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RESUMO
A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma condição crônica caracterizada por obstrução recorrente completa ou parcial
da via aérea superior durante o sono, presente em uma significativa parcela da população. Devido ao envelhecimento
populacional e aumento da prevalência de obesidade, ambos importantes grupos de risco para AOS, a condição passou
a ser vista como um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento do número de afetados. Sabe-se que quando
não  tratada  satisfatoriamente,  traz  consequências  de  grande  impacto  na  qualidade  de  vida  dos  pacientes,  como
sonolência diurna excessiva e comprometimento do funcionamento diurno, além dos riscos relacionados à saúde. A
pressão  positiva  contínua  nas  vias  aéreas  (CPAP)  é  hoje  a  terapia  padrão  para  AOS.  Apesar  de  sua  eficácia
comprovada, a falta de adesão a este método é a principal barreira para alcançar um tratamento clinicamente eficaz, e o
paciente segue não tratado e sujeito às repercussões da doença. O tratamento cirúrgico é uma opção invasiva para o
tratamento da AOS. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de uma paciente do sexo feminino, de 30 anos, com
queixas  de  roncos,  retrognatia  e  alteração  estética  facial,  portadora  de  AOS  moderada-grave  constatada  por
polissonografia, cujo avanço maxilomandibular (MMA) proporcionou tratamento efetivo da AOS e melhora estética. 

PALAVRAS-CHAVE: Apneia obstrutiva do sono, avanço maxilomandibular, tratamento, cirurgia.

1 INTRODUÇÃO

A apneia  obstrutiva  do  sono  (AOS)  é  uma condição  crônica  caracterizada por  obstrução
recorrente completa ou parcial da via aérea superior durante o sono (RYAN ; LEE, 1985). Jordan et
al.  (2014)  defendem que colapso faríngeo completo  é  causa de apneia  e  o  colapso parcial  de
hipopnéia.  De acordo com Boyd et  al.  (2015),  ambos geram hipóxia intermitente  crônica  (HIC),
ativação  simpática  e  fragmentação  do  sono,  resultando  em  consequências  cardiovasculares,
metabólicas e neurocognitivas.

Conforme defendido por Soose et al. (2016), os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à
AOS são multifatoriais e variáveis entre os pacientes. Assim, o colapso da via aérea pode ocorrer
em qualquer nível nas vias aéreas superiores. Análises de diferentes estudos discordam quanto a
localização mais comumente afetada, sendo citadas cavidade nasal (WU et al., 2017) e orofaringe
(SOMMER et al., 2016). 

Segundo  Jordan  et  al.  (2014),  no  Brasil  a  prevalência  de  AOS  é  similar  à  de  países
desenvolvidos, sendo nestes uma doença comum, ocorrendo em 2 a 4% da população de meia
idade (30 a 60 anos) (CHEN et al., 2015). Estudos estabeleceram como fatores de risco para AOS:
idade,  sexo  masculino,  obesidade,  variações  estruturais  de  vias  aéreas  superiores  (retrognatia,
micrognatia, macroglossia, trauma e deformações oncológicas, desvio de septo nasal e hipertrofia
de  corneto  inferior),  e  fatores  hormonais  (hiperandrogenismo,  menopausa  e  hipotireoidismo)
(GASPARINI et al., 2013). 

Os pacientes geralmente relatam sintomas consistentes com apneia e hipopneia durante o
sono, disfunção neurocognitiva e qualidade de vida prejudicada, sendo queixas comuns: roncos,
sono não restaurador, dificuldade em iniciar ou manter o sono, fadiga ou cansaço, dor de cabeça
matinal, e sonolência diurna excessiva (BOYD et al., 2015). Segundo Gasparini et al. (2013), quando
não tratada, a AOS pode ter como consequência impacto na atenção e memória, aumentando o
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risco  de  acidentes  automobilísticos,  além  de  estar  associada  a  mudanças  comportamentais,
hipertensão, diabetes e risco aumentado de eventos cardiovasculares.

A polissonografia (PSG) é o padrão ouro para o diagnóstico e avaliação da AOS, monitorando
simultaneamente o sono e a respiração (JORDAN et al., 2014).

O tratamento da AOS visa melhorar os sintomas relacionados ao sono e a qualidade de vida,
além de reduzir os riscos relacionados às comorbidades previamente citadas. Na década de 1980, a
pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) se tornou a terapia padrão para AOS (CUI et al.,
2016).  No  entanto,  outros  recursos  terapêuticos  incluem:  a  perda  de  peso,  a  terapia  de
posicionamento, dispositivo de avanço mandibular (MAD) e cirurgias reconstrutivas das vias aéreas
superiores, como o avanço maxilomandibular (MMA) (LEE et al., 2015).

Os autores relatam um caso de apneia obstrutiva do sono moderada, diagnosticado em uma
paciente adulta do sexo feminino, cuja escolha de tratamento definitivo foi  a cirurgia de avanço
maxilomandibular (MMA) e fazem uma revisāo de literatura.

2 MATERIAL E MÉTODO:

Esse relato de caso foi realizado através de coleta de dados do prontuário de uma paciente
que procurou o serviço de otorrinolaringologia com queixa de apneia do sono e alteração estética
facial.  Foi  explicado  o  procedimento  à  paciente  e  assinado  o  termo  de  consentimento  livre  e
esclarecido autorizando a publicação de seu dados. O estudo foi submetido ao comitê de ética. Foi
realizada também, revisão de literatura através de consulta às bases de dados: Lilacs, PubMed e
UpToDate, sendo selecionados artigos, dos últimos 5 anos, de relevância no assunto.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Paciente A. A. P. R., 31 anos, do sexo feminino, branca, do lar, natural de Campinas/ SP,
altura de 1,63 m, peso 60 Kg e IMC 22,6 Kg/m2. Procurou o serviço de ORL com queixas de roncos,
apneia do sono e insatisfação com a estética do seu terço médio facial. Em março de 2016 exame
polissonográfico constatou apnéia obstrutiva do sono (AOS) moderada e baixa eficiência do sono
(66,2%), demonstrando latência normal para inicio do sono NREM (11 minutos) e para início do sono
REM (104 minutos), aumento na porcentagem do sono leve, redução na porcentagem do sono REM
(12,7%), ronco de moderada intensidade e frequência e Índice de Apneia-Hipopneia de 28,5 por
hora de sono.

Radiografia para avaliação facial de tecidos moles constatou retrusão de maxila, mandíbula e
mento, e classificou a paciente como Classe II de Angle. 
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Foi  elaborado  um  plano  terapêutico  cirúrgico  com  base  na  avaliação  clínica  e  queixas
estéticas da paciente, sendo escolhida a cirurgia de avanço maxilomandiular (MMA). A cirurgia teve
duração de 5 horas e foi composta, nesta ordem, de: avanço mandibular de 7mm com a técnica de
osteotomia  sagital  bilateral,  avanço  maxilar  de  5mm com  a  técnica  de  Lefort  I,  septoplastia  e
turbinoplastia bilateral e mentoplastia com avanço de 6mm com a técnica de osteotomia de mento. 

Nova avaliação polissonográfica foi realizada após 8 meses da cirurgia, constatando melhora
na eficiência do sono (83,1%), latência para inicio do sono NREM (6,1 minutos) e para início do sono
REM (72 minutos), normalização na porcentagem do sono REM (23,6%), ronco em leve intensidade
e raros episódios e Índice de Apneia-Hipopneia dentro da normalidade (0,2 por hora de sono).

A oclusão dentária Classe II  de Angle corresponde à presença da mandíbula retraída em
relação à maxila (OLIVEIRA et al., 2016), um dos motivos pelo qual a paciente do caso relatado
optou por esse procedimento, a estética.

As  opções  terapêuticas  para  pacientes  com  AOS  variam  dependendo  do  espectro  de
gravidade da doença, que vão desde medidas gerais, visando reduzir o colapso das vias aéreas
superiores, as intervenções ou dispositivos cirúrgicos (MANGADO et al., 2014). 

O CPAP proporciona pressão positiva contínua para a via aérea superior através de uma
máscara adaptada ao paciente, é atualmente o padrão ouro para o tratamento da AOS, e apesar de
sua eficácia comprovada, tem-se uma adesão relativamente baixa (MANGADO et al., 2014). Esse
fator  leva  a  uma maior  demanda  do uso de  um dispositivo  oral  para  alcançar  ou  melhorar  os
benefícios possíveis com CPAP, são usados  durante o sono para aumentar a via aérea superior
tamanho através de uma ação mecânica, e também provaram eficacia: dispositivos de retenção de
língua e dispositivo de avanço mandibular (GASPARINI et al., 2013).

Alguns pacientes podem não ter sucesso com as cirurgias envolvendo as partes moles, e
podem ser candidatos a avanços maxilomandibulares ou traqueostomias (BOYD et al., 2013).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço maxilomandibular em pacientes com apneia obstrutiva do sono, é um procedimento
que além de trazer benefícios estéticos também é curativo, tendo grande importância na melhoria da
qualidade de vida dos pacientes. 

É de grande importância que o médico otorrinolaringologista tenha em mente as diversas
opções para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, fazendo a escolha terapêutica de maneira
individualizada.
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