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RESUMO
Apesquisa tem por objetivo identificar os benefícios da intervenção em um grupo de indivíduos que apresentam queixas
relacionadas aos distúrbios respiratórios do sono, o ronco e a apneia obstrutiva do sono leve a moderada,mediante a
avaliação da remissão na presença das queixascomparadas no período pré e pós intervenção. A pesquisa tem caráter
exploratório,  quali/quantitativo  e  para  a  coleta  de dados utiliza-secomo instrumento o  questionário  semi-estruturado
adaptado  do  protocolo  MBGR,  questionários  constando  de  história  clínica,  avaliação  postural  com  medidas
antropométricas e avaliação das estruturas orofaciais, e funções do sistema estomatognático. O grupo compõe-se de 08
adultos de ambos os sexos, sendo 06 mulheres e 02 homens com idade entre 34 a 77 anos,atendidos numa clínica
escola localizada na no norte do Paraná. A proposta pretende a realização de 10 encontros com objetivos e estratégias
pré-estabelecidas  para  o  tratamento  dos  distúrbios  respiratórios  do  sono.A  eficiência  na  remissão  das  queixas  e
alterações  miofuncionais  apresentadas  inicialmente  pelos  adultos,  readequação  das  funções  do  sistema
estomatognáticosão resultados aqui pretendidos e, primordialmente, a melhora na qualidade de vida de cada um dos
atendidos.

PALAVRAS-CHAVE:Distúrbios Repiratórios do Sono. Reabilitação. Fonoaudiologia. Sistema Sensório Motor Orofacial. 

1 INTRODUÇÃO 

Em sua maioria o que leva o paciente com Distúrbios Respiratórios do Sono (DRS) a um
especialista, é a sua própria história clínica. Eles chegam ao consultório médico com um relato de
sonolência diurna, cansaço, irritabilidade, dores de cabeça, queixa do ronco entre outros. 

O ronco é uma manifestação dos distúrbios respiratórios do sono, mas podem indicar outras
doenças,  que  surgem  durante  o  sono,  e  que  antes,  era  um  assunto  pouco  difundido.  Porém
devemos ficar em alerta. A apneia obstrutiva do sono (AOS) pode causar múltiplas consequências,
incluindo sonolência diurna excessiva, diminuição da qualidade de vida e doenças cardiovasculares.
Pode ser considerada um problema de saúde pública, pois estudos recentes sugerem que o ronco
primário também pode contribuir potencialmente para doença cardiovascular. O ronco habitual (RH)
é um barulho causado pela vibração dos tecidos da região da garganta durante o sono, sendo muito
comum  na  população  em  geral,  principalmente  nos  que  apresentam  hipotonia  nas  estruturas
orofaciais. 

Segundo Lemes (2005), o ronco é caracterizado por barulho, decorrente de circunstancias
relacionados entre si, com fenômenos físicos e acústicos. As estruturas dos músculos da garganta,
como língua, palato e faringe têm como função dentre outras a deglutição, o correto direcionamento
dos alimentos para o esôfago e direcionamento do ar da respiração para os pulmões. Poderá ocorrer
uma obstrução das vias aéreas respiratórias, decorrente da falta de complacência das paredes das
estruturas,  e  consequentemente  a  produção  do  som,  conhecido  como ronco.  Quando  ocorre  a
obstrução incompleta nas vias respiratórias, a pressão que ele exerce ao passar pela garganta, força
a abertura, produzindo à vibração. Caso a resistência seja tão grande, o ar simplesmente não passa,
ocasionando a apneia.
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Durante o sono, há um relaxamento da musculatura da garganta.Esse relaxamento no sujeito
normal nada influencia em sua capacidade das vias respiratórias; já no sujeito que ronca, nota-se
que a musculatura não consegue manter totalmente abertas as vias aéreas. Em indivíduos sem
queixas  respiratórias,  acontece  durante  a  inspiração  uma  pressão  negativa  que  suga  o  ar  da
atmosfera até os pulmões.Entretanto, já nos indivíduos roncadores, esta pressão negativa também
suga os tecidos da garganta para dentro do espaço aéreo, provocando a obstrução. O Ronco, é
proveniente do fechamento parcial das vias aéreas, com a via estreitada, dificultando a passagem de
ar. (LEMES, 2005)

Guimarães (2009) relata que cerca de um terço da vida passamos dormindo, instante em que
diversas patologias emergem. Os distúrbios do sono atingem pessoas de várias idades.A apneia
obstrutiva do sono pode ser classificada como uma doença crônica, que avança e incapacita o
sujeito,  e pode contribuir  para mortalidade, sendo considerada problema de saúde pública, com
relação as doenças cardiovasculares.

Guimarães (2009) aborda que há vários tratamentos recomendados para SAOS, dentre eles,
a  perda  de  peso,  a  intervenção  cirúrgica  como  uvulopalatofaringoplastia,  a  intervenção  com
dispositivos dentais, o uso do aparelho de pressão aérea positiva continua (CPAP) e tratamentos
alternativos.  A  reabilitação  fonoaudiológica,  como  terapia  miofuncional,  atuará  nas  alterações
miofuncionais das VAS.

Bianchini (2012) descreve que a intervenção fonoaudiológica acontece pela percepção das
estruturas alteradas e o treinamento corretivo, com a preparação dos músculos, realizados através
de exercícios.

Rahal (2012) relata que a atuação da motricidade orofacial tem como foco oestabelecimento
das funções orofaciais. Para isso, a fonoaudiologia trabalha em cima de duas linhas que tem como
objetivo  comum  adequar  as  funções  do  sistema  estomatognático’;a  primeira,  bem
conhecidachamada mioterapia, que por meio de exercícios, modifica o comportamento muscular; a
segunda  linha,  que  é  a  terapia  miofuncional,  visa  a  modificação  muscular  através  do
restabelecimento das funções orofaciais. 

Marchesan (2012) afirma qu a motricidade orofacial está inserida na fonoaudiologia, e que
nos últimos anos tem se desenvolvido, com objetivo de reabilitação fonoaudiológica e a aquisição da
reorganização,  das funções do sistema estomatognático,  independente das alterações e causas
encontradas.

Essas autoras propõem que o trabalho com a motricidade orofacial exige a identificação das
estruturas hipotônicas e a correlação da função do sistema estomatognático, de modo a direcionar a
uma  modificação,  a  uma  estabilidade  miofuncional,  visando  um  equilíbrio  de  todo  o  sistema
estomatognático,  com  adequações  de  padrões  de  hábitos  instalados,  adquiridos,  necessitando
acima de tudo a conscientização, interesse e envolvimento do paciente e dos familiares.

Xavier et al (2013) salientam que se a fonte do RH e AOS sejam provenientes do colapso das
estruturas  moles,  que  constituem  as  vias  aéreas  superiores,  a  fonoaudiologia  será  capaz  de
contribuir para o tratamento, com exercícios nessas estruturas, em forma de terapia complementar
para o DRS, focada no fortalecimento e adequação funcional das estruturas orofaciais.

Zimerman (1997) afirma que o ser humano tem o hábito de andar em bando, e desde que
nascemos  participamos  de  diferentes  grupos,  em  permanente  dialética.  Neste  sentido,  Ribeiro
(2000) entende que o aprendizado em grupo é agregador por ser fruto de uma relação pessoas-
mundo, pois o indivíduo nasce, se desenvolve e morre em grupo, sendo o seu local natural. O grupo
terapêutico  é  uma pequena parte  da  vida  do sujeito,  permitindo que ocorra  a  reexperiência  do
cotidiano nos relacionamentos humanos, se tornando o lugar de contato pleno, pela relação pessoa
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a pessoa que a humanidade de cada um é revelada em trocas autênticas. Além disso, o indivíduo
não perde sua individualidade no grupo. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa será de caráter exploratório, quali/quantitativo, e acontecerá nas dependências da
Clínica  Escola  de  Fonoaudiologia  da  Unicesumar,  localizada  dentro  do  Centro  Universitário  -
UniCesumar, situado na Avenida Guedner, na cidade de Maringá-PR. 

Os sujeitos participantes da pesquisa obedecerão a critérios para inclusão: de queixas de
Ronco e presença de AOS, mediante comprovação diagnosticada pelo exame de Polissonografia do
Sono, independentes de sexo, idade, nível socioeconômico-cultural virão encaminhados da triagem
ou procura espontânea, por atendimento específico na área, na Clínica Escola de Fonoaudiologia da
Unicesumar,  especificamente  do  projeto  de  extensão  AMRAOS  –  Atenção  Multiprofissional  do
Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono. Após o conhecimento sobre a proposta e terem assinado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), iniciarão o procedimento da pesquisa. 

Os  materiais  utilizados  serão:  Protocolo  semiestruturado  para  AMRAOS,  Questionário  de
Berlim, Questionário de Sonolência, Questionário de Cronotipia;

Além de Espelho milimetrado de Altmann, fita métrica, Inspirômetro de Incentivo à Volume,
Paquímetro, Respiron, bexiga, materiais didáticos, com slides e folhetos, e máquina fotográfica da
marca Canon.

A avaliação inicial, que se dará pela história clínica, com informações do paciente e queixa
principal.Será realizado o exame clinico, com medidas antropométricas e avaliação das estruturas
orofaciais.  Além  destes,  utilizar-se-a  aplicação  do  instrumento  de  pesquisa  semiestruturado,
adaptado  do  protocolo  MBGR  (Marchesan  et  al,  2009)  utilizado  para  avaliar,  diagnosticar  e
estabelecer  prognósticos  em  motricidade  orofacial,  e  que  por  meio  dele  será  realizado  exame
funcional  orofacial,  com postura  corporal,  medidas  da  face,  exame extra-oral,  exame intra-oral,
mobilidade,  tônus,  dor  a palpação e funções orais.  Também serão utilizados o Questionário  de
Berlim  (Vaz  AP  et  al,2011),  utilizado  para  verificar  a  presença  do  ronco,  sua  intensidade  e
frequência,  episódios de apneia  testemunhados,  fadiga ao acordar  e  ao longo do dia,  sono ao
volante e presença de hipertensão. Questionário de Qualidade de Vida nos Distúrbios Respiratórios
do Sono (Silva, Vc et al, 2006), utilizado como instrumento de qualidade de vida associada à saúde,
com foco em distúrbios obstrutivos do sono. Questionário de Matutinidade-Vespertinidade (Horne e
Östberg,  1976),  para  avaliar  cronotipos.  Fluxo aéreo nasal  através do Espelho de Glatzel  para
avaliação da permeabilidade nasal, e Classificação de Mallampati (Samsoon e Young, 1987) 

Os sujeitos  seguirão para a terapia  em grupo,  que será  realizada uma vez por  semana,
totalizando 10 encontros de intervenção fonoaudiológica, sendo 2 encontros para avaliação inicial e
final,  e os outros 8 encontros,  com estratégias específicas e pertinentes para readequação das
funções  estomatognáticas:  Respiração,  Mastigação,  Deglutição,  Fala,  bem como  adequação  de
tônus e da mobilidade das estruturas orofaciais. 

Os dados da pesquisa  serão obtidos por  meio  de filmagens,  planejamentos e resultados
diários das sessões de terapia realizadas que serão analisados estatisticamente, aplicados os testes
compatíveis com os achados, podendo acontecer por meio de comparação dos resultados pré e pós
intervenção.
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3 RESULTADOS ESPERADOS

Acredita-se  que com o  desenvolvimento  da pesquisa,  possa surgir  uma nova  visão para
reabilitação fonoaudiológica dos pacientes com queixa de ronco e apneia obstrutiva do sono. As
intervenções individuais que têm sido predominantes nos processos terapêuticos poderão vislumbrar
a possibilidade de terapia em grupo o que maximizaria as abordagens,visto as peculiaridades de
cada participante.  

Os  resultados  esperados  são,  a  eficiência  na  remissão  das  queixas  e  alterações
miofuncionais  apresentadas  inicialmente  pelos  adultos,  readequação  das  funções  do  sistema
estomatognático, a diminuição das queixas relacionadas com ronco primário e apneia obstrutiva do
sono e a melhora na qualidade de vida.

Contudo, além da ampliação do conhecimento e atender as necessidades de cada um dos
pacientes  inseridos no grupo,  pretende-se ainda reduzir  a  demanda existente na população em
geral.
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