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ENTREVISTA

Conheci Cauby em 1993 durante o concurso para o Mestrado em Ortodontia do Instituto 
Metodista de Ensino Superior (IMS), hoje Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. Talvez 
ele não lembre, mas ficamos conversando durante alguns minutos enquanto esperávamos a 
entrevista para ingressarmos no curso de mestrado. Conversamos sobre o que fazíamos e o 
que pretendíamos com o novo desafio. Quando iniciamos o nosso curso, em março de 1993, 
passamos a dividir um apartamento durante 4 anos. Nesse período, Cauby começou a estu-
dar sobre apneia do sono e desenvolveu uma tese de mestrado na então Escola Paulista de 
Medicina (hoje UNIFESP), orientada pelo professor Luciano da Silva Carvalho. Tive a chance de 

acompanhá-lo algumas vezes no laboratório do sono da Escola Paulista de Medicina, tendo assim, aprendido 
um pouco sobre o assunto. Eu me lembro que o professor Luciano dizia que se Cauby continuasse com o es-
tudo da apneia do sono, seria, no futuro, uma das pessoas que mais conheceria o assunto no Brasil. Não deu 
outra. Cauby continuou os estudos durante o doutorado na UNICAMP-Piracicaba e se sobressaiu tanto que 
escreveu, em parceria com a Dra. Cibele Dal Fabbro e Dr. Sérgio Tufik, ambos da UNIFESP, o livro intitulado 
“A Odontologia na Medicina do Sono”. Hoje ele é professor associado da disciplina de Ortodontia da Univer-
sidade Federal do Ceará e presidente nacional da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Cauby Maia 
Chaves Júnior é um profissional da mais alta qualidade, cujo exemplo deve ser seguido.

Benedito Viana Freitas
Coordenador e Professor Associado IV da disciplina de Ortodontia – UFAM, Mestre e Doutor em Ortodontia, Pós-

-doutorado em Ortodontia na Universidade Nacional de Seul - Coreia do Sul, Coordenador da Pós-Graduação Lato 
Sensu em Ortodontia – FUNORTE/SOEBRAS – núcleo São Luís.

Perguntas Dr. Alexandre Moro
Mestre e Doutor em Ortodontia, Professor Associado – UFPR, 
Graduação e Pós-graduação em Ortodontia, Professor do Programa de 
Doutorado em Odontologia Clínica – Universidade Positivo/Curitiba-PR.

1. Como está organizada a Odontologia do 
Sono no Brasil?

 A Associação Brasileira de Sono (ABS) congrega 
os profissionais e estudiosos envolvidos na área do 
sono no Brasil. A ABROS (Associação Brasileira de 
Odontologia do Sono) congrega os cirurgiões-den-
tistas e a ABMS (Associação Brasileira de Medicina 
do Sono) representa os médicos da área de sono. 
Assim, a ABROS e a ABMS fazem parte da ABS. 
Podemos dizer que a ABROS é o “braço odontoló-
gico” e a ABMS é o “braço médico” da ABS.

2. Como surgiu a ABROS?
 A ABROS surgiu da necessidade de reunir os cirur-

giões-dentistas (CD), clínicos e pesquisadores que 
atuavam na área de sono no Brasil. A ideia da for-
mação da associação teve como embrião a forma-
ção da Comissão Odontológica da ABS em 2007, 
na cidade de Fortaleza, durante o congresso bra-
sileiro da ABS.  Graças ao trabalho dos membros 
desta comissão, dos inúmeros trabalhos de pes-
quisa publicados demonstrando a importância da 
Odontologia nos distúrbios respiratórios do sono 
e das evidências científicas que respaldam de for-
ma irrefutável a relevância dos CDs nas equipes 

multidisciplinares, é que a ABROS foi reconhecida 
pela ABS e hoje é a instituição que representa os 
cirurgiões-dentistas que atuam na área do sono. 
Um das suas principais finalidades é apoiar e in-
centivar o desenvolvimento técnico-científico dos 
seus membros. Desta forma, a entidade promove 
ou apoia cursos para iniciantes e de reciclagem 
e possui um congresso bi-anual de Odontologia 
do sono, que acontece junto com o Congresso 
Brasileiro de Sono. O próximo acontecerá de 28 a 
31 de outubro de 2015, em Porto de Galinhas - 
Pernambuco (www.sono2015.com.br). 

Perguntas  Dr. Paulo Cunali
Mestre em Odontologia, Doutor em Medicina e Biologia do Sono,
Professor do Departamento de Odontologia Restauradora – UFPR.

1. Dr. Cauby, qual a sua posição sobre a necessi-
dade do CD ter formação específica e certifi-
cação para atender pacientes com Distúrbios 
Respiratórios do Sono (DRS)?

 Considero fundamental uma formação mínima 
em medicina do sono para todos os cirurgiões 
-dentistas que atuam ou buscam atuar na área 
do diagnóstico e tratamento dos distúrbios do 
sono. Como diagnosticar e tratar pacientes com 
distúrbios respiratórios que acontecem somen-
te durante o sono (por exemplo: ronco e apneia 
obstrutiva) se o CD desconhece os aspectos bá-
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sicos da fisiologia do sono humano? Como tratar 
adequadamente se o CD não consegue interpretar 
os resultados polissonográficos de sua opção tera-
pêutica? Torna-se então imperativo conhecer sobre 
sono para se tratar as patologias do sono. No senti-
do de oferecer ao CD treinamento mais avançado, 
já existem cursos teórico-práticos, dentre os quais eu 
recomendo aqueles de maior duração e que tenham 
clínica com pacientes. A ABROS (Associação Brasi-
leira de Odontologia do Sono) confere certificação 
em Odontologia na Medicina do Sono aos CDs que 
são aprovados em provas teórico-práticas com apre-
sentação e arguição de seus casos clínicos. Esta pro-
va de certificação ocorre a cada dois anos (maiores 
detalhes em www.absono.com.br ou www.abros.
com.br) e é muito importante para manter a exce-
lência da Odontologia do Sono em nosso país.

2. Dr. Cauby, como o senhor vê a criação de cursos 
de extensão universitária e disciplinas optativas 
em Universidades sobre Odontologia do Sono?

 Vejo como uma das mais valiosas ações no sentido 
de consolidar a Odontologia do sono no Brasil. O 
envolvimento das universidades, por meio de cursos 
de pós-graduação lato-sensu, cursos de extensão e 
criação de disciplinas na graduação e pós-graduação 
fomentariam o envolvimento de mais docentes, alu-
nos e bolsistas gerando ensino e pesquisa na área de 
Odontologia do Sono.  

3. Dr. Cauby, como a ABROS pode contribuir na 
divulgação da Odontologia do Sono?

 A ABROS tem procurado divulgar a Odontologia do 
Sono estando presente institucionalmente ou envian-
do conferencistas aos mais diversos eventos odonto-
lógicos. Também tem participado, em parceria com 
a ABS e ABMS, de várias campanhas importantes, 
como a mais recente “no carnaval não durma na di-
reção”, que dizia em trecho: …“ não existe bafôme-
tro para a sonolência”. Além disso, reformulamos o 
nosso site (www.abros.com.br) que é hoje uma fer-
ramenta importante de comunicação e divulgação de 
cursos, congressos e demais ações da ABROS. 

Perguntas Dra. Luciana Signorini  
Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial, Doutora em Ciências da Saúde 
– PUCPR, Pós-doutora em Cirurgia – UFPR/PUCPR/Universidade do Porto.

1. Dr. Cauby, qual a porcentagem de pacientes 
operados que voltam a apresentar roncopatia, 
mesmo melhorando o quadro de apneia?

 Esta não é uma pergunta fácil de responder. Tería-
mos que separar os diversos tipos de cirurgia, desde 
as cirurgias nasais, passando pelas cirurgias farígeas, 
até as cirurgias esqueléticas. Há grande heterogenei-
dade nos estudos das principais modalidades cirúr-

gicas para tratamento da SAOS, o que impossibilita 
adequada comparação entre as diferentes cirurgias 
e até com outros tratamentos. Os estudos sobre o 
tratamento cirúrgico da SAOS apresentam grande 
variabilidade quanto ao tamanho das amostras, a 
seleção dos pacientes, o seguimento por tempo li-
mitado e o critério de sucesso cirúrgico. 

2. Há algum consenso na literatura que indique 
quanto de avanço maxilomandibular deve ser 
proposto para estes casos de apneia?

 A cirurgia de reposicionamento esquelético maxilo-
mandibular tem sua eficácia aumentada e sua efe-
tividade a longo prazo quando movimentos ósseos 
forem executados.  Holty,Guilleminault4 (2009) re-
lataram os fatores preditores de sucesso das cirur-
gias de AMM, como adultos jovens, índice de massa 
corporal (IMC) baixo, além da realização de gran-
des movimentos ósseos de avanço maxilomandibu-
lar. Ainda segundo esses autores, a quantidade de 
avanço maxilar entre 8,4 (+/-) 2,8 mm determinou 
uma taxa de sucesso menor que 80%, enquanto 
que a quantidade de avanço maxilar entre 9,9 (+/-) 
1,3 mm elevou a taxa de sucesso para mais de 80%. 
Nos planejamentos dos reposicionamentos mandi-
bulares devem ser considerados  movimentos maio-
res do que 10 mm, sendo os melhores resultados 
movimentos em torno de 12 mm.

3. Nos casos de apneia do sono, a cirurgia ortog-
nática de benefício antecipado pode ser pro-
posta, pois há uma melhora significativa na via 
aérea. O tratamento ortodôntico nesses casos 
seguiria os mesmos padrões do tratamento or-
todôntico convencional?

 A cirurgia de benefício antecipado ou simplesmente 
a cirurgia de reposicionamento esquelético prévio à 
terapia ortodôntica deve ser considerada não ape-
nas nos pacientes portadores de SAOS, assim como 
em pacientes que apresentam problemas funcionais 
e/ou estéticos-psicológicos num grau elevado de 
comprometimento. Acredito que deve ser avaliada 
com muito critério e indicada em casos seleciona-
dos, e não como um padrão rotineiro. No caso de 
pacientes com SAOS grave e que não tenham ade-
são a outras terapias conservadoras, e desde que já 
se evidencie alterações orgânicas e comportamen-
tais, com aumento do risco cardiovascular ou alte-
rações metabólicas importantes, deve ser conside-
rada. O ideal é que a terapia ortodôntica preceda o 
procedimento cirúrgico, deste modo, promovendo 
uma maximização dos movimentos ósseos e uma 
maior estabilidade oclusal e articular, diminuindo o 
risco de recidiva dos movimentos realizados e dimi-
nuindo, portanto, o risco de recidivas também na 
via aérea . Deve ser salientado que em muitos casos 
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tratados sem um planejamento adequado orto-ci-
rúrgico e com a cirurgia prévia à terapia ortodôntica, 
pode haver dificuldade ou até impossibilidade de se 
obter  uma oclusão estável e, às vezes, até impe-
dir um equilíbrio oclusal mínimo satisfatório.  Deve-
-se enfartizar que a partir do momento que haja o 
diagnóstico da Síndrome da Apneia Obstrutiva do 
Sono (SAOS), os pacientes não podem permanecer 
sem tratamento, e enquanto aguardam o término 
da mecânica ortodôntica para realizar a cirurgia, de-
vem ser tratados por outros métodos como o CPAP  
(aparelhos de pressão positiva contínua na via aérea) 
ou algum tipo específico de dispositivo intraoral.

Perguntas Dra. Marcia Assis
Médica Neurologista e Neurofisiologista, Especialista em Medicina do 
Sono, Mestre em Medicina interna.

1. Qual paciente pode ser considerado de bom 
prognóstico para o tratamento com o Apare-
lho Intraoral de Reposicionamento Mandibular 
(AIORM)?

   Não há dúvida que existem múltiplos fatores que 
interagem para produzir o efeito terapêutico no tra-
tamento com aparelhos intraorais (AIO), em especial 
os de reposicionamento mandibular ou de avanço 
mandibular (Figura 1) que são os mais usados na atu-
alidade. Alguns fatores antropométricos, fisiológicos, 
cefalométricos e anatômicos da VAS (Quadro 1) têm 
sido descritos como preditores de sucesso no trata-
mento com AIORM:  indivíduo magro, do gênero fe-
minino, com eventos de apneia predominantemente 
na posição de decúbito dorsal, com determinadas ca-
racterísticas craniofaciais e nível de obstrução na via 
aérea superior (VAS). Mas, provavelmente há outros 
fatores preditores ainda não avaliados, ou seja, pre-
dizer o resultado do tratamento com AIO na SAOS 
permanece uma questão a ser investigada, sendo ne-
cessários mais estudos para desenvolver um protoco-
lo de predição do sucesso do tratamento.

Preditores 
antropométricos 
e fisiológicos

Sexo feminino 
Menor idade 
Menor IMC
Menor circunferência cervical 
Menor índice de apneia e 
hipopneia (IAH) basal 
Apneia posicional (decúbito dorsal) 
Colapso orofaríngeo primário 
durante o sono

Preditores 
Cefalométricos

Palato mole mais curto
Maior espaço retropalatal
Menor distância hióide-plano mandibular
Menor ângulo sela-násio / ponto B

Preditores 
anatômicos 
da VAS

Melhora na patência da VAS com avanço 
mandibular durante nasofibrofaringoscopia 
no sono induzido por droga
Melhora na patência da VAS com avanço 
mandibular na RNM (ressonância 
magnética) seguindo manobra de Muller

Quadro 1 –  Características favoráveis a uma boa resposta 
ao AIO.

2. A disfunção de ATM é contraindicação para o 
tratamento com AIORM?

   A relação entre SAOS e DTM é citada quando se 
discutem os critérios de indicação para o tratamen-
to da SAOS com AIO ou, também, quando a dor 
causada pela DTM surge como um efeito colateral 
durante o tratamento. Essa relação também é obje-
to de discussão nos trabalhos que estudam a DTM, 
os quais mencionam a existência de queixas de sono 
por parte dos indivíduos6,8. A prevalência de DTM 
como efeito colateral do AIO é variável nas popula-
ções estudadas2,3,5. Até 2009, pacientes com DTM 
recebiam sumariamente uma contraindicação para 
tratamento com AIO. Trabalhos de pesquisa recen-
tes1,7 propõem a utilização de exercícios mandibu-
lares com objetivo de minimizar a queixa de DTM 
em pacientes que iniciarão tratamento com AIO, e 
nos casos em que a DTM seja um efeito colateral 
dos AIOs. Tratar a DTM primariamente aumentará 
muito a chance de sucesso com os AIOs. Assim, o 
exame clínico dos pacientes com SAOS deverá tam-
bém compreender os procedimentos de diagnóstico 
clínico para descartar um possível quadro de DTM. 
O auxílio de um especialista em DTM e Dor Orofa-
cial deve ser levado sempre em consideração, assim 
como exames de imagem (ex.: ressonância magnéti-
ca). É extremamente relevante ressaltar a importân-
cia de se respeitar os limites fisiológicos individuais. 
Muitas vezes o limite fisiológico de avanço mandibu-
lar pode ter sido excedido, gerando dor que poderá 
ser incapacitante a ponto do paciente não tolerar o 
AIO. A redução do avanço, a instrução para o pa-
ciente fazer uso do calor úmido local, o emprego de 
exercícios mandibulares para DTM e uma progres-
são mais lenta do avanço contribuem para atingir Figura 1 – Aparelho Intraoral Reposicionador Mandibular.
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melhores resultados. Uma abordagem integrada no 
manejo da SAOS e da dor por DTM pode garantir 
a continuidade do tratamento com AIO de forma 
eficaz e confortável para o paciente.

3.  Existe a possibilidade de tratamento de Ronco 
ou Apneia Obstrutiva do Sono em pacientes 
idosos?

 Sim. Mas devemos ponderar sobre algumas ques-
tões específicas relacionadas ao idoso. A primeira 
está relacionada a uma boa anamnese e exame fí-
sico. Pacientes com dificuldade motora ou com do-
enças musculares que levam a grandes hipotonias 
podem ter dificuldades com o uso de AIO. Pacientes 
com perdas dentárias importantes que comprome-
tam a estabilidade e retenção do AIORM devem ser 
indicados para o uso de AIO retentores de língua 
(AIORL) em caso de ronco primário e SAOS leve, e 
para CPAP quando o diagnóstico for de SAOS mo-
derada e grave. Outra questão importante, quando 
se trata de pacientes idosos é a abordagem das co-
-morbidades, como hipertensão arterial e diabetes, 
o que necessariamente envolve uma equipe muiti-
disciplinar.
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