante as constatações observadas, pode-se retirar a 
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ilação de que a reduzida amostra não é suficiente para se obter resultados fidedignos, sendo 

necessário proceder a estudos cuja amostra seja de dimensão mais alargada. 

 

O valor médio da amostra para a deflexão craniana (29,02º) encontrou-se dentro dos 

padrões estabelecidos pela norma clínica (27º±3º) de Ricketts [46]. Esta variável torna-se 

útil na previsão do potencial de crescimento mandibular, comparativamente com a base 

craniana, ao utilizar como referência o plano de Frankfurt (Fh) [46]. No entanto, ao analisar 

o intervalo da amostra (27º-31,90º), verificou-se a existência de um desvio clínico de 1,9º, 

o que revela que pelo menos um indivíduo possui tendência para o crescimento mandibular 

anterior e, consequentemente, propensão para o tipo de classe III. Porém, o uso isolado desta 

variável não permite defender a existência de má-oclusão, sendo apenas um auxiliar na 

previsão de crescimento mandibular [46]. Desta forma, tendo em consideração o elevado 

desvio padrão, justificado pela pequena amostragem, existe a necessidade de realizar mais 

estudos que alicercem e aprofundem as conclusões aqui alcançadas.  

Tanto a média obtida no ângulo SNA (83,70º) como no ângulo SNB (80,14º), encontram-se 

dentro do intervalo estabelecido pelas suas normas clínicas (82º±2º e 80º±2º, 

respetivamente), o que sugere que tanto a maxila como a mandíbula estão ortoposicionadas 

em relação à base anterior do crânio [28]. Salienta-se o facto de existir pelo menos um 

indivíduo com o ângulo SNA aumentado significativamente (90,20º). No caso do ângulo 

SNB é possível verificar que existem pelo menos dois participantes com o ângulo alterado 

(mínimo 75,60º; máximo 83,20º). Atendendo à amostra, que é constituída por apenas cinco 

crianças, pode-se concluir que a média não é o indicador mais adequado para aferir a 

tendência posicional da maxila e da mandíbula tendo por base as variáveis referidas.  

De acordo com a análise de Steiner [28], o ângulo ANB está aumentado 0,56º, 

comparativamente com a sua norma clínica (2º±1º), o que traduz a tendência da amostragem 

para a classe II de origem esquelética. O elevado desvio padrão indica, no entanto, que esta 

predisposição não é homogénea. Segundo a análise de Tweed, o valor ideal de 2° não é uma 

composição estética pelo que considera ser o valor compreendido até 4,5° significante de 

um padrão esquelético de classe I [29]. Decidiu-se, assim, concluir que as crianças deste 

estudo são maioritariamente braquifaciais e de classe I esquelética. 
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IV.3.4. Correlações entre IAC e volume das VAS 
 

Nos diagramas de dispersão relativos ao índice de apneia central com o volume e a 

área de secção mínima (Figuras 8 e 9) é possível constatar que, embora seja presumível a 

tendência de um menor valor do IAC na presença de um volume faríngeo e área de secção 

mínima diminuídos, não existe significado estatístico, uma vez que, nesta amostra reduzida, 

existe um indivíduo com valores muito díspares, denominado de outlyer, causando o 

enviesamento dos resultados. Na literatura, não foram encontradas investigações que 

corroborem as correlações mencionadas anteriormente, depreendendo-se daqui a 

necessidade de realizar estudos adicionais com uma maior dimensão da amostra. 

 

IV.3.5. Correlações entre IAC e IAO com outras variáveis do estudo 
 

Na tabela 14 observou-se uma correlação significativa e positiva com a massa 

corporal. Esta associação preconiza que, perante o aumento da massa corporal, se irá 

verificar o aumento do número de episódios de apneia central por hora. Esta presumível 

correlação ainda não foi totalmente esclarecida, havendo na literatura indícios de que possa 

existir [58] .  

É possível verificar que os resultados deste estudo indicam a existência de uma 

correlação positiva, forte e significativa entre a frequência cardíaca média e o índice de 

apneia central. Esta relação sugere a tendência de um aumento de episódios de apneia central 

por hora quando a frequência cardíaca aumenta. No entanto, sabe-se que este tipo de apneia 

está frequentemente associado a bradicardias [4, 31, 59]. Quanto à dessaturação máxima, 

com base nos resultados expostos, sugere-se que o aumento do IAC diminui a percentagem 

de dessaturação máxima. Porém, a apneia central ocorre quando não existe envio do 

estímulo do centro respiratório para os músculos respiratórios, impossibilitando a contração 

torácica e provocando a dessaturação sanguínea ≥ 3% [4, 31, 59]. 

A deflexão craniana apresentou forte correlação positiva e estatisticamente 

significativa, parecendo indicar que uma posição mais anterior da mandíbula predispõe ao 

aumento do IAC. Quanto à correlação existente entre o arco mandibular e o IAC, este 

revelou-se negativo e com significância estatística, indicando que perante a diminuição 

deste ângulo, associado à mordida aberta, o índice de apneia central aumenta.  
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A correlação entre o IAC e o IAH apresentou-se positiva e significativa, sugerindo 

que um aumento dos episódios de apneia se encontra associado ao respetivo incremento do 

número de apneias e hipopneias. Este resultado tem sido constatado em investigações 

anteriores [31, 60]. No entanto, a duração das hipopneias surge em relação negativa e 

significativa com o IAC, o que sugere que quanto menor a duração de eventos de obstrução 

parcial das VAS, maior o número de eventos apneicos por hora. Todavia, as apneias centrais 

são ainda condições cuja etiologia e mecanismo carece de maior esclarecimento. Assim, 

tendo uma vez mais em consideração a diminuta amostra, os resultados observados não 

podem ser considerados ilações definitivas pelo que estudos adicionais são aconselhados. 

 

Nos dados relativos ao índice de apneia obstrutiva (IAO) com a variável IMC, 

verificou-se uma forte correlação positiva, o que parece sugerir que a obesidade tem um 

papel importante na patogénese obstrutiva da apneia do sono. Embora, em idade pediátrica, 

o principal fator etiológico do SAOS seja a hipertrofia das adenoides, também o aumento 

da adiposidade permite modular a severidade desta condição [37, 61, 62].  

A relação encontrada entre o aumento da frequência cardíaca com o IAO, embora 

significativa, não é a expectável, uma vez que a bradicardia é um sinal comum à presença 

de SAOS. Estudos de Adlakha and Shepard [63] e Huettner, Koehler [64] confirmaram o 

predomínio da atividade parassimpática e a respetiva desaceleração da frequência cardíaca 

durante o episódio de apneia obstrutiva do sono. As possíveis justificações para os resultados 

obtidos nesta investigação assentam na possibilidade de terem ocorrido vários 

microdespertares durante o estudo polissonográfico, uma vez que este mecanismo de defesa 

provoca o aumento do ritmo cardíaco e da pressão arterial [4, 65].  

Salienta-se a forte correlação positiva e estatisticamente significativa entre o índice de 

apneia/hipopneia com o IAO e a correlação negativa e significativa entre o IAO com a 

duração das hipopneias. Estes resultados sugerem que a síndrome da apneia obstrutiva do 

sono é mais severa quanto maior o número de episódios de apneias e ou hipopneias por hora, 

bem como quando estas últimas têm menor duração. De facto, o índice de apneia/hipopneia 

é o parâmetro polissonográfico mais vulgarmente utilizado para a determinação e severidade 

de distúrbios respiratórios. O IAH permite identificar a presença de SAOS, sendo que é 

apenas necessário um episódio de apneia/hipopneia por hora para o diagnóstico de apneia 

obstrutiva em idade infantil, desde que se verifiquem sinais e/ou sintomas caraterísticos 
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associados [31, 66, 67]. No entanto, está comprovado que a maior duração das hipopneias 

têm uma íntima relação com a severidade da SAOS [66]. 

O ângulo SNB surge com uma forte correlação negativa e estatisticamente significativa com 

o IAO, parecendo indicar que o aumento deste ângulo, decresce o índice de apneia 

obstrutiva. Este resultado é o expectável, uma vez que a posição retruída mandibular pode 

comprometer as VAS, ao diminuir o seu diâmetro por compressão [35]. Na literatura 

ortodôntica está bem documentado o nível de confiabilidade do ponto SNB como indicador 

da posição ântero-posterior maxilar e mandibular [35, 45, 68]. 

 

IV.3.6. Correlação do volume e área de secção máxima das VAS com 

outras variáveis do estudo 
 

Destacam-se as correlações fortes e positivas entre o volume com o total de episódios 

e duração média do ronco, em que houve significado estatístico, indicativo que quanto maior 

o número de episódios de roncopatia, bem como a sua duração, maior será a tendência das 

VAS aumentarem. Estes resultados, ainda que significativos, não permitem uma conclusão 

fidedigna, visto que a roncopatia é a emissão de ruído, durante o sono, proveniente das vias 

aéreas superiores. Sendo assim, uma das possíveis causas para tal a diminuição anatómica 

da via faríngea [69]. A roncopatia está bem descrita na literatura científica como um dos 

principais sinais da SAOS pediátrica [67, 70].  

Com base na tabela 15, verifica-se que a relação entre o índice de dessaturação e o volume 

é positiva e significativa, apontando para o aumento do volume quando a saturação de 

oxigénio diminui. Porém, a dessaturação de oxigénio é inerente a uma deficiente ventilação 

pulmonar, o que na maioria dos casos tem como causa a obstrução das vias aéreas. Vavrina 

[71] confirmou que crianças com SAOS e reduzido diâmetro das vias áreas superiores, por 

consequência da hipertrofia das adenoides, possuíam um padrão de dessaturação superior a 

crianças submetidas à excisão cirúrgica das adenoides. 

São várias as técnicas que demonstram a relação diretamente inversa entre as dimensões das 

VAS e o aumento do IAH e do IAO [1, 72, 73]. Desta forma, não é possível ter em 

consideração a correlação positiva evidenciada neste estudo entre o IAH e o volume. 

Relativamente à correlação positiva e significativa entre o índice de apneia mista e a área de 

secção máxima, a qual sugere a tendência de aumento da área de secção máxima com o 
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aumento do número de apneias mistas por hora, também não é o expectável, uma vez que 

as apneias mistas são combinações de episódios de apneias centrais com episódios de 

apneias obstrutivas, verificando-se a diminuição do controlo respiratório assim como a 

obstrução das vias aéreas superiores [4]. 

O ângulo ANB apresentou uma associação diretamente proporcional e significativa com o 

volume. Todavia, o aumento do valor deste ângulo reflete uma discrepância 

maxilomandibular, ao situar a mandíbula numa posição mais retruída. Esta condição pode 

comprimir a faringe, diminuindo por consequência o seu volume e diâmetro. Dultra, Tavares 

[74], ao comparar o ângulo ANB entre pacientes assintomáticos e com SAOS, observou que 

os últimos apresentavam valores significativamente aumentados. Hu, Zhang [75], verificou 

que indivíduos de classe II, ao terem o ângulo ANB maior, possuíam as vias aéreas 

superiores mais estreitas, comparativamente a indivíduos de classe I, cujo ângulo 

apresentava valores menores. 

 

IV.4. Limitações do estudo   

  

É essencial mencionar que o estudo piloto em causa apresenta diversas limitações, 

influenciadoras nos resultados obtidos, traduzindo-se estes no reduzido significado 

estatístico. As primeiras e mais relevantes referem-se à quantidade da amostra recolhida. 

Devido à logística inerente a este tipo estudo, apenas foi possível selecionar 11 pacientes. 

Porém, devido a erro de operador na realização do estudo polissonográfico, a amostra foi 

reduzida substancialmente para o total final de cinco crianças e quatro crianças (no caso do 

estudo das VAS). Neste caso, verificaram-se várias dificuldades por parte dos pais dos 

participantes em colocarem corretamente o equipamento polissonográfico. Por outro lado, 

a natureza comportamental das crianças nesta faixa etária foi um grande obstáculo, o que 

nem sempre permitiu a adequada cooperação durante o exame anteriormente referido. Para 

além disso, a necessidade em considerar uma única resposta afirmativa no questionário 

pediátrico do sono, para seleção preliminar dos potenciais portadores do SAOS, devido à 

pequena amostragem, pode ter diminuído a capacidade deste questionário em identificar os 

pacientes com esta condição.

Outro fator a considerar num próximo estudo será a importância de realizar várias réplicas 

para um desenho experimental mais favorável e de forma a garantir um maior grau de 

fiabilidade nos resultados. 
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A reprodutibilidade polissonográfica foi de uma única sessão de sono com o intuito de evitar 

um maior desconforto e cansaço para a criança. No entanto, é necessário considerar a 

possibilidade de se ter obtido resultados enviesados, uma vez que a criança poderá ter 

apresentado dificuldade em adormecer com o equipamento, levando consequentemente a 

um diagnóstico incompleto ou mesmo errado. Assim, sugere-se a utilização de pelo menos 

duas sessões noturnas, de forma a garantir a correta adaptação do participante e possibilitar 

uma recolha de dados mais fidedignos.  

É importante referir também as repercussões da amostragem reduzida, nomeadamente a 

impossibilidade de se obterem conclusões significativas, sendo que a existência de outlyers 

pode ter conduzido a resultados díspares e sem significado clínico. 

É ainda de salientar a impossibilidade de avaliação de alguns parâmetros relativamente a 

valores normativos e assim estabelecer algum grau de comparação na amostra. É o caso das 

variáveis de volume, área de secção mínima e área de secção máxima. Contudo, é importante 

relembrar a natureza do estudo em questão, sendo este um processo importante de adaptação 

e refinamento de uma pesquisa experimental futura, pelo que o objetivo passará por avaliar 

os parâmetros referidos antes e após a execução de tratamentos ortodônticos de caráter 

intercetivo em crianças com SAOS, o que permitirá comparar possíveis alterações que daí 

tenham surgido.  
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V. Conclusões 

 

  A presente monografia permite concluir que a amostra deste estudo piloto é 

constituída por crianças braquifaciais, com predisposição à classe I e portadoras da síndrome 

da apneia obstrutiva do sono. As caraterísticas atípicas desta amostra, comparativamente 

com o padrão facial e esquelético convencional da condição anteriormente referida, revelam 

a necessidade de repetir o estudo com uma amostragem dimensional maior. Daqui, pretende-

se retirar conclusões mais significativas sobre a relação entre o tipo braquifacial e a possível 

alteração dimensional das vias áreas superiores na prevalência e severidade dos distúrbios 

respiratórios obstrutivos. 

É relevante salientar que se verificou a existência de várias correlações fortes sem 

significância estatística, reforçando a necessidade de estudos adicionais e com uma 

amostragem mais representativa para a correta validação da metodologia aplicada. 

Perante a presença de variáveis para as quais não se obteve qualquer correlação, nem 

significância estatística, sugere-se ainda que estas não sejam utilizadas em estudos futuros.  
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6. Declaração de Consentimento Informado 
 

 

Declaração de Consentimento Informado 

 

 

________________________________________(Nome completo), pai, mãe ou 

responsável pelo paciente_____________________________________________(nome 

completo), compreendi a explicação que me foi fornecida, por escrito e verbalmente, acerca 

da investigação com o título “Estudo comparativo da análise polissonográfica com a 

caraterização dimensional das vias áreas superiores, avaliadas em tomografia de feixe 

cónico”, conduzida pela investigadora Helena Sofia Gomes Files na Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto, para a qual é pedida a sua participação. Foi-me dada a 

oportunidade para fazer as perguntas que julguei serem necessárias, e para todas obtive 

resposta satisfatória. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, 

a informação que me foi prestada versus os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, 

os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o 

direito de decidir livremente, aceitar ou recusar a todo o tempo a sua participação no estudo. 

Sei que posso abandonar o estudo e que não terei que suportar qualquer penalização, nem 

quaisquer despesas pela participação neste estudo. 

Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para refletir sobre esta proposta de participação.  

Nestas circunstâncias, consinto que a /o minha/meu filha(o) participe neste projeto de 

investigação, tal como me foi apresentado pela investigadora responsável, sabendo que a 

confidencialidade dos participantes e dos dados a eles referentes se encontra segura. 

Mais autorizo que os dados deste estudo sejam utilizados para este e outros trabalhos 

científicos, desde que irreversivelmente anonimizados. 

 

Data___/___/_____ 
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7. Explicação do estudo 
 

 

Explicação do estudo 

 

Título 

Estudo comparativo da análise polissonográfica com a caraterização dimensional das vias 

aéreas superiores, avaliadas em tomografia de feixe cónico. 

 

Objetivos 

O presente estudo será desenvolvido em âmbito da realização de uma monografia de 

investigação para conclusão do Mestrado Integrado em Medicina Dentária, ministrado pela 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto.   

O Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é o tipo de apneia mais comum em idade 

pediátrica. Constitui uma anormalidade anatómica e funcional, cujo principal evento 

corresponde ao estreitamento ou colapso recorrente das paredes das vias aéreas superiores. 

Pode ser definida por episódios de obstrução completa ou parcial da via aérea superior 

durante o sono, com completa interrupção (apneia) ou redução (hipopneia) do fluxo de ar, 

seguido de um despertar que restaura o funcionamento das vias aéreas e que poderá ocorrer 

várias vezes durante a noite. Esta patologia acarreta diversas consequências tais como, 

irritabilidade, sonolência diurna, falta de atenção, insucesso escolar, dores de cabeça 

frequentes e diminuição do ritmo de crescimento. Para além das interações sociais 

fragilizadas e da diminuição significativa da qualidade de vida, outros problemas poderão 

advir nomeadamente problemas cardiovasculares.  

Vários estudos têm enfatizado a possível relação entre pacientes com o SAOS e a 

desarmonia dentofacial. Define-se por má-oclusão quando se verifica um alinhamento 

anormal entre os arcos dentários superiores e inferiores. Muitas vezes, a falta de harmonia 

dentária deve-se à componente esquelética, ou seja, quando a maxila não se encontra no 

mesmo alinhamento que a mandíbula, podendo estar numa posição mais avançada ou 

recuada. Caso se verifique esta condição poderão estar reunidas as condições necessárias 

para se verificar uma obstrução das vias aéreas.  

Em suma, o objetivo do estudo será analisar em pacientes com SAOS, de que forma as 

dimensões das vias aéreas superiores e a classe esquelética possam estar correlacionadas e 

quais as consequências associadas.  

 

Metodologia 

A amostra será constituída por cerca de dez crianças com suspeita de apneia do sono e com 

má oclusão dentária/esquelética. É possível que seja necessário efetuar reajustes após a 

análise dos resultados preliminares. 

Para a realização do diagnóstico da apneia do sono pretende-se realizar inicialmente um 

Questionário Pediátrico do Sono (QPS). Este será preenchido pelos pais das crianças e 

possui vinte e duas perguntas sobre sinais caraterísticos do SAOS. Caso se verifique uma 

pergunta identificada como “Sim” a criança será considerada suspeita de SAOS e será 

escolhida para a continuação do estudo. Seguidamente, serão recolhidos os dados pessoais 
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para o sexo, idade, altura, massa corporal (peso) e circunferência do pescoço. A variável 

sexo é necessária para averiguar se existe uma maior prevalência de SAOS/Desarmonia 

Craniofacial no sexo feminino ou masculino. Permitirá assim, concluir se existe maior 

necessidade de tratamento ortodôntico intercetivo no sexo feminino ou masculino. A 

variável idade tem um papel fundamental, uma vez que o diagnóstico precoce e consequente 

tratamento ortodôntico intercetivo para o SAOS apresenta elevadas taxas de sucesso 

comparativamente em adultos. Além do mais, pretende-se avaliar a possível correlação entre 

a morfologia (forma) das vias aéreas superiores em crianças e a prevalência do SAOS, sendo 

que, anatomicamente as crianças possuem vias aéreas menores e de localização de 

coincidente com as vias aéreas na fase adulta. A recolha da altura e massa corporal é 

imprescindível para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), que se define por ser 

uma relação entre a massa do indivíduo e a sua altura que permite determinar se existe risco 

de obesidade. Pretende-se utilizar esta variável dado que vários estudos têm vindo a 

encontrar uma correlação entre o SOAS e IMC elevados. Por último, será medida a 

circunferência do pescoço, uma vez que, é um fator preditivo para o SAOS. Posteriormente, 

será feito o estudo polissonográfico, considerado um método de diagnóstico eficaz, seguro 

e não invasivo. Consiste num exame que quantifica a atividade respiratória, muscular e 

cardíaca durante o sono, dependendo do tipo de aparelho. O aparelho selecionado é o Alice 

NightOne da Philips® e permite recolher informações obtidas por sensores distribuídos pelo 

corpo (esforço, fluxo respiratório e oximetria). Uma vez recolhidos os dados pelo aparelho, 

estes serão analisados por técnicos especializados. Carateriza-se por ser portátil e permite 

que o estudo polissonográfico seja realizado na própria casa do paciente para o seu maior 

conforto. A colocação do aparelho é simples e poderá ser feita pelo próprio paciente ou com 

o auxílio de um adulto, caso ainda tenha pouca destreza manual. É de salientar que será 

explicada a forma correta de colocação e utilização do aparelho para além de que, o paciente 

poderá recorrer ao livro de instruções que se encontra na caixa de transporte do 

polissonografo.  

Outro exame importante para o diagnóstico ortodôntico e de apneia do sono é a Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cónico (TCFC). Carateriza-se por ser um método imagiológico 

extremamente útil para determinar, por exemplo, se as vias aéreas superiores apresentam 

volume ou diâmetro reduzido e, consequentemente, impeça um fluxo respiratório 

satisfatório. Este exame é não invasivo, extremamente seguro e com uma dose de radiação 

baixa. Após a realização do estudo polissonográfico, o paciente será submetido a este 

exame, pelo que não poderá ter consigo qualquer tipo de dispositivo, peça metálica, joalharia 

ou acessórios (ex. lenços) na região da cabeça e pescoço. O paciente será informado, 

momentos antes do exame, sobre a conduta mais adequada para a realização do mesmo. 

Outra vantagem relativa à TCFC reside no facto de possibilitar a determinação de uma má-

oclusão esquelética, pois permite que a imagem 3D seja transformada em 2D com o auxílio 

do programa Nemotec Dental Studio ® e, assim, possibilite a análise dento-esquelética do 

paciente. Por exemplo, permite avaliar se uma mandíbula extremamente recuada se encontra 

relacionada com a obstrução das vias aéreas. Para esta etapa irá recorrer-se à análise 

cefalométrica (Ricketts e de Steiner) que consiste numa ciência que estuda as dimensões 

cranianas e faciais por meio de pontos, planos e ângulos anatómicos. 
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Resultados/Benefícios esperados 

Pretende-se obter os resultados que permitam responder às perguntas que surgem na base 

da realização desta dissertação, ou seja, avaliar se existe efetivamente uma correlação 

positiva e significativa entre o Síndrome Obstrutivo da Apneia do Sono, dimensão das vias 

aéreas superiores e classe esquelética. Este estudo ambiciona uma melhoria na inter-relação 

entre a ortodontia e a pneumologia relativamente ao plano de tratamento estabelecido para 

o distúrbio respiratório anteriormente referido. Deste modo, pretende-se beneficiar os 

pacientes para um diagnóstico e tratamento de caráter multidisciplinar mais rápido, objetivo 

e eficaz.  

 

Riscos/Desconforto 

Serve o presente documento para esclarecer que qualquer exame realizado para a 

investigação proposta não acresce para o participante qualquer risco ou desconforto.  

 

Considerações éticas 

Durante todo o processo de investigação será mantido o anonimato do participante, sendo 

atribuído um código numérico. Evita-se assim o acesso, divulgação ou envolvimento de 

terceiros aos dados pessoais dos participantes. 

No decorrer desta investigação, será assegurado de que todos os dados pessoais utilizados 

irão permanecer na clínica privada Dentereal, não existindo qualquer possibilidade em 

realizar transferências internacionais de dados. 

Além disso, o participante ou o seu representante legal dispõem de inteira liberdade para 

retirar o seu consentimento e declarar desistência de participação no estudo em qualquer 

momento do mesmo. 

O participante ou o seu representante legal tem igualmente o direito em aceder e receber aos 

seus dados pessoais (art.º 20.º do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD)) assim 

como, de solicitar que os mesmos sejam apagados (art.º 17.º do RGPD) em qualquer 

momento da investigação. Qualquer participante ou representante legal possui de inteira 

legitimidade em requerer à retificação dos seus dados pessoais. Salienta-se o direito do 

titular dos dados pessoais de obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento 

(art.º 18.º do RGPD). 

 

 

Data:    /   /___    

 

Declaro que recebi, li e compreendi o documento da explicação do estudo. 

_____________________________________________________________________ 

O participante/ O paciente 
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8. Questionário Pediátrico do Sono (2-18 anos) 
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9. Curva de crescimento para o cálculo da altura dos 5 aos 19 

anos (sexo masculino e feminino) 
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10. Curva de crescimento para o cálculo da massa corporal dos 

5 aos 19 anos (sexo masculino e feminino) 
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11. Curva de crescimento para o cálculo do IMC dos 5 aos 19 

anos (sexo masculino e feminino) 
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12. Tabelas de interpretação das curvas de crescimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela de interpretação da altura 

Intervalo correspondente ao 

percentil obtido 

Interpretação do resultado 

˂P3 Estatura muito baixa 

P3-P15 Estatura baixa 

P15˃P50˂P85 Estatura normal 

P85-P97 Estatura alta 

˃P97 Estatura muito alta 

Tabela de interpretação da massa corporal 

Intervalo correspondente ao 

percentil obtido 

Interpretação do resultado 

˂P3 Baixo peso severo 

P3-P15 Baixo peso 

P15˃P50˂P85 Peso normal 

P85-P97 Excesso de peso 

˃P97 Elevado peso severo 

Tabela de interpretação do IMC 

Intervalo correspondente ao 

percentil obtido 

Interpretação do resultado 

˂P3 Magreza acentuada 

P3-P15 Magreza 

P15˃P50˂P85 Eutrofia 

P85-P97 Sobrepeso 

˃P97 Obesidade 
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13. Modelo do relatório do estudo polissonográfico do sono  
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