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• Graduação em Fonoaudiologia pela Faculdade Metodista Izabela Hendrix

(1996);

• Especialização em Gerontologia pela Fumec (1999);

• Especialização em Motricidade Oral, com enfoque em Disfagia, pelo

Cefac/São Paulo (2001);

• Aperfeiçoamento em Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono pela

Unifesp/São Paulo (2017).

Fonoaudiologia e 

distúrbios do sono



• Insônia;

• Distúrbios respiratórios do sono;

• Doenças do SNC com hiperssonolência;

• Distúrbios do ritmo circadiano;

• Parassonias;

• Distúrbios do movimento.

Classificação internacional

dos distúrbios do sono



• Ronco primário: obstrução parcial e vibração da faringe, sem

presença de AOS;

• Síndrome da resistência de via aérea superior: resulta em

esforço respiratório relacionado aos despertares - RERA;

• Apneia obstrutiva do sono (AOS): obstrução total (apneia)

ou parcial (hipopneia)da via aérea superior durante o sono;

• Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS).

(Ieto V, 2014; Guilleminault C et al, 1993; Godoy et al, 2015; Kapur VK et al., 2017.)

Distúrbios do sono



Definição

• IAH entre 5 e 15 associado a sintomas, como sonolência

excessiva diurna, ronco alto, fadiga e interrupções na respiração

durante o sono;

• IAH≥ 15 sem queixas.

(American Academy of  Sleep Medicine, Sleep 1999.)

Síndrome da apneia 

obstrutiva do sono 

(SAOS)



• Alteração do controle metabólico da respiração durante o sono:

respiração irregular / oscilações da amplitude da ventilação /

queda de saturação de oxiemoglobina /microdespertares;

• Correlação entre características esqueléticas e tecido muscular:

obesos / classe II Angle;

• Excesso de tecido gorduroso na VAS (paredes laterais da faringe

e língua);

• Redução do tônus muscular no sono não REM;

• Atonia muscular durante o sono REM.

Etiologia



roncofluxo normal



Tecido gorduroso 

na língua

Língua e Gordura

Laryngoscope 2007; 117: 1467-73

língua e gordura

Laryngoscope 2007; 117: 1467-71.





• Obstrução nasal: septo / cornetos / alergias / tonsila faríngea;

• Obstrução faríngea: tonsila palatina;

• Miopatias: miastenia gravis / distrofia muscular;

• Alterações metabólicas/endócrinas: hipotireoidismo / menopausa 

/obesidade;

• Alterações craniofaciais: micrognatia;

• Hábitos: tabagismo / consumo de álcool;

• Envelhecimento.

Fatores de predisposição 

agravantes



• Sonolência excessiva diurnal;

• Dificuldade de concentração;

• Deterioração da memória e do raciocínio;

• Mudança de personalidade: agressividade, ataques de ira,

irritabilidade, ansiedade e depressão;

• Cefaléias matinais com predomínio frontal;

• Diminuição da libido.

(Guimarães, 2009; Kapur VK, 2017.)

Sintomas diurnos



• Sono noturno fragmentado;

• Sono não reparador;

• Microdespertares/apneias;

• Insônia (sensaçã̃o subjetiva);

• Enurese / transpiração excessiva;

• Sensação de asfixia;

• RGE / DTM.

Sintomas noturnos



• Centrais: quando há ausência do fluxo aéreo-buco-nasal ≥10 seg

e do esforço ventilatório por inibição do centro respiratório

cerebral;

• Obstrutivas: quando há parada do fluxo aéreo-buco-nasal com

persistência do esforço ventilatório diafragmático;

• Mistas: quando se inicia com um componente central e se torna

obstrutiva.

(Cardeal M, Prado, GF, 2002; Fróes, 2015.)

Classificação das apneias





• Normal: <5/hora;

• Leve: 5-15/hora;

• Moderada: 15-30/hora;

• Grave: >30/hora.

Classificação IAH /

hora do sono



Multifatorial / 

interdisciplinar

benefícios e limites

nutri

psicólogo

Distúrbios
respiratórios

do sono

fono
orto

endocrino

pneumo fisio

cardiootorrino
psiquiatra



• Queixa inicial:  otorrino/pneumo/psicólogo/psiquiatra...;

• Otorrinolaringologista: estruturas anatômicas – nasofibrolarin-

goscopia + sintomas clínicos (rinite, alergias...);

• Polissonografia;

• Cirurgias? tratamento clínico inicial?

Avaliação /

diagnóstico inicial



Polissonografia



Polissonografia



Dados do estagiamento do sono: % do TTS em cada estágio (adultos)

• Vigília: <5%;

• Sono NREM: 75 a 80%;

– estágio N1: 2 a 5%;

– estágio N2: 45 a 55%;

– estágio N3: 13 a 23%;

• Sono REM: 20 a 25%.

(Rechtschaffen & Kales, 1968.)

Polissonografia
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Polissonografia



Polissonografia



Fisioterapeuta (Cpap)

Ortodontista – AAM/ortodontia

Fonoaudiólogo - TMO

Encaminhamentos



Endócrino/nutricionista /

preparador físico: peso.

Psicólogo/psiquiatra:

• Ansiedade;

• Tabagismo;

• Consumo

de álcool.

Encaminhamentos

Medida da circunferência cervical:

• Homens > ou = 37 cm;

• Mulheres > ou = 34 cm.

Medida da circunferência abdominal:

• Homens > ou = 90 cm

• Mulheres > ou = 80 cm



• Avaliação miofuncional orofacial: MBGR + Malampatti

adaptado + graduação das tonsilas;

• Documentação fotográfica e em vídeo;

• Questionário ronco Berlin;

• Questionário qualidade do sono Pittsburg;

• Questionário  sonolência Epworth.

Avaliação / ronco



• MBGR - correlação entre estruturas duras x músculos x 

funcionalidade;

• Varredura das alterações gerais – encaminhamentos;

• Medidas com paquímetro – avaliação das possibilidades 

musculares.

(Genaro KF, Berretin-Felix, Rehder MIBC, Marchesan IQ, 2009.) 

Avaliação  fonoaudiológica



Documentação fotográfica e vídeo

face / cavidade oral



Grau I Grau II Grau III Grau IV 

Índice de Mallampati Modificado 
Friedmann, 1999 

Grau I Grau II Grau III Grau IV 

Graduação das tonsilas palatinas Grau I Grau II Grau III Grau IV 

Índice de Mallampati Modificado 
Friedmann, 1999 

Grau I Grau II Grau III Grau IV 

Graduação das tonsilas palatinas 

Índice de Mallampati modificado
(Friedmann, 1999.)

Graduação das tonsilas palatinas
(Friedmann et al., 2007.)



• Língua com largura e altura alargadas/marcas de dentes nas

laterais;

• Flacidez de palato mole;

• Reduzida contração de músculo orbicular dos lábios;

• Alteração na mastigação;

• Alteração na respiração;

• Alteração na deglutição.

(Guimarães KCC, 2009; Santa Rosa et al, 2010; Soares et al, 2010.)  

Alterações



Metas:

•Aumentar o diâmetro da via aérea superior;

•Atenuar ronco;

•Melhorar qualidade do sono.

Terapia miofuncional orofacial.

Adequar contração dos músculos + funções orofaciais;

Higiene do sono + terapia postural.

(Guimarães, 2009; Ieto,2014; Diaféria, 2012, 2016; Kayamori, 2015; Camacho, 2015.)

Tratamento 

fonoaudiológico



Recursos:

• Respiração: costodiafragmática/nasal; 

• Respiração: padrão e relaxamento (respiração yoga/faixa 

abdomem); soro fisiológico de manhã e à noite.



Metas: redução do IAH e do ronco

• Respiração: nasal;

• Aumento do diâmetro do VAS;

• Contração do palato e da língua;

• Adequação da mastigação e da deglutição;

• Encaminhamento para o otorrino: avaliação clínica e nasofibro-

laringoscopia (Cpap - MUITO ansiosa);

• Encaminhamento para pneumo/orto: avaliação, possível indi-

cação de AIO e adaptação da máscara para Cpap;

• Não adaptação ao Cpap nas diversas tentativas;

• Sugestão de redução de medicamento - psiquiatra diminuiu.

Exemplo / metas

paciente 1 - ronco



Recursos

• Conscientização/propriocepção: em todos os aspectos traba-

lhados;

• Vídeo de apneia;

• Respiração: padrão e relaxamento (respiração yoga/faixa abdo-

mem); soro fisiológico manhã e noite;

• Língua: depressão com e sem emissão / sucção / varrer;

• Palato: bocejo/depressão língua com e sem emissão +

contração voluntária;

• Mastigação e deglutição: conscientização / propriocepção /

adequação do padrão (posicionamento da língua e eliminação

da participação da contração perioral).

Exemplo / metas

paciente 1 - ronco



Metas:

• Redução dos episódios de ronco 

e apneia;

• Respiração nasal;

• Orientação postural global;

• Aumento do diâmetro do VAS: 

palato mole / língua / faringe;

• Relaxamento masseter

• Adequação da mastigação e 

deglutição: função muscular e 

ritmo;

• Observação do estresse;

• atividade física - sugestão: 

intensificar exercícios aeróbicos;

• controle da dieta.

Recursos: 

• Conscientização/propriocepção: todos  

os aspectos;

• Vídeo de apneia;

• Higiene nasal (manhã e noite): soro;

• Respiração: abdomem/nariz;

• Sopro: bexiga/respiron;

• Inspiração: respiron;

• Língua: depressão, sucção, varrer;

• Palato e língua: emissão /a/ intermitente; 

continuamente; contração sem som;

• Alongamento/massagem: masseteres e 

temporal;

• Adequação da mastigação/deglutição: 

alimentos.

Exemplo / metas

paciente 2 - ronco



Recursos terapêuticos



Obrigada!


