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AHOS é o distúrbio respiratório mais 
comum do sono

 Episódios recorrentes de colapso das vias aéreas superiores durante o 
sono.

 Esses episódios repetitivos ativam diferentes vias, incluindo 
principalmente a ativação simpática, estresse oxidativo, 
hipercoagulabilidade, disfunção mitocondrial, inflamação e 
desregulação endotelial, que predispõem ao desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares .

 Sua prevalência está aumentando nos países desenvolvidos. 
Estima-se que a prevalência atual na população de meia-idade é de 
aproximadamente 24 a 26% em homens e 17 a 28% em mulheres. 
Apesar de ser altamente prevalente, apenas cerca de 10% da 
população com AOS é diagnosticada e tratada. 
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HISTORICO DAS CIRURGIAS

NO TRATAMENTO DA SAHOS - RONCO

 Japão1952: lkematsu ressecção parcial da úvula 

e do palato 

 Uvulopalatofaringoplastia (UPFP)Fujita e Simons

1981 

 laser de CO2 (LAUP) Kamami em 1988 França

 Lionel Nelson 2000 - Somnoplastia - eletrodo

com controle de temperature (95º) ou, mais

recentemente sem controle(Coblation – Radio 

Frequência 750º)
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CIRURGIA – OBJETIVOS PRINCIPAIS

Diminuir Apneias e Hipopneias

Diminuir ronco

Desobstruir as vias aéreas superiores, inclusive 

nariz, e melhorar a ventilação

Melhorar qualidade do sono e diminuir 

sonolência

Facilitar uso de CPAP

6



A adesão ao tratamento com CPAP varia de 40 a 60%. A maioria
dos usuários de CPAP utiliza o aparelho 4 horas em média por dia. 

Pacientes jovens ou com poucos sintomas diurnos geralmente não
querem usar CPAP !

Idosos geralmente não são bons candidatos a cirurgia pela 
coexistência de doenças degenerativas. 

As cirugias de faringe e hipofaringe não são indicadas a pacientes
com distúrbios de deglutição
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 Implante no palate mole de bastões de polietileno sob 

anesthesia local. Modestas reduções de IAH em estudos

randomizados.
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SUCESSO DAS CIRURGIAS

 Laser de CO2 (LAUP) aprovação FDA em 1993 –
Artigos revisionais em 2001 com redução média 
de 20% do IAH

 Uvulopalatofaringoplastia clássica:

Revisão sistemática em 2010 (AASM), na media 
reduziu aproximadamente 1/3 do IAH, 
permanecendo apneia residual significativa em
aproximadamente metade dos pacientes

 Somnoplastia palato– Agentes esclerosantes –
Coblation – Implantes: redução leve do IAH
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Acompanhamento : pacientes que ganham 

peso com aumento significativo de IMC 

voltam a roncar e ter apneias ou agravam 
quadro de melhora obtida com a cirurgia.

Melhor seleção dos pacientes, 

TOPODIAGNÓSTICO - FENÓTIPO

Busca de melhor entendimento do que 
ocorre durante o sono!
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“We know with confidence 

only when we know little; with 

knowledge doubt increases”

JW VON GOETHE
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Apesar da grande quantidade de sinais neurofisiológicos obtidos em 
uma Polissonografia, a maior parte das informações é ignorada e o 
tratamento basea-se fortemente no IAH (índice de Apneia e 
Hiponeia). 

Exemplo: pacientes com eventos respiratórios de longa duração 
podem experimentar hipoxemia substancial, mas têm um IAH 
relativamente baixo. Por outro lado, outros pacientes podem ter 
eventos mais frequentes e portanto um IAH elevado, mas 
exposição mínima à hipoxemia.

Assim, os efeitos da hipóxia da AOS e seu impacto adverso no 
sistema cardiovascular no paciente com um baixo IAH podem ser 
mais pronunciados. 
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Estado Atual
Mais recentemente modificações da cirurgia

clássica mostraram melhores resultados em
populações melhor selecionadas.

 Essas modificações ocorreram face ao melhor
entendimento que a SAHOS ocorre em decorrência
de obstrução mecânica mas também de disfunção 
neuromuscular dinâmica.

 A obstrução muitas vezes ocorre em múltiplos locais –
TOPODIAGNÓSTICO.

 Intervenções múltiplas em vários sítios diferentes (?)

17



AVANÇO MAXILO-MANDIBULAR

 Destina-se ao alargamento em mais de um nível

das vias aéreas superiores sem a manipulação

direta dos tecidos da faringe

 Combina osteotomias, inclusive Lefort I, seguida

da fixação por pinos e placas de titanio.

 Literatura ainda limitada mas os resultados são

bons- dados ainda necessitam de confirmação

e acompanhamento mais longo
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FARINGOPLASTIA EXPANSORA

A técnica clássica aumenta a área retropalatal

das VAS por ressecção da borda livre da úvula e 

palato mole e costuma ser combinada com a 

tonsilectomia das palatinas para um tratamento 

mais eficaz da SAOS. 

 Técnica modificada nas variantes atuais 

combinadas a ressecção do músculo constritor 

superior pode ser em torno de 68%  (antes ~40%)

 Indicação cirúrgica mais rigorosa

Maior controle atual da dor pós-operatória. 
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QUAL O FUTURO PRÓXIMO?

 Não existe um tratamento quer seja medicamentoso, 

cirúrgico, fisioterápico, CPAP, AIO(Aparelho Intra Oral) 

que isoladamente atenda todos os pacientes

 A preocupação inicial relacionada aos distúrbios 

respiratórios do sono era a diminuição da sonolência 

diurna dos pacientes. Atualmente há várias outras...

 Combinação de tratamentos (medicamentos?) é o 

caminho!

 Perda de peso – essencial na maioria dos pacientes

 Estimuladores de nervo Hipoglosso, estimuladores de 

nervo Frênico(apneia central)
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Obrigado!
RATTES.OTORRINO@GMAIL.COM
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SRVAS (UARS)

Pacientes com queixas respiratórias(obstrução nasal, ronco) mas com 
eventos respiratórios que não satisfazem os critérios de pontuação 
para uma hipopneia ou apneia podem ter índice de microdespertares 
aumentado e sono fragmentado: Sindrome da primeira noite? SRVAS?

Esse quadro pode levar a sensação de sono pouco reparador, cansaço 
diurno e insônia            Depressão? SRVAS? Estágio inicial de AOS ?
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