


RONCO

Uma das causas mais comuns que levam o indivíduo obeso

ou acima do Índice de Massa Corporal Ideal “IMC” (vide tabela ao

lado) a roncar é o excesso de tecido gorduroso (figura 1) que pode

alterar a anatomia por onde o ar deveria passar livremente (figura 2). 

Outras causas como: macroglossia (língua grande), micrognatia

(queixo pequeno), retrognatia (queixo para trás), atresia do palato

(céu da boca profundo) e hipertrofia das amígdalas, podem contribuir

para o aumento do ronco e apnéia. 

Teste de IMC: Teste de IMC: O peso em Kg deve ser dividido pelo

resultado da multiplicação da altura X altura 
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SINTOMAS MAIS COMUNS:

1) NOTURNOS 

• ronco, 

• pausas respiratórias,

• sono agitado ou com 

múltiplos despertares,

• insônia,

• nocturia (levantar várias vezes    

durante a noite para urinar),

• sudorese (aumento da 

transpiração em relação 

a uma pessoa normal).

2) DIURNOS

• cefaléia matinal 
(dor de cabeça),

• sonolência excessiva,

• problemas de memória,

• redução da libido 

(impotência sexual),

• irritabilidade,

• sintomas depressivos,

• ansiedade.

IMC Classificação

20 Abaixo do peso

20 a 25 Peso ideal

25 a 30 Sobrepeso

30 a 35 Obesidade Moderada

35 a 40 Obesidade Severa

> de 40 Obesidade Mórbida

A apnéia ocorre quando há obstrução parcial ou total da

passagem do ar, provocando parada respiratória por

mais de 10 segundos. Essa parada respiratória pode se

repetir várias vezes durante a noite, sem que a pessoa
saiba, diminuindo a qualidade do sono, o que pode

resultar em: sonolência diurna excessiva, prejuízo na

capacidade intelectual, de concentração e uma diminuição

da oxigenação do sangue em até 50%.

Engana-se quem pensa que roncar seja apenas um circuns-

tância incômoda. Esse é um problema que atinge mais de

40% dos homens e 30% das mulheres adultas. O ronco é o

principal sintoma de uma doença  grave chamada Síndrome

de Apnéia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS),

podendo estar associado ou não à Apnéia do Sono e por isso

requer atenção. Se não tratada adequadamente pode

expor o indivíduo a uma série de situações de risco como:

a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, cerebrais

entre outras.



TRATAMENTO: 

Aparelhos intra-orais tem mostrado resultados muito bons, evitando

a cirurgia corretiva em tratamento de Ronco e Apnéia do Sono leve

e moderada. Crianças também podem apresentar esta obstrução e

seu tratamento será distinto do adulto.

APARElHOS INTRA-ORAIS:
A Academia Americana de Medicina do Sono considera

o aparelho intra-oral, o tratamento eletivo mais indicado 

para o ronco e a apnéia obstrutiva  leve / moderada. 

O aparelho intra-oral reposiciona a mandíbula fazendo com que toda

a musculatura orofaríngea (do céu de boca e da garganta) se tonifique

desobstruindo as vias aéreas, deixando o ar passar sem o barulho

do ronco e sem a falta de ar. desta forma os aparelhos intra-orais

tituláveis (que possibilitam o avanço gradual da mandíbula) reduzem

em pelo menos 75% o ronco e reduzem o índice de hipopnéia e

apnéia em torno de 50% (apnéia grave) e 90% (apnéia leve ou

moderada). Eles também são recomendados quando há insucesso

cirúrgico e intolerância ao C.P.A.P. (Aparelho de Pressão Positiva

Contínua nas vias Aéreas).

É um tratamento doloroso?

Aqui você encontra o tratamento da apnéia e ronco através de aparelhos 

intra-orais. Para maiores informações agende uma avaliação.

O tratamento é feito através de aparelho intra-oral, bus-

cando o alívio dos sintomas, a redução da morbidade

(número de pessoas sadias x doentes) e a melhora

da qualidade de vida do paciente. é indicado de acordo

com o diagnóstico realizado e a severidade do quadro

clínico após consulta médica especializada (Otorrinola

ringologistas, Pneumologistas, Neurologista) e auxílio do

exame de Polissonografia e Raio X.

Não. é um tratamento de fácil adaptação, não agressivo

e reversível, pois com a ausência dos sintomas a vida do

paciente ganha maior qualidade, além de eliminar o

constrangimento para quem ronca e o desconforto para

quem dorme ao lado.


