
Giselle, cinco anos de idade, ronca e acorda constantemente à noite, tem 
respiração bucal durante o dia, precisa interromper a mastigação para respirar, 
apresenta episódios freqüentes de faringite e tonsilite, com retardo de crescimento. 
Giselle é encaminhada pelo pediatra porque o mesmo acredita que já exauriu 
suas possibilidades médicas e, ao examiná-la, observa tonsilas palatinas enormes 
(kissing tonsils), que se tocam na linha média”.

A maioria dos médicos concorda que a tonsilectomia e a adenoidectomia podem 
causar mudanças dramáticas na qualidade de vida das crianças. Por outro lado, 
os pais às vezes dizem que as crianças não têm sintomas diurnos ou infecções 
regionais freqüentes e querem saber se devem se preocupar com a situação.
O ronco é gerado pelas paredes faríngeas que se atritam durante a respiração. Este 
atrito pode aumentar sua intensidade e comprometer o fluxo aéreo, mesmo em 
períodos de obstrução total (apnéia obstrutiva), levando a conseqüências negativas 
sobre a saúde da criança. Este problema é conhecido como Síndrome da Apnéia 
Obstrutiva do Sono (SAOS). Em crianças, é amplamente aceito que após excluir 
as patologias médicas tratáveis, como rinite e outros problemas tumorais ou 
anatômicos menos freqüentes, a adenoidectomia e a tonsilectomia são efetivas na 
maioria dos casos.
Às vezes, fica difícil determinar se a criança sofre de SAOS ou não. A 
polissonografia é o exame padrão ouro realizado durante o sono, monitorando 
diferentes variáveis cardiorespiratórias e neurológicas, usando um equipamento 
complexo e caro. Estes valores normais e anormais do exame foram estabelecidos 
com base em critérios estatísticos e a correlação entre esses valores e a 
probabilidade de desenvolvimento de SAOS é desconhecida. Em outras palavras, 
apenas começamos a entender a SAOS (descrita em crianças pela primeira vez 
em 1976), e as mudanças na definição podem ser esperadas conforme aprendemos 
como e quando este problema respiratório noturno afeta o funcionamento e o 
desenvolvimento das crianças.
Na Costa Rica, o acesso de pacientes a polissonografia (PSG) é muito limitado 
em função de questões econômicas e ausência de laboratórios do sono. Assim, a 
decisão de fazer a cirurgia em casos de SAOS é feita sem a PSG. Não há critérios 
rígidos bem definidos para separar as crianças que precisam de tonsilectomia e 
de adenoidectomia daquelas que não, mesmo com a PSG. As decisões são feitas 
com base no julgamento clínico do cirurgião, após levar em consideração as 
conseqüências sobre a saúde, os achados do exame físico e os resultados de Raio-X 
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e de exames laboratoriais, a saúde geral do paciente e os riscos do procedimento.
É estranho que as decisões cirúrgicas às vezes sejam feitas apenas com base no 
que os pais falam sobre o comportamento dos filhos durante o sono, pois pode 
ser difícil para eles descreverem e avaliarem a gravidade dos sintomas. Os pais 
podem até exagerar o panorama geral para garantir que o médico não subestime 
a situação, pois podem ter medo, após terem ouvido alguém dizer que roncar é 
perigoso, que eles devem dar atenção ao problema.
Muitos otorrinolaringologistas nunca viram casos de apnéia obstrutiva do sono 
e seu conhecimento sobre padrões de sono e respiração normal e patológica é 
insuficiente. Para ajudar a lidar com esta lacuna de conhecimento pode-se instituir 
um vídeo da criança enquanto dorme, pedindo aos pais que gravem as crianças 
quando possível, aproveitando as câmaras de vídeo cada vez mais avançadas 
(convencional, digital e acopladas em telefones celulares). Assim, o exame físico 
é expandido para a cama da criança. Não se trata de uma nova prática, pois nos 
últimos anos alguns autores publicaram estudos usando áudio e vídeo em casa 
ou em laboratórios de sono. Essas gravações são muito úteis para que possamos 
entender o problema, baseando a tomada de decisão em observação direta, e 
mesmo para melhorar a anamnese.
Para otimizar a utilização de vídeo, o autor ofereceu aos pais um pequeno panfleto, 
explicando como fazer o videotape da situação, entre outras coisas. As instruções 
são apresentadas abaixo:
• Um vídeo curto (2-3 minutos) é apresentado durante a consulta do 
paciente, com exemplos de achados sugestivos de SAOS. Este exercício é útil 
mesmo quando a gravação não é possível, pois os pais podem comparar o padrão 
respiratório da criança e dar uma descrição melhor na próxima consulta.
• Os pais devem observar os comportamentos da criança durante o sono em 
diferentes horas em vários dias da semana antes de fazer o vídeo.
• Para fins de gravação, recomenda-se o uso de vídeo com som. Mesmo uma 
gravação em áudio é útil, mas um vídeo sem som não é aceitável, pois são os sons 
da respiração que permitem fazer inferências sobre o fluxo respiratório.
• É melhor que a criança durma com uma camiseta larga que pode ser 
erguida durante a gravação para a observação de retrações torácicas.
• Sugerimos que a filmagem inclua apenas cabeça, pescoço e tórax, de 
frente, sem closes, e com a menor movimentação de câmera possível.
• Se a câmera tiver capacidade de visão infravermelha, pode-se filmar no 
escuro e minimizar o incômodo ao sono da criança.
• A gravação deve ser feita na ausência de infecção respiratória aguda.
• Se a criança apresentar rinite crônica, deverá ser tratada. Com base nas 
poucas referências bibliográficas existentes e em experiências limitadas, o autor 
listou os pontos a serem observados qualitativamente nas gravações.
• Qual a dificuldade de se fazer este vídeo? Algumas vezes os pais voltam 
sem o vídeo dizendo que após observar a criança durante todo um mês, não houve 
roncos ou sofrimento respiratório. Uma possível explicação é considerar que os pais 
acabaram superestimando os roncos que a criança apresentou durante episódios de 
infecção respiratória e esta não é uma justificativa para a realização de cirurgia.
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• Após observar a criança durante o sono, os pais normalmente são capazes 
de descrever melhor a freqüência dos roncos em uma noite e em uma semana.
• O som dos roncos pode revelar o local das obstruções de vias áreas. 
Quando a obstrução é nasal, o som é normalmente de alto “pitch”, como um 
assobio, e podemos observá-lo durante a inspiração, na expiração ou em ambos. 
Se a obstrução é localizada na nasofaringe ou orofaringe, por adenoidite e tonsilite 
como as causas mais freqüentes, podemos identificar roncos de baixo “pitch” de 
padrão predominantemente inspiratório. Por outro lado, se a obstrução for na 
laringe, como a causada por laringomálacia, o ruído é também principalmente é 
inspiratório. Em geral, as obstruções que estão sob as pregas vocais não geram 
sintomas durante o sono.
• Às vezes as crianças dormem em posições incomuns, com o pescoço 
hiperestendido ou na posição de semi-Fowler, como se tentassem melhorar a 
permeabilidade das vias aéreas.
• A apnéia obstrutiva está presente quando não se ouve fluxo de respiração 
em dois ou mais ciclos de respiração, mas os movimentos torácicos da respiração 
não são interrompidos. Quando a apnéia é muito prolongada, pode-se observar um 
ruído nasal crescente até que a criança alcance um estado de sono mais superficial 
e comece a respirar pela boca, encerrando o episódio de apnéia.
• Outras crianças mudam sua posição quando entram em estado de sono 
profundo e as vias áreas ficam obstruídas. Estes gatilhos são fragmentações 
evidentes do processo contínuo do sono.
• Acordar várias vezes na noite está associado com sofrimento respiratório e 
pode ser documentado.
• O sofrimento respiratório pode ser inferido pela presença dos sinais abaixo 
identificados.
1) Esforço aumentado na respiração, o som do ronco se torna caracteristicamente 
mais arranhado, mesmo estrangulado, com características que podem ser 
corretamente descritas somente após ouvir a gravação. No caso de obstrução devido 
à hipertrofia de adenóide e de tonsilas, este som tende a ser predominantemente 
inspiratório.
2) A duração das fases de inspiração e expiração é normalmente semelhante 
e em geral leva menos de 3 segundos. Na obstrução causada por hipertrofia 
adenoideana ou tonsilar, a fase inspiratória se torna mais prolongada e é mais 
detectável que a expiratória.
3) Retrações costais e supraesternais durante a inspiração são sinais claros 
de sofrimento respiratório (respiração paroxística). É diferente da asma, em que 
as retrações estão associadas com inspirações rápidas, seguidas por expirações 
prolongadas. Neste caso, observamos inspirações normais ou prolongadas e 
expirações normais.
4) Quando há esforços intensos, podemos observar movimentos superiores 
dos ombros.
Ao encontrar sinais claros de sofrimento respiratório, associado com hipertrofia evi-
dente de adenóides ou tonsilas, a cirurgia é a melhor opção e qualquer outro critério 
de SAOS é desnecessário. Por outro lado, para melhor entender a importância dos 



200 V MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

achados de vídeo como indicadores de obstrução respiratória podemos referir-se ao 
trabalho do grupo do Dr. Silvan em Israel, com dados publicados em 1996.
Este é um estudo pioneiro e é muito provável que suas conclusões sejam 
modificadas com novos estudos semelhantes que venham a ser publicados. Eles 
correlacionaram os achados de vídeos de 30 minutos com a PSG em 58 crianças 
e usaram a tabela de sistema de classificação para avaliar os vídeos (Tabela 1). 
Detectaram que os escores iguais ou maiores que 10 eram altamente preditivos de 
SAOS e os escores de 5 ou menos estavam associados com resultados normais. 
Neste estudo, a análise de sensibilidade foi de 94%, a especificidade de 98% e a 
previsibilidade de 84% quando comparada com a PSG.

Tabela 1. Sistema de classificação para avaliar vídeos de 30 minutos

Ruído inspiratório
0. Ausente
1. Leve
2. Intenso

Tipo de ruído inspiratório
0. Em episódios
1. Contínuo

Movimentação durante o sono
0. Ausência de movimentos
1. Poucos (≤ 3)
2. Numerosos (≥ 3)

Acorda à noite
1. Por cada episódio

Apnéia
0. Ausente
1. 1 ou 2
2. ≥ 3

Retração torácica
0. Ausente
1. Intermitente
2. Todo o tempo

Respiração oral
0. Nunca
1. Intermitente
2. Todo o tempo

A avaliação dos vídeos gravados durante o sono é apenas uma ferramenta 
entre todos os fatores que devem ser considerados ao decidirmos sobre os 
procedimentos a serem seguidos quando a criança tem obstrução de vias aéreas. A 
Tabela 2 resume os principais fatores a serem levados em consideração na tomada 
de decisão sobre quando e que cirurgia deve ser realizada.

Tabela 2. Fatores e estudos a serem considerados para a indicação de cirurgia de obstrução de vias aéreas 

superiores

◆ Avaliação dos pais
◆ Possíveis conseqüências:
- Retardo de crescimento
- Distúrbios comportamentais
- Distúrbios de aprendizagem
- Hipertensão arterial
- Cor pulmonale: ecocardiograma, 
  hemoglobina, hematócrito
◆ Asma noturna ou asma de difícil tratamento
◆ Freqüência de infecções faríngeas, 
 nasossinusais ou otológicas

◆ Problemas de hipernasalidade na fala
◆ Alterações de crescimento facial ou 
 má-oclusão dentária (por um ortodontista)
◆ Avaliação anatômica das vias aéreas:
- Endoscopia
- Radiologia convencional
- CAT scan
- Ressonância Magnética
◆ Avaliação de vídeo durante o sono
◆ Monitoramento da saturação 
 de oxigênio noturno
◆ Polisonografia
◆ Risco cirúrgico
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A avaliação de vídeos caseiros é muito custo-efetivo e pode ser expandida ainda 
mais conforme os equipamentos de vídeo se tornem mais disponíveis entre a 
população. Pode-se ainda optar por organizar um sistema de empréstimo de 
filmadoras ou outros mecanismos. Considerando seu baixo custo, pode ser repetido 
várias vezes se necessário, caso haja dúvidas ou mudanças nas circunstâncias. 
Permite que se tomem decisões pela observação direta do problema e pode se 
tornar uma ferramenta importante nas decisões sobre a cirurgia. Pode até ser 
repetido para avaliar os resultados cirúrgicos. Sua implementação deve fazer 
parte dos programas de residência médica pois se trata de excelente ferramenta 
de treinamento dos médicos para que aprendam mais sobre os quadros clínicos da 
obstrução de vias aéreas superiores durante o sono. Pode ser ainda útil na seleção 
de casos que talvez precisem de cirurgia quando o acesso à PSG é limitado.
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