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RESUMO

No presente estudo apresentamos um novo método
de UFFP e onaUsomos seus resultados quanto oo ronco
em vinte e nove pacientes adultos. Pacientes que apre
sentavam ronco leve ou esporádico e os casos de
síndrome de opnéia obstrutivo do sono moderada e
grave foram excluídos, bem como aqueles com altera
ções anatômicas sabre as quais a UPFP não atua. R
taxa de sucesso a curto prazo foi de 96,2%, porém após
12 meses essa taxa caiu para 78.6%. Não houve casos
de piora do ronco no pós-operatório. Cm 5 casos houve
complicações transitórias. Os resultados obtidos estão
acima dos relatados por estudos semelhantes utilizan
do outros métodos. Discute-se as particularidades de
técnica e a importância do seleção cuidadosa dospaci
entes cirúrgicos para o sucesso do procedimento.

Ufíltcrmos: uvulopalatofaringoplastia, roncos.

SUMMARY

In this study uje present a neuj method of UFPP and
anolyse the resuits in tujent^ nine adult patients.
Patients diagnosed with moderate and severe
obstructive sleep apneo st^ndrome (OSRS) were
exciuded. as ujeU as those ujith anatomic abnormoUties

over ujhich UPF^ would have no effect. The mean foHouj

up time ujos 2 years and 3 months. The short term
success rate tuas 96,2%. The long term success rate -
minimum of 12months foHotu up - decreased to 78.ó%.
In no cases snaríng became ujorse aRer surgery. There
were transient compUcations in 5 cases. The resuits in
this stud^ are superior to those observed in other series
using different methods of Uf^. Some technical detaUs
of the procedure are discussed as well as the importance
of a individuoHzed case selection for its outcome.

Unlterms: uvulopalatophan^ngoplasty, snoring.

INTRODUÇÃO

o ronco é um sino! freqüente que otinge 25% do po
pulação de formo hobituol e em torno de 50% esporodi-
comente' é móis prevolente no sexo masculino e au
mento o ocorrência com o obesidade e com o avançar do
idade, atingindo mais de 50% dos adultos ocimo de 50
onos^-*. fite recentemente, o ronco era considerado ape
nas como um ruído desagradável, inclusive pelo comuni
dade médico. 6ntretanto, foi demonstrado que este apre
sento um espectro de gravidade, originondo desde dis
túrbios psicológicos e sociais até mesmo representondo
um aviso precoce da síndrome de opnéia do sono (SfiOS).
Insuficiência coronoriano, hipertensão, ocidentes vascu
lares e alterações eletrocardiogróficos também já foram
correlacionados ao ronco em estudos estatísticos®.

Numerosos tratamentos foram propostos poro o ma
nejo do ronco, fi primeira técnica cirúrgica foi descrita em
1952 por Ikemotsu® e consistia no polotofaringoplastia e
uvelectomio parcial. €m 1981, Fujito® modificou esto téc
nica e introduziu o termo uvulopolotoforingoplostia (UPFP)
oplicondo-o no trotomento do SfiOS. Posteriormente, di
versos autores tois como Simmons, Foirbonks, Dickson,
UJoodson e Colemon propuserom novos métodos cirúrgi
cos^®'. Contudo, falto no literatura uma formo podronizo-
do de avaliação do eficácia de coda método no trata
mento do ronco, tornando a comparoçõo entre os técni
cas difícil e subjetivo.
O objetivo desse estudo é propor um novo método de

uvulopalatofaringoplastia para o tratamento do ronco e
apresentar o análise de suo eficácia em nosso casuística.
Será discutido também o importância de individuolização
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