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Segundo a Academia Americana do 
Sono, o distúrbio mais comum que afeta a 
população na hora de dormir é a síndrome 
da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, 
conhecida pela sigla SAHOS.

 A apneia é um distúrbio respiratório 
caracterizado pela interrupção periódica da respiração durante o sono, 
com duração mínima de 10 segundos, e pode ser classificada em:

•	 obstrutiva: quando ocorre a obstrução da orofaringe e está 
associada ao ronco;

•	 central: quando decorre de uma disfunção do sistema nervoso 
central o esforço respiratório não é iniciado;

•	 mista: quando ocorre a obstrutiva e a central.

A apneia obstrutiva do sono é causada pela obstrução das vias aéreas, 
o que resulta na interrupção parcial ou total da passagem de ar, 
levando a microdespertares que impedem que o sono do paciente 
seja reparador. Como consequência, quem sofre com esse distúrbio 
frequentemente se queixa de sonolência durante o dia e dificuldade 
de concentração.

 O diagnóstico pode ser feito por meio de um exame chamado 
polissonografia, no qual são registradas, em laboratório, as alterações 
que ocorrem durante o sono do paciente. Tanto o diagnóstico como o 
tratamento deverão ser feitos em conjunto com um médico. 

SILenSor-SL:  
garantia de um sono silencioso e tranquilo
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As informações contidas neste material são apenas informativas e foram baseadas em artigos científicos. O cirurgião-
dentista é responsável por avaliar as características e indicações dos materiais ou tratamentos para poder indicá-los 
corretamente ao seu paciente.

Acesse o site do laboratório, faça o download desta edição e outros informativos. 
É gratuito para todos os cirurgiões-dentistas. Boa leitura!  

Dúvidas, sugestões ou assessoria, contate-nos!

TRATAmEnTo Com A PlACA SilEnSoR-Sl

Para solicitar o Silensor-sl, você 
deve mandar ao laboratório 
o molde/modelo das arcadas 
superior e inferior e o registro de 
mordida em um material estável. 
Você poderá solicitar para nossos 
técnicos a régua do sistema para 
marcar a posição habitual de 
mordida, a máxima protrusão e 
fazer o registro de mordida. 
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Conectores com o arco de união.

Régua do sistema para as marcações.
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O Silensor-sl é um dispositivo intraoral 
para o tratamento e controle 
da apneia e ronco. Seu desenho, com 
conectores laterais que unem 
a placa maxilar e mandibular por meio 
de um arco, permite que o avanço 
mandibular seja facilmente regulado 
com a troca do tamanho do arco de 
união. Além disso, os conectores não 
são rígidos, possibilitando pequenos 
movimentos mandibulares para mais 
conforto durante seu uso.

O dispositivo pode ser usado com sucesso em casos de ausência de 
inflamação ou dores da articulação temporomandibular, em pacientes 
com número de dentes suficientes para ancorar o dispositivo (mínimo 
de oito elementos dentais por arcada) e ausência de má oclusão tipo 
classe III.


