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RESUMO  

COURA, ROSALYA MARIA. Correlação entre Respiração Buconasal e Alterações Anatômicas e 

Funcionais do Complexo Craniofacial. Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 

CCS/UFPB, 2010.   

Este estudo objetivou correlacionar a respiração buconasal com as alterações 

anatômicas e funcionais do complexo craniofacial, através de questionários, 

radiografias e testes clínicos rápidos. Tratou-se de um estudo analítico do tipo 

observacional caso-controle em pesquisa quantitativa, desenvolvido no município de 

Sousa – PB. Na pesquisa foram incluídas 143 crianças e adolescentes de ambos os 

gêneros, dentro de um universo de 887 alunos com faixa etária entre 6 e 14 anos de 

idade, divididos em dois grupos, sendo um grupo controle os respiradores nasais e 

um grupo experimental os respiradores buconasais. Os resultados demonstraram 

uma prevalência de 51% de respiradores buconasais na amostra, existindo 

associação significativa entre a respiração buconasal e as variáveis deglutição 

atípica, ausência de selamento labial, fonação alterada, hipotonicidade labial, palato 

duro profundo, tonsilas palatinas hipertróficas, falta de ar, cansaço rápido, 

diminuição do paladar, halitose, olheiras, espirros freqüentes e saliva ao falar, porém 

quanto aos ângulos goníacos total, superior e inferior observou-se que as médias 

foram aproximadas entre os dois grupos.       

Descritores: Respiração bucal. Crescimento e desenvolvimento craniofacial. 

Sistema estomatognático. 



  
ABSTRACT  

COURA, ROSALYA MARIA. Correlation between oral nasal breathing and anatomic 

and functional alterations of the craniofacial complex. Post-Graduation 

Program in Dentistry. CCS/UFPB, 2010.  

This research aimed to correlate the oral nasal breathing with the anatomic and 

functional alterations of the craniofacial complex by means of questionnaires, x-rays 

and fast clinical tests. It was an analytical study of the observational case control type 

in quantitative research, carried out in the town of Sousa-PB. In the research, one 

hundred and forty-three children and teenagers, from both genders, were included as 

part of a universe of 887 students, varying from 06 up to 14 years old, which were 

divided into two groups. One of them is a control group: nasal breathers whereas the 

other one is an experimental group of oral nasal breathers. The results showed a 

prevalence of 51% of oral nasal breathers in the sample, existing, thus, a meaningful 

association between oral nasal breathing and the variables related to atypical 

swallowing, absence of labial sealing, altered phonation, labial hypotonicity, deep 

hard palate, hypertrophic palatine tonsils, breathless, fast fatigue, taste decreasing, 

halitosis, dark circle under the eyes, frequent sneezing and saliva while speaking. 

However, as concern all upper and lower goniac angles, it was observed that the 

media were approximate between the two groups.   

Descriptors: Mouth breathing. Craniofacial growth and development. 

Stomatognathic system.   
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1 INTRODUÇÃO  

A relação entre respiração bucal e o desenvolvimento de maloclusões é 

bastante polêmica, visto que alguns autores não relacionam a obstrução nasal como 

fator primário desta disfunção. Para esses autores, a maloclusão seria um fator de 

desequilíbrio muscular entre a musculatura interna (língua, que está posicionada em 

situação mais anterior e inferior) e o excesso de pressão dos músculos das 

bochechas sobre a maxila, deixando o arco superior em forma de “V” nos pacientes 

com adenóides volumosas, o que levaria, por exemplo, ao comprometimento da 

estabilidade de um possível tratamento ortodôntico (FIELDS et al., 1991; CASTILHO 

et al., 2002). 

A associação direta entre a obstrução das vias aéreas e o desenvolvimento 

do complexo craniofacial foi relatada por vários autores, os quais concluíram que a 

obstrução prolongada traz como conseqüência o surgimento de um quadro de 

respiração bucal, conduzindo a uma alteração desfavorável e ocasionando o 

desenvolvimento de um conjunto de modificações funcionais, dentoalveolares e 

esqueléticas, atribuídas aos indivíduos, denominado de síndrome da face longa 

(MELLO, 2001; MOTONAGA et al.,2000). 

As adaptações dos órgãos fonoarticulatórios presentes no indivíduo com 

respiração bucal, freqüentemente apontadas na literatura, são: língua com dorso 

elevado e ponta abaixada, língua no assoalho bucal ou interposta anteriormente 

entre as arcadas, lábio inferior espesso e com eversão, hiperfunção do músculo 

mentual, flacidez de lábios, língua e bochechas, deglutição atípica, assimetrias 

faciais, respiração ruidosa, aumento da altura da face, atresia maxilar, maloclusão, 

postura aberta de lábios e palato ogival (MARCHESAN, 2000). 

Enlow (1993), afirma que a face humana possui uma amplitude de variações 

anatômicas. De fato, há provavelmente mais tipos básicos, divergentes de padrões 

faciais entre os humanos que entre a maioria das outras espécies. Isso se deve à 

ocorrência de rotações cranianas e faciais incomuns em relação à expansão do 

cérebro humano.  

De acordo com a teoria da “Matriz Funcional de Moss” (MOSS,1969), a 

respiração nasal propicia adequado crescimento e desenvolvimento do complexo 

craniofacial interagindo com outras funções como mastigação e deglutição (PRATES 

et al., 1997). Essa teoria baseia-se no princípio de que o crescimento facial está 
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intimamente associado à atividade funcional, representada por diferentes 

componentes anatômicos da região de cabeça e pescoço. 

Os respiradores bucais tendem a apresentar maior inclinação mandibular, 

padrão de crescimento vertical com alterações nas proporções faciais consideradas 

dentro dos padrões de normalidade, caracterizadas pela maior altura facial anterior 

inferior e menor altura posterior da face, evidenciando assim, a influência da função 

respiratória no desenvolvimento craniofacial (LESSA, 2005). 

Dentro deste contexto, é objetivo deste trabalho avaliar a correlação entre 

respiração buconasal e alterações anatômicas e funcionais do complexo craniofacial.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Desenvolvimento Craniofacial  

A estrutura facial, conforme descrita por Enlow (1993), é composta por 

mandíbula, mento, bochechas, lábios, osso maxilar, nariz e órbitas. Além disso, a 

fronte e os arcos supraorbitários são também partes da face que pertencem ao 

neurocrânio.  

Para que estas estruturas se desenvolvam no sentido póstero-anterior e 

transversal, Planas (1988) afirma que o ponto de arranque ou de excitação neural 

encontra-se na parte superior da ATM, provocada pela tração que a cabeça do 

côndilo, em seu deslocamento póstero-anterior, exerce sobre o disco articular. 

O crescimento do tecido ósseo é influenciado por vários fatores: hormonal, 

hereditário, racial, nutricional e local. Os fatores locais consistem de forças aplicadas 

ao osso durante o crescimento (PETROVIC, 1970; ENLOW, 1975; PETROVIC; 

STUTZMANN, 1988). Em particular, existe a hipótese de que as forças de tensão 

provocam aposição de novo tecido ósseo, enquanto forças compressivas levam à 

reabsorção óssea (BASSET, 1971;  FROST, 1973). 

Segundo Linder-Aronson (1979), a respiração nasal é fundamental no 

desenvolvimento da morfologia facial. Neste mesmo estudo, o autor observou que 

quando as vias aéreas superiores estão afetadas por processos obstrutivos de 

natureza morfológica, fisiológica ou patológica, a respiração nasal pode ser alterada 

levando a um padrão de respiração bucal. Em crianças, tais alterações podem 

eventualmente afetar a morfologia facial e a forma dos arcos dentais.  

A criança que apresenta respiração bucal crônica, causada ou não pela 

obstrução nasal, desenvolve em sua fase de crescimento várias alterações 

morfológicas, levando ao desenvolvimento desfavorável do complexo dentofacial 

(HULCRANTS, 1991). 

Entretanto, Frasson (2006) não comprovou entre os grupos respiradores 

nasais e predominantemente bucais, a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as grandezas lineares ou angulares avaliadas, concluindo que a 

respiração bucal nem sempre pode ser considerada como um único agente 

etiológico de modificação do padrão facial.  
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2.2 Funções Orais  

Simões (1988) elaborou uma figura demonstrativa que exibe as funções orais 

(Figura 1) e nela deixa claro que uma função inibe a outra e somente a mastigação e 

a respiração acontecem concomitantemente. No adenoidiano (respirador bucal) essa 

simultaneidade é seguida de uma inquietação durante a mastigação, pois a boca 

também é sua via respiratória, havendo uma competição entre respiração e 

mastigação.    

    

Mastigação       Fonação      Deglutição            Respiração  

Concomitante        Inibição  

Fonte: Simões, 1988.  

Figura 1: Demonstração das funções orais, adaptada do livro de Simões,1988.  

Moyers (1988) afirma que os tratos respiratório e alimentar superiores foram 

designados por Bosma, como sendo “área portal”. Por sua vez, os músculos portais 

incluem os músculos da língua (intrínsecos e extrínsecos), o palato mole, os pilares 

faríngeos, a faringe propriamente dita e a laringe, os quais executam múltiplas 

funções como postura, respiração e alimentação.  

As características posturais e morfológicas do sistema estomatognático 

estudadas nas crianças respiradoras bucais apresentam a mesma freqüência com o 

avançar da idade. Os aspectos estudados mais comuns na população de estudo 

foram: posição habitual de lábios entreaberta, posição habitual de língua no 

assoalho bucal, hiperfunção do músculo mentual durante a oclusão dos lábios, lábio 

inferior com eversão, simetria de bochechas, possibilidade de vedamento labial, 

mordida e palato duro alterados (CATTONI, 2007). 
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2.3 Musculatura  

Os músculos faciais não somente promovem a expressão, mas também 

contribuem para a manutenção da postura facial e mandibular. Gradualmente, eles 

deixam de ser representativos para a amamentação e a deglutição infantil e 

começam a contribuir para as delicadas e complicadas funções da fala e das 

expressões faciais (MOYERS, 1988). 

Simões (1988) refere-se ao sistema neuromuscular como provedor do 

desenvolvimento craniofacial, relacionando-o com a dissipação de forças resultantes 

de origem mastigatória, geradas pelos impactos nas superfícies dos dentes, fato que 

implicaria a situação oclusal como sendo importante no controle da função 

mastigatória. 

As atividades neuromusculares da cavidade bucal influenciam diretamente a 

morfologia do tecido ósseo subjacente e a disposição dos elementos dentários 

irrompidos. Logo, na presença de hábitos bucais considerados deletérios, a 

interceptação precoce, na maioria dos casos, torna-se imperiosa para evitar 

alterações no curso normal do crescimento e desenvolvimento craniofacial 

(GURGEL, 2003). 

Muitas maloclusões podem ter suas origens no comportamento 

neuromuscular anormal, e muitas das maloclusões tratadas ortodonticamente não 

são estáveis porque a estabilidade oclusal, em última análise, não pode ser mantida 

pelos músculos, tendo em vista que nos humanos a região bucal apresenta os 

maiores níveis de funções sensório-motoras integradas (ENLOW, 1993). 

A contração simétrica dos músculos temporal anterior e masseter superficial 

na posição de intercuspidação máxima (PIM) é sinal de equilíbrio da oclusão 

(SANTOS, 1996). Nas crianças respiradoras bucais o achado de maior ativação 

muscular nas atividades de máxima intercuspidação e mastigação habitual foi 

registrado nos músculos temporais. Isso pode ser explicado pelo fato de que, na 

respiração bucal, a postura anteriorizada de cabeça para facilitar a respiração leva a 

uma atividade elétrica maior dos músculos temporais para compensar a menor 

atividade dos masseteres (MOTTA, 2004). 

Dentre as inúmeras alterações musculares, funcionais, posturais, ósseas e 

até mesmo comportamentais, presentes em respiradores bucais, a diminuição da 
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tensão dos órgãos fonoarticulatórios, com destaque para a hipotensão lingual, é 

evidenciada na grande maioria dos casos (DI FRANCESCO, 2004).  

2.4 Amamentação  

Durante a vida pré-natal, a musculatura associada à região orofacial 

amadurece mais depressa que a das regiões dos membros, visto que a boca é o 

local onde várias funções vitais devem estar em plena atividade desde o 

nascimento, tais como a respiração, amamentação e proteção das vias aéreas 

(ENLOW, 1993). 

Na infância, antes da erupção dos dentes, a estabilização mandibular é 

influenciada pela atividade sinergética dos músculos elevadores e abaixadores; e na 

deglutição, por exemplo, os músculos faciais podem ser acionados a fim de auxiliar 

nessa estabilização (MOYERS, 1988). 

Lewontin (1983) considera que o fenótipo dos organismos é uma 

conseqüência de uma inter-relação não trivial entre o genótipo e o meio ambiente 

durante o desenvolvimento, enquanto Planas (1988) entende que o fenótipo do 

indivíduo é influenciado por estímulos paratípicos, que provêm do meio ambiente e 

da função somados às diretrizes do desenvolvimento genotípico. 

Uma das vantagens do aleitamento materno é a estimulação sensório-motor-

oral pela sucção e conseqüentemente, adequação dos órgãos fonoarticulatórios, 

evitando-se futuras desordens como a deglutição atípica, distúrbios 

fonoarticulatórios, respiratórios, neurossensoriais e distúrbios de conduta 

(BARBOSA; SCHNONBERG, 1995). 

Serra-Negra et al. (1997) examinaram 357 crianças, na faixa etária de 3 a 5 

anos de idade, e complementaram a pesquisa com questionário para as mães. Os 

resultados constataram que existe uma associação do aleitamento natural com a 

não instalação de hábitos bucais viciosos, pois 86,1% das crianças que não 

apresentaram hábitos deletérios foram aleitadas por, no mínimo, 6 meses.   

2.5 Mastigação  

A chegada dos incisivos é de notável importância, pois a mesma induz a um 

movimento mais preciso de abertura e fechamento da mandíbula, como também a 
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uma postura lingual mais retraída, iniciando o conhecimento da mastigação. Tão 

logo a oclusão posterior bilateral é estabelecida (normalmente com a erupção dos 

primeiros molares decíduos) começa o aprendizado da deglutição madura 

(MOYERS, 1988). 

Para Faltin Jr.; Faltin (1997), o correto desempenho das funções de 

respiração, mastigação, deglutição e fonoarticulação é de grande relevância para a 

estimulação e manutenção do equilíbrio durante e após o desenvolvimento 

craniofacial, pois estes são mecanismos naturais de controle de crescimento. Todas 

essas funções fazem parte do sistema funcional muscular e qualquer alteração 

funcional ocasionará anomalias estruturais de bases ósseas. 

O estímulo da mastigação é sem dúvida o grande responsável pelo 

desenvolvimento do sistema estomatognático e todos os contatos existentes durante 

esta função condicionam o uso e o desgaste natural dos dentes. Sobre este 

desgaste, Simões (1988) declara que o movimento eruptivo pós-ontogenético, o 

crescimento contínuo do osso alveolar e a dentina secundária o compensam, 

mantendo a dimensão vertical da face.  

Embora muito tenha sido pesquisado sobre a respiração bucal, restritas 

discussões foram estabelecidas acerca de como se desenvolve a função 

mastigatória nestes indivíduos. A mastigação é afetada por aspectos como o estado 

de conservação dos dentes, a articulação temporomandibular, o tipo de oclusão e a 

postura craniocervical (TESSITORE, 2004).  

É de consenso na literatura que, quando o padrão respiratório ocorre de 

maneira inadequada, fazendo o indivíduo uso de uma respiração bucal de suplência, 

várias alterações podem ser associadas. A exemplo disto pode-se citar algumas 

características próprias desta alteração, tais como as compensações posturais, 

extensão da cabeça para facilitar a passagem da corrente aérea, padrão de cresci-

mento predominantemente dolicofacial e alterações na mastigação, além de outras. 

(FERLA, 2008).  

A cabeça com padrão braquicefálico (Figura 2) possui um formato mais 

arredondado, sendo horizontalmente curto e largo, entrando em contraste com o 

padrão dolicocefálico (Figura 3) que assume uma forma mais ovalada e é 

horizontalmente longa e relativamente estreita. O terceiro tipo, o mesocefálico, 

encontra-se entre os dois padrões (ENLOW, 1993).  
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                      Fonte: http://www.sedin.org/HF/HF02.html em 15/10/09.  

Figura 2: Padrão braquicefálico.       

       

                                                          Fonte: http://www.sedin.org/HF/HF02.html em 15/10/09.  

Figura 3: Padrão dolicocefálico.  

2.6 Hábitos Bucais  

Para Enlow (1993) há dois tipos de reflexos condicionados: aqueles que 

surgem com o crescimento e desenvolvimento normais e aqueles desejáveis ou não, 

que foram aprendidos como uma parte singular do desenvolvimento da criança. Na 

região orofacial, a deglutição e a mastigação são bons exemplos dos reflexos que 

normalmente aparecem com o crescimento e desenvolvimento, enquanto a sucção 

do polegar é um exemplo de reflexo condicionado indesejável. 

As mordidas abertas anteriores estão associadas com a falta de proporção do 

tamanho da língua com relação ao seu espaço correspondente. Conforme Moyers 

(1988), indivíduos com mordidas abertas anteriores possuem reflexos de protração 

http://www.sedin.org/HF/HF02.html
http://www.sedin.org/HF/HF02.html
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da língua muito ativos. A sucção de polegar pode criar uma mordida aberta, 

enquanto a atividade da língua a mantém. 

A sucção digital e/ou de chupeta e interposição lingual são exemplos de 

hábitos bucais considerados por Gurgel (2003) como deletérios, que ocasionam a 

perda do equilíbrio do padrão do funcionamento muscular. Sendo estes induzidos 

por arcos reflexos, torna sua ação duradoura alterando o crescimento e o 

desenvolvimento do complexo craniofacial e a oclusão dentária.  

De acordo com Miranda et al. (2002), as causas da respiração bucal são os 

hábitos cronicamente adquiridos e mantidos: o uso prolongado de chupeta e 

mamadeira com bico inadequado, a falta de amamentação materna, a sucção digital, 

e o hábito de respirar com a boca aberta (apesar da possibilidade do uso do nariz, 

por terem sido já tratadas as causas primárias da obstrução). 

     Algumas alterações instalam-se como consequência do prolongamento dos 

hábitos de sucção digital e chupeta, sendo elas: mordida aberta anterior (associada 

ou não à mordida cruzada posterior), retrognatismo mandibular, prognatismo 

maxilar, atresia de palato, deglutição atípica, hipotonicidade do lábio superior e 

hipertonicidade do músculo mentoniano (COELHO-FERRAZ, 2005).  

2.7 Obstrução das Vias Aéreas  

González Rivera et al. (2004) mostraram, em seus estudos, que a tonsila 

palatina hipertrófica é a causa mais freqüente da apnéia (Síndrome da Apnéia 

Obstrutiva do Sono) e ronco em crianças. Estes pacientes freqüentemente 

apresentam respiração bucal, mandíbula retrognata e diminuição da distância 

intermolar, com vários tipos de maloclusão dental.  

As vegetações adenóides podem diminuir o espaço aéreo e induzir 

adaptações posturais ao nível de orofaringe. Uma queda do osso hióide em relação 

à mandíbula representaria uma tentativa de assegurar o diâmetro aéreo, no sentido 

ântero-posterior, relativamente constante. Este recrutamento neuromuscular poderia 

induzir alterações na posição de repouso mandibular e uma extensão da coluna 

cervical, podendo influenciar no padrão de crescimento craniofacial (TOURNÉ, 

1991). 
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Os primeiros 10 anos de vida é a fase de maior desenvolvimento da face e 

que todo paciente com obstrução nasal crônica pode se tornar um respirador bucal, 

sendo a obstrução mais freqüente a hipertrofia de adenóides (MOCELLIN, 1992). A 

resposta neuromuscular do organismo frente a essa obstrução busca meios para 

uma adaptação na condição postural da cabeça e da mandíbula, com a língua em 

uma posição mais inferiorizada e adaptação da musculatura da face à forma de 

mastigar, deglutir e respirar (KÖHLER, 2000).  

2.8 Respiração Buconasal 

O nascimento marca o início da maturação funcional do sistema respiratório 

de um bebê. A respiração fisiológica do ser humano é a respiração nasal, e para que 

esta ocorra necessita-se de integridade anatômica e funcional das vias aéreas 

(ENLOW, 1993). 

A respiração predominantemente bucal e a maloclusão relacionam-se 

diretamente. Uma alteração funcional pode conduzir a modificações na morfologia 

das estruturas esqueléticas do complexo craniofacial, e vários autores enfatizam que 

existe uma relação íntima entre o tipo de respiração e a morfologia craniofacial, mas 

vale ressaltar que a respiração bucal só pode causar deformações, desde que se 

apresente de forma alterada em período importante de crescimento (ANGLE, 1907). 

Vários estudos em humanos tem demonstrado a influência de fatores 

predisponentes na permanência e na patogenicidade de microrganismos na 

cavidade bucal. Jorge et al. (1997) estudaram um grupo de 493 pacientes e 

constataram que na amostra dos respiradores bucais, o isolamento da Cândida 

albicans na boca foi positivo em 68,75%, mostrando-se superior ao grupo controle. 

De acordo com a literatura, é raro um padrão de respiração exclusivamente 

bucal, sendo mais comum o paciente realizar uma respiração mista: parte bucal e 

parte nasal. Os maiores percentuais desta alteração foram verificados em um estudo 

sobre hábitos orais de sucção em população de baixa renda, cuja prevalência foi de 

77,78% (CAVASSANI, 2003). 

Existe uma grande variedade de métodos de diagnóstico para determinar o 

padrão respiratório, a localização e o grau de obstrução na via aérea superior. 
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Dentre eles, o teste da mecha de algodão colocada abaixo do nariz e o teste do 

espelho colocado alternadamente na frente do nariz durante a respiração 

(SANNOMIYA, 2005). 

Para Bianchini (2007), a genética deve ser reconsiderada, pois num indivíduo 

geneticamente predisposto à morfologia esquelética facial desfavorável, 

particularmente por excessivo crescimento vertical da face, a respiração bucal pode 

ser o fator agravante ao desenvolvimento de maloclusões indesejáveis.   

2.9 Características do Respirador Buconasal  

Marchesan; Krakauer (1995) retratam as características faciais do respirador 

bucal como sendo hipotonia e hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula, 

hipotonia de bochechas, lábios rachados e gengivas hipertrofiadas com alteração de 

cor, freqüentes sangramentos gengivais e anteriorização da língua ou elevação do 

dorso para regular o fluxo de ar. 

As adaptações dos órgãos fonoarticulatórios presentes no indivíduo com 

respiração bucal, freqüentemente apontadas na literatura são: língua com ponta 

abaixada; língua no assoalho bucal ou interposta anteriormente entre as arcadas, 

lábio inferior espesso e com eversão, hiperfunção do músculo mentual, flacidez de 

lábios, língua e bochechas, deglutição atípica, assimetrias faciais, respiração 

ruidosa, aumento da altura da face, atresia maxilar, maloclusão, postura aberta de 

lábios e palato ogival com estreitamento (MARCHESAN, 2000). 

A eversão do lábio inferior é conseqüência da significativa ocorrência de 

postura habitual de lábios entreabertos e flacidez com hipofunção do músculo 

orbicular da boca (ANDRADE, 2005), o que geralmente é complementado com 

outras características como olhar apagado (aspecto de criança distraída e ausente), 

gengiva vermelha e inchada, face alongada, boca ressecada, musculatura da face 

mais flácida, postura física alterada, entre outras (MURDOCCO in COELHO-

FERRAZ, 2005). 

A tuba auditiva (Figura 4) é um canal que liga o ouvido médio dos mamíferos 

à faringe e que ajuda a manter o equilíbrio da pressão do ar. Quando a respiração é 

nasal, durante a mastigação dos alimentos e sua posterior deglutição a boca 

permanece fechada. Os músculos peristafilinos internos e externos, tensores do véu 

palatino levantam a úvula ao contrair-se, dilatando as tubas auditivas para que o ar 
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entre e as pressões se equilibrem, no decorrer da deglutição, ou seja, como o ar das 

fossas nasais não pode atravessar a orofaringe, ele penetra no forame da tuba 

auditiva seguindo caminho até o ouvido médio, arejando-o e equilibrando a pressão 

entre os dois lados da membrana timpânica (VARELA, 2002).   

        

       

       

    

     

     

              

Fonte: NETTER, 2000.  

Figura 4: Tuba auditiva.  

Essas alterações que ocorrem a médio ou longo prazo podem ter 

conseqüências danosas para a qualidade de vida do indivíduo devido ao seu 

impacto pessoal, físico, psicológico e no relacionamento social (LEAL, 2006).  

2.10 Ângulo Goníaco   

Formado pela tangente à borda inferior do corpo mandibular ( Go – Me ) e 

borda posterior do ramo ascendente ( Ar – Go ), o qual está representado na Figura 

5. O valor normal segundo Björk é de 130º +

 

7, acima desta norma indica 

prognóstico desfavorável (JOSÉ, 2004).    
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  Fonte: http://www.odontologia.com.br/artigos.asp?id=186. Acessado em 30/10/09.  

Figura 5: Figura adaptada do ângulo goníaco.  

A morfologia mandibular pode ser determinada pela maneira como o ramo 

ascendente e o corpo mandibular se relacionam para formar o ângulo goníaco, 

demonstrado em telerradiografia na Figura 6. Para que seja possível determinar a 

relação angular entre o ramo e o corpo mandibular, o ângulo goníaco deve ser 

dividido em duas partes. Isto é possível traçando-se uma linha de profundidade 

facial do ponto násio (N) ao ângulo goníaco (Go), dividindo-o em dois planos, 

superior e inferior. O ângulo goníaco superior indica a inclinação do ramo, enquanto 

o inferior mensura a inclinação no corpo da mandíbula (JARABAK, 1972).      

                                                               

Figura 6: Ângulo goníaco em telerradiografia. 

http://www.odontologia.com.br/artigos.asp?id=186
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A respiração bucal aumenta a dimensão vertical postural, aumentando a 

tensão dos músculos elevadores, que diferentemente dos músculos faciais, 

possuem órgãos sensoriais, chamados de fusos musculares, que mandam 

respostas de contrações reflexas quando há estiramento, aumentando a tensão da 

musculatura (MOYERS, 1988).  

Kerr et al. (1989) e Kawashima et al. (2002) verificaram que mesmo em 

crianças mais jovens, em idade pré-escolar (3 a 6 anos), a mandíbula pode 

apresentar-se retrognática e inclinada posteriormente, sobretudo quando o grau de 

obstrução respiratório for moderado ou severo.  

Os respiradores bucais tendem a apresentar maior inclinação mandibular, 

padrão de crescimento vertical com alterações nas proporções faciais normais, 

caracterizadas pela maior altura facial ântero-inferior e menor altura posterior, 

evidenciando assim, a influência da função respiratória no desenvolvimento 

craniofacial (LESSA, 2005).  

Cardoso (2005), ao realizar um estudo comparativo entre indivíduos de 

Padrão Face Longa e Padrão I, observou a presença de retrognatismo maxilar e 

mandibular na face longa. A forma mandibular apresentou alteração significativa, 

com aumento do ângulo goníaco, contudo sem apresentar alteração no comprimento 

efetivo da mesma.  
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3 OBJETIVOS  

Em virtude da importância em se estudar a respiração buconasal e suas 

possíveis repercussões no complexo craniofacial, o presente estudo intenciona 

relacionar esse tipo de respiração com possíveis alterações anatômicas e funcionais 

em crianças e adolescentes.  

3.1 Objetivo Geral:  

 

Avaliar a correlação entre respiração buconasal com alterações 

anatômicas e funcionais do complexo craniofacial.  

3.2 Objetivos Específicos:  

 

Determinar a distribuição dos respiradores buconasais quanto ao gênero e 

idade; 

 

Delimitar a prevalência dos respiradores buconasais; 

 

Comparar cefalometricamente pacientes com padrões respiratórios nasais 

e buconasais, utilizando as medidas dos ângulos goníacos total, superior e 

inferior; 

 

Avaliar a associação entre o tipo de respiração e a presença de alterações 

anatômicas e funcionais, analisando as seguintes variáveis:   

o Variações na deglutição; 

o Alterações no selamento dos lábios;  

o Alterações na fonação;  

o Alterações na tonicidade dos lábios;  

o Alterações anatômicas do palato duro;  

o Alterações no volume das tonsilas palatinas; 

o Sensação de “falta de ar”; 

o Sensação de “cansaço rápido”; 

o Alterações do paladar;  

o Halitose; 



  
31

 

31

 
o Presença de congestão vascular suborbital (olheiras); 

o Espirros freqüentes; 

o Saliva ao falar. 
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4 METODOLOGIA   

Para a realização desta pesquisa, após apreciação e aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - CEP/ CCS /UFPB, 

foram selecionados por turma, os estudantes com faixa etária entre 6 e 14 de idade, 

matriculados em três escolas públicas de Sousa – PB, para exame e estudo 

analítico do tipo observacional caso-controle em pesquisa quantitativa.  

A seleção da amostra foi realizada após palestras aos alunos e reuniões com 

pais e professores, em sala reservada, das seguintes escolas: Escola Estadual de 

Ensino Infantil e Fundamental Jaime Meira Fontes situada à rua Tenente Juca, SN, 

Estreito; Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aurita da Silva, rua Cônego 

José Viana, SN - Centro e Centro de Educação Especial Integrada Geny Ferreira 

(CEEIGEF), Rua Idalísio Pedro da Silva nº21 - Bancários.   

4.1 Tamanho da Amostra  

A abordagem foi intencional, dentro de um universo de 887 alunos com faixa 

etária entre 6 e 14 anos de idade, constituiu-se uma amostra formada por um grupo 

de 143 crianças e adolescentes de ambos os gêneros.  

4.2 Elegibilidade   

Os pacientes foram examinados após assinatura do termo de consentimento 

livre esclarecido pelo responsável legal (apêndice 1) e observação dos critérios de 

inclusão e exclusão da pesquisa descritos no quadro abaixo. 
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Inclusão Exclusão 

Idade dentro da faixa etária Respiradores buconasais sem causas obstrutivas 

com menos de seis meses de hábito 

Dentição mista ou 

permanente 

Portadores de síndromes genéticas 

Presença dos primeiros 

molares permanentes 

Portadores de malformações bucofaciais 

- Portadores de deficiências psicomotoras 

- Portadores de traumatismos cranianos 

- Portadores de mutilações 

 

- 

Portadores de anomalias dentárias de número e/ou 

forma 

- Pacientes cirurgiados das tonsilas palatinas e 

faríngeas  

- Pacientes sob tratamento ortodôntico 

  

4.3 Coleta de Dados  

Os integrantes da pesquisa foram submetidos à anamnese, aplicação de uma 

primeira entrevista sobre hábitos bucais, além de exame clínico extra e intrabucal 

visando analisar a presença de alterações anatômicas e funcionais, os quais foram 

registrados na ficha de pesquisa I (apêndice 2). 

Numa segunda entrevista, foram questionadas e observadas as 

características do respirador buconasal, ressaltando a análise dos pacientes quanto 

à presença de congestão vascular suborbital (olheiras), as quais foram anotadas na 

ficha de pesquisa II (apêndice 3). Além disso, foram verificadas as tonsilas palatinas 

quanto à presença de hipertrofia, através da oroscopia (Figura 7), e a averiguação 

das condições da passagem de ar nasal por meio da aplicação de três testes 

clínicos rápidos: 1) O teste da mecha de algodão próximo ao nariz para constatação 

da ventilação nasal (Figura 8); 2) O teste do espelho junto à narina para observação 
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da área embaçada (Figura 9) e 3) Manutenção de água na boca durante três 

minutos (Figura 10).                  

 Figura 7: Exame clínico das tonsilas palatinas.               

                

 Fig. 8 – Teste da mecha de algodão   
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 Fig. 9 – Teste do espelho embaçado                                        

 Fig. 10 – Teste da manutenção da água  

A finalidade das entrevistas e dos testes foi utilizar critérios para efetuar uma 

pré-avaliação no intuito de diagnosticar prováveis pacientes portadores de 
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respiração nasal ou buconasal. Posteriormente, foram solicitadas as tomadas 

radiográficas da cabeça (telerradiografia) em norma lateral para o estudo 

cefalométrico (apêndice 4) e, somente após o laudo radiográfico, os pacientes foram 

encaminhados para a avaliação otorrinolaringológica (apêndice 5).  

4.3.1 Critérios utilizados na entrevista, oroscopia, testes rápidos, telerradiografia e 

estudo cefalométrico para triagem dos respiradores buconasais.  

4.3.1.1 Entrevista I e exame clínico extra e intrabucal  

A aplicação da entrevista I e do exame clínico extra e intrabucal teve o intuito 

de col etar informações sobre hábitos bucais e verificar a presença de alterações 

anatômicas e funcionais, tendo em vista algumas variáveis, tais como: variações na 

deglutição, alterações no selamento labial, alterações na fonação, alterações na 

tonicidade dos lábios, alterações anatômicas do palato duro, e alterações no volume 

das tonsilas palatinas, as quais foram correlacionadas com o tipo de respiração 

(nasal ou buconasal). Para tanto, utilizou-se alguns critérios:  

a) Variações na Deglutição  

Logo após o teste da manutenção de água na boca foi realizado a avaliação 

da variável deglutição, regida pelos seguintes critérios:  

 

Deglutição atípica: quando o paciente a realizava com interposição lingual, 

e/ou presença de contração da musculatura periorbicular, e/ou contração 

do músculo mentual, e/ou interposição de lábio inferior e/ou movimento de 

cabeça (MARCHESAN, 2005; LEMOS, 2006). 

 

Deglutição típica: realizada passivamente na ausência dos eventos acima.  

b) Alterações no Selamento Labial  

O parâmetro mais objetivo na identificação de um respirador bucal é observar 

se os lábios estão constantemente fechados ou abertos (BRESOLIN, 2005). Para 

esta variável foram utilizados como critérios: 
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Paciente sem selamento labial: quando o mesmo era notificado pelo 

professor ou notado espontâneamente com lábios entreabertos. 

 
Paciente com selamento labial: quando em momentos de quietude, os 

lábios se tocavam a maior parte do tempo da observação.   

c) Alterações na Fonação  

Os critérios usados para a variável alterações na fonação foram: 

 

Fonação anormal: quando havia presença de hipernasalidade, 

hiponasalidade e rouquidão na voz do paciente, a qual foi observada e 

avaliada durante as respostas das entrevistas. 

 

Fonação sem alterações: quando o paciente possuía voz com boa 

pronúncia e compatível com sua idade.   

d) Alterações na Tonicidade dos Lábios  

Os critérios empregados para a variável alterações na tonicidade dos lábios 

foram: 

 

Lábio superior hipotônico: quando encontrava-se o sulco nasolabial curto e 

o lábio possuía flacidez. 

 

Lábio inferior hipotônico: quando a protrusão, e/ou eversão e/ou flacidez 

estavam presentes. 

 

Lábios sem alterações: lábios com tonicidade suficiente para proporcionar 

um selamento labial.  

e) Alterações Anatômicas do Palato Duro  

Quanto ao palato duro utilizou-se os seguintes critérios segundo Cattoni 

(2007): 

 

Palato profundo: quando foi observado que o palato duro era ogival e/ou 

estreito. 

 

Palato sem alterações: quando foi observada a morfologia anatômica do 

palato duro no que se refere à altura e largura.  
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4.3.1.2 Entrevista II  

A entrevista II versava sobre as características do respirador bucal e como 

critério, considerou-se que no mínimo 3 (três) respostas deveriam ser positivas (sim), 

para que o pesquisado fôsse considerado neste instrumento como respirador bucal 

tomando-se o cuidado de observar as crianças em seu estado natural, sem que elas 

percebessem que estavam sendo analisadas (MENEZES, 2006). 

As queixas mais comuns trazidas pelos pacientes que respiram pela boca 

referem-se à sensação de falta de ar, sensação de cansaço rápido nas atividades 

físicas, alterações do paladar, halitose, presença de congestão vascular suborbital 

(olheiras), espirros freqüentes e saliva ao falar (MARCHESAN, 1998). Essas 

características foram transformadas em variáveis da pesquisa para as quais utilizou-

se como critério os relatos de pacientes, e/ou pais, e/ou professores para executar a 

entrevista, exceto a variável ”congestão vascular suborbital”, a qual foi relacionada 

com a presença de uma tonalidade escurecida na região infraocular.   

a) Sensação de Falta de Ar  

Os critérios utilizados para a variável sensação de falta de ar foram: 

 

Para o paciente com sensação de falta de ar, considerou-se o relato do 

paciente, o insucesso do teste da manutenção de água na boca e o grande 

esforço exercido durante o mesmo. 

 

Para o paciente com ausência da sensação de falta de ar, levou-se em 

consideração o relato do paciente e o sucesso do teste da manutenção de 

água na boca durante três minutos.  

b) Sensação de Cansaço Rápido   

Como critério desta variável, utilizou-se o relato do paciente em afirmativa ou 

negativa quanto à sensação de cansaço rápido ao realizar atividades de pouca 

exigência física. 
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c) Alterações do Paladar  

O critério utilizado para a variável alterações do paladar foi o relato do 

paciente ao ser questionado se sentia o sabor da comida no momento das refeições, 

todos os dias.  

d) Halitose  

O critério utilizado para a variável halitose foi o relato do paciente em 

afirmativa ou negativa quanto à alteração do odor do ar exalado pela boca.  

e) Presença de congestão vascular suborbital (olheiras)  

O critério utilizado para a variável presença de congestão vascular suborbital 

foi a observação de uma tonalidade escurecida na região infraocular.  

f) Espirros Freqüentes   

O critério utilizado para a variável espirros freqüentes foi baseado em 

informações do paciente, e/ou pais, e/ou professores quanto à freqüência dos 

episódios de espirros.  

g) saliva ao falar  

O critério utilizado para a variável saliva ao falar foi baseado em informações 

do paciente, e/ou pais, e/ou professores quanto à ocorrência de espirrar saliva 

enquanto fala.  

4.3.1.3 Testes  

a) Teste da Mecha de Algodão Próximo ao Nariz   

A mecha era colocada logo à frente das narinas e, como critério, utilizou-se a 

movimentação dos fios de algodão para identificar a existência da ventilação nasal 
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(SANNOMIYA, 2005), sendo que pouca movimentação com relação ao tamanho do 

esforço seria sugestivo de respirador bucal.     

b) Teste do Espelho Junto às Narinas  

O espelho de Glatzel (Figura 11) caracteriza-se como um instrumento objetivo 

de avaliação da permeabilidade nasal extremamente simples que ao ser posicionado 

sob as narinas, condensa o vapor d’água do ar expirado (BASSI, 2009).     

                                     

                                

                                  Fonte: http://images.google.com.br – acessado em 30/10/09. 

                    

Figura 11: Espelho de Glatzel.    

Porém, para esta finalidade e devido ao tamanho da amostra desta pesquisa 

foram confeccionados 20 (vinte) espelhos semilunares (Figura 12), os quais eram 

previamente esterilizados em autoclave 12LX Dabi Atlante, evitando assim a 

transmissão de algumas infecções.         

Figura 12: Espelho Semilunar.  

http://images.google.com.br


  
41

 

41

 
Como critério, empregou-se a visualização do escape aéreo nasal, 

caracterizado pelo embaçamento durante a respiração. Discrepância nos tamanhos 

das áreas embaçadas de cada narina seria sugestivo de respiração buconasal.  

Os Testes da mecha de algodão próximo ao nariz e do espelho junto às 

narinas foram realizados também na ânsia de encontrar indivíduos respiradores 

exclusivamente bucais.  

c) Teste da Manutenção da Água na Boca   

O teste da manutenção da água na boca teve duração de 3 (três) minutos e o 

critério usado foi considerar respirador buconasal o paciente que engolisse a água 

sem  atingir o tempo estipulado ou aquele que o fizesse com esforço muscular 

excessivo para não engoli-la mesmo atingindo o tempo pré-determinado (VIEIRA, 

1986).  

4.3.1.4 Telerradiografia  

Todos os pacientes foram submetidos à telerradiografia em norma lateral do 

crânio com posição natural da cabeça e executada em aparelho radiográfico “Sirona 

3c plus”. Este procedimento foi realizado por um único técnico em radiologia, 

considerando o uso do avental de chumbo um requisito imprescindível para proteção 

das crianças. 

Através da telerradiografia foi realizada uma análise cefalométrica onde as 

estruturas anatômicas dentofaciais e de tecidos moles de interesse para o estudo 

foram traçadas e contornadas levando-se em consideração alguns pontos 

cefalométricos utilizados na análise de Jarabak (1972), especialmente os da Figura 

13: 
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Figura 13: Pontos, linhas e ângulos cefalométricos adaptados do site 

http://www.odontologia.com.br/artigos.asp?id=186. Acessado em 30/10/09.   

 

Ponto Násio ( N ) – ponto mais anterior da sutura frontonasal.  

 

Ponto Gônio ( Go ) – Ponto mais posterior da borda inferior da 

mandíbula.  

 

Ponto Mentoniano ( Me ) – ponto localizado na interseção entre a cortical 

externa do mento e a cortical inferior do corpo mandibular. Ponto mais 

inferior do contorno da sínfise mandibular.  

 

Ponto Articular ( Ar ) – ponto situado na interseção do contorno posterior 

do processo condilar da mandíbula com a base do osso occipital.  

Após a localização dos pontos anatômicos esqueletais de referências, foram 

obtidas as seguintes medidas cefalométricas lineares e angulares, com valores 

médios baseados nos trabalhos de Björk (1969), Jarabak; Fizzell (1972), em 

meninos e meninas na faixa etária de 11 anos: 

http://www.odontologia.com.br/artigos.asp?id=186
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a) Medidas Lineares  

 
Medida linear Ar - Go: corresponde à altura póstero-inferior da face, é o 

plano do ramo mandibular que passa pelo ponto Ar (Articular) e tangencia 

a borda posterior do ramo ascendente da mandíbula, no seu contorno 

inferior mais externo. O seu valor médio aos 11 anos é de 44 +

 

5mm.  

 

Medida linear Go - Me: equivale ao plano mandibular ou comprimento do 

corpo mandibular. É o plano que passando pelo ponto Me (Mentoniano) 

tangencia a borda inferior da mandíbula, na região goníaca. O seu valor 

médio aos 11 anos é de 71 +

 

 5mm.  

 

Medida linear N - Go: refere-se à profundidade facial. É a linha 

determinada pela união dos pontos N ( násio ) e GO ( gônio ), onde divide 

o ângulo goníaco em duas metades, uma superior, e outra, inferior.  

b) Medidas Angulares  

 

Ângulo ArGo - GoMe (ângulo goníaco): determinado pela junção da 

linha ArGo com GoMe. Estabelece o grau de inclinação do ramo com o 

corpo da mandíbula, tem como valor médio 130º + 7.  

 

Ângulo ArGo - GoN (ângulo goníaco superior): determinado pela 

junção da linha ArGo com GoN. Estabelece o grau de inclinação do ramo da 

mandíbula com a linha que divide o ângulo goníaco (indicadora da 

profundidade facial), possuindo valor médio de 53,50º + 1,50.  

 

Ângulo NGo - GoMe (ângulo goníaco inferior): determinado pela junção 

da linha NGo com GoMe. Estabelece o grau de inclinação da linha que 

divide o ângulo goníaco (indicadora da profundidade facial) com o corpo da 

mandíbula, apresentando-se com o valor médio de 72,50 + 2,50.  
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Os valores dos ângulos goníacos extraídos dos estudos cefalométricos foram 

cruzados com o tipo de respiração.  

4.3.1.6 Avaliação Otorrinolaringológica  

a) Alterações no Volume das Tonsilas Palatinas   

Na oroscopia, os pacientes foram avaliados ambulatorialmente e as tonsilas 

palatinas foram classificadas de acordo com o esquema (Figura 14) proposto por 

Brodsky (BRODSKY; KOCK, 1992), abaixo descrita:                 

                                     Fonte: DELL'ARINGA, 2005.       

           

Figura 14: Esquema de hipertrofia de tonsilas palatinas proposto por L. Brodsky.  

 

Grau 0 - Tonsilas em sua loja não causando obstrução da via aérea.  

 

Grau 1 - Tonsilas levemente fora da fossa tonsilar com obstrução de uma 

área menor que 25% das vias aéreas. 
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Grau 2 - Tonsilas obstruindo a via aérea entre 25% e 50%.  

 
Grau 3 - Tonsilas obstruindo de 50% a 75% da via aérea.  

 

Grau 4 - Tonsilas obstruindo mais de 75% da via aérea.  

Utilizou-se os graus 3 e 4 como critério para considerar a hipertrofia das 

tonsilas palatinas como causa de obstrução das vias aéreas (NUNES JÚNIOR, 

2009). 

As informações das entrevistas, exames, testes e estudos serviram de 

instrumentos para a triagem dos prováveis respiradores buconasais, sendo a 

população objeto do estudo dividida em dois grupos: Grupo I, constituído por 

respiradores buconasais, utilizado como grupo experimental e Grupo II, constituído 

de respiradores nasais, como grupo controle. 

O grupo I foi encaminhado para avaliação otorrinolaringológica, através da 

qual assegurou-se o correto diagnóstico do tipo de respiração através dos exames 

de oroscopia, rinoscopia anterior, otoscopia e investigação da hipertrofia das tonsilas 

faríngeas por meio da radiografia lateral do crânio. 

Após a coleta, todos os dados obtidos a partir dessa análise foram registrados 

em protocolo próprio e submetidos à análise estatística de distribuição de freqüência 

percentual e apresentados sob a forma de gráficos e tabelas.  

Para a execução do presente estudo foram observados e obedecidos todos 

os critérios prescritos na resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

que versa sobre a ética em pesquisa com seres humanos e na Lei nº 8.069 de 13 de 

julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

especialmente os artigos:   

Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.  

Art. 7o A criança e o adolescente têm direito a 
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam o 
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nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência.  

Art. 15. A criança e o adolescente têm direto à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis.  

Art. 17. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais. 
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5 MÉTODOS ESTATÍSTICOS  

Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas e percentuais 

(Técnicas de estatística descritiva) e foram utilizados os testes: Qui-quadrado de 

Pearson ou o teste Exato de Fisher, desde que as condições para utilização do 

teste Qui-quadrado não foram verificadas (Técnicas de estatística inferencial).  

O nível de significância utilizado na decisão dos testes estatísticos foi de 

5,0%. Os dados foram digitados na planilha Excel e o “software” estatístico utilizado 

para a obtenção dos cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) na versão 15.  
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Masculino
54,5%

Feminino
45,5%

6 RESULTADOS   

Dos 143 pacientes analisados, 78 ( 54,5% ) eram do sexo masculino e 65      

( 55,5% ) eram do feminino ( Figura 15 ).  

     

Figura 15: Distribuição dos pacientes analisados segundo o gênero, Sousa – 
PB/2009. 
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Mista
51,0%

Nasal
49,0%

A respiração foi classificada como buconasal para 73 ( 51,0% ) pesquisados e 

foi nasal para 70 ( 49,0% ), conforme resultados apresentados na Figura 16.  

Figura 16: Distribuição dos pacientes analisados segundo o tipo de respiração, 
Sousa-PB/2009.      
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A Tabela 1 mostra as variáveis variações na deglutição, alterações no 

selamento dos lábios, alterações na fonação, alterações na tonicidade dos lábios, 

segundo o tipo de respiração:   

 

O percentual com deglutição atípica foi mais elevada entre os que tinham 

respiração buconasal do que nos que tinham respiração nasal (50,7%  X  

25,7% ). 

 

O percentual para ausência selamento labial foi mais alto entre os que 

tinham respiração buconasal do que nasal ( 84,9%  X  17,1%). 

 

O percentual com alteração na fonação foi superior entre os que tinham 

respiração buconasal do que nasal ( 24,7%  X  7,1% ). 

 

Para tonicidade labial, o lábio hipotônico superior foi mais evidente nos 

respiradores buconasais que nos nasais ( 43,8%  X  5,7% ), o mesmo 

ocorreu para lábio hipotônico inferior que foi mais verificado nos 

respiradores buconasais que nos nasais ( 74,0%  X  17,1% ).    
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Tabela 1: Exposição das variáveis variações na deglutição, alterações no 

selamento dos lábios, alterações na fonação, alterações na tonicidade dos 

lábios, segundo o tipo de respiração.   

Tipo de respiração    
Variável Mista Nasal Grupo Total Valor de p OR e IC 95%   

N % n % N %            

Deglutição         

 

Típica 36 49,3 52 74,3 88 61,5 p(1) = 0,002*

 

1,00 

 

Atípica 37 50,7 18 25,7 55 38,5  2,97 (1,47 a 6,01) 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

           

Selamento labial          

 

Sim 11 15,1 58 82,9 69 48,3 p(1) < 0,001*

 

1,00 

 

Não 62 84,9 12 17,1 74 51,7  27,24 (11,15 a 
66,54) 

TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Fonação         

 

Sem alteração 55 75,3 65 92,9 120 83,9 p(1) = 0,004*

 

1,00 

 

Alterada 18 24,7 5 7,1 23 16,1  4,26 (1,48 a 12,21) 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Tonicidade labial:  
Lábio superior          

 

Hipertônico 4 5,5 3 4,3 7 4,9 p(2) < 0,001*

 

2,27 (0,48 a 10,71) 

 

Hipotônico 32 43,8 4 5,7 36 25,2  18,62 (4,46 a 41,58)

  

Sem alteração 37 50,7 63 90,0 100 69,9  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Tonicidade labial: 
Lábio inferior          

 

Hipertônico 2 2,7 3 4,3 5 3,5 p(2) < 0,001*

 

2,16 (0,33 a 13,99) 

 

Hipotônico 54 74,0 12 17,1 66 46,2  14,56 (6,35 a 33,35)

  

Normal 17 23,3 55 78,6 72 50,3  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

  

(*): Associação significante a 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 
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A tabela 2 apresenta as variáveis alterações anatômicas do palato duro, 

alterações no volume das tonsilas palatinas, sensação de “falta de ar”, sensação de 

“cansaço rápido” em atividades físicas, alterações do paladar e halitose, quanto ao 

tipo de respiração:  

 

O palato duro profundo foi mais encontrado nos respiradores buconasais 

do que nos nasais ( 58,3%  X  41,4% ). 

 

As tonsilas palatinas hipertróficas foram mais observadas nos 

respiradores buconasais do que nos nasais ( 61,6%  X  34,3% ). 

 

Os respiradores buconasais se queixaram mais de sensação de falta de 

ar do que os respiradores nasais ( 28,8%  X  12,9% ). 

 

Os respiradores buconasais reclamaram mais de sensação cansaço 

rápido durante as atividades físicas do que os respiradores nasais ( 

52,1% X 32,9% ). 

 

Os respiradores buconasais lamentaram mais sobre o paladar diminuído 

do que os respiradores nasais ( 20,5%  X  5,7% ). 

 

O percentual de 43,8% dos respiradores buconasais com halitose 

sobrepôs o percentual de 22,9% dos respiradores nasais que possuíam 

esse desconforto.  
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Tabela 2: Explanação das variáveis alterações anatômicas do palato duro, 

alterações no volume das tonsilas palatinas, sensação de “falta de ar”, 

sensação de “cansaço rápido” em atividades físicas, alterações do paladar e 

halitose, quanto ao tipo de respiração.   

Tipo de respiração    
Variável Mista Nasal Grupo Total Valor de p OR e IC 95%   

N % n % N %            

Palato duro          

 

Profundo 43 58,3 29 41,4 72 50,0 p(1) = 0,044*

 

1,98 (1,03 a 3,86) 

 

Sem alteração

 

30 41,7 41 58,6 71 50,0  1,00 
TOTAL 72 100 70 100 143 100 

            

Tonsilas palatinas         

 

Sem alteração 

 

28 38,4 46 65,7 74 51,7 p(1) < 0,001*

 

1,00 

 

Hipertófica 45 61,6 24 34,3 69 48,3  3,08 (1,56 a 6,10) 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Falta de ar         

 

Sim 21 28,8 9 12,9 30 21,0 p(1) = 0,019*

 

2,74 (1,15 a 6,49) 

 

Não 52 71,2 61 87,1 113 79,0  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Cansaço rápido 
(atividades físicas)         

 

Sim 38 52,1 23 32,9 61 42,7 p(1) = 0,020*

 

2,22 (1,13 a 4,37) 

 

Não 35 47,9 47 67,1 82 57,3  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Paladar diminuído         

 

Sim 15 20,5 4 5,7 19 13,3 p(1) = 0,009*

 

4,27 (1,34 a 
13,58) 

 

Não 58 79,5 66 94,3 124 86,7  1,00          

TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Halitose 

         

Sim 32 43,8 16 22,9 48 33,6 p(1) = 
0,008* 

2,63 (1,28 a 5,43) 

 

Não 41 56,2 54 77,1 95 66,4 

 

1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

   

(*): Associação significante a 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
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Na tabela 3 as variáveis presença de congestão vascular suborbital 

(olheiras), espirros freqüentes e saliva ao falar estão expressas conforme o tipo de 

respiração:  

 

Os respiradores buconasais apresentaram mais olheiras que os nasais ( 

86,3%  X  41,4% ). 

 

Os respiradores buconasais manifestaram ter mais episódios de espirros 

que os respiradores nasais ( 52,1%  X  35,7% ). 

 

Os respiradores buconasais espirram exalando maior quantidade de 

saliva durante a fala do que os respiradores nasais ( 27,4%  X  8,6% ).  
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Tabela 3: Disposição das variáveis presença de congestão vascular suborbital 

(olheiras), espirros freqüentes e saliva ao falar, conforme o tipo de respiração.   

Tipo de respiração    
Variável Mista Nasal Grupo Total Valor de p OR e IC 95%   

N % N % N %            

Olheiras         

 

Sim 63 86,3

 

29 41,4

 

92 64,3 p(1) < 0,001*

 

8,91 (3,93 a 20,21) 

 

Não 10 13,7

 

41 58,6

 

51 35,7  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Espirros freqüentes         

 

Sim 38 52,1

 

25 35,7

 

63 44,1 p(1) = 0,049*

 

1,95 (1,00 a 3,82) 

 

Não 35 47,9

 

45 64,3

 

80 55,9  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

            

Saliva ao falar         

 

Sim 20 27,4

 

6 8,6 26 18,2 p(1) = 0,004*

 

4,03 (1,51 a 10,75) 

 

Não 53 72,6

 

64 91,4

 

117 81,8  1,00 
TOTAL 73 100 70 100 143 100 

  

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 

(*): Associação significante a 5,0%. 
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A Tabela 4 exprime as variáveis: ângulo goníaco total, ângulo goníaco superior e 

ângulo goníaco inferior, segundo o tipo de respiração.   

Tabela 4: Ilustração das variáveis ângulo goníaco total, ângulo goníaco 

superior e ângulo goníaco inferior, segundo o tipo de respiração.     

Tipo de respiração   

Variáveis  Mista Nasal  Grupo total  Valor de p  

(n = 73) (n = 70) (n = 143)       

 Ângulo goníaco total     

Médias 131,55º 131,23º 131,39º P(1) = 0,728 

Mediana 130,45º 130,59º 131,75º  

Desvio padrão  5,98º 4,89º 5,46º  

Mínimo 117,25º 117,88º 117,25º  

Máximo 142,82º 143,06º 143,06º       

 Ângulo goníaco superior     

Médias 53,93º 54,72º 54,32º P(2) = 0,222 

Mediana 54,14º 54,65º 54,45º  

Desvio padrão  4,28º 3,39º 3,88º  

Mínimo 43,48º 46,33º 43,48º  

Máximo 65,29º 63,28º 65,29º       

 Ângulo goníaco inferior     

Médias 77,62º 76,51º 77,08º P(1) = 0,096 

Mediana 77,60º 76,01º 76,87º  

Desvio padrão  3,93º 3,99º 3,99º  

Mínimo 69,34º 68,66º 68,66º  

Máximo 89,80º 84,52º 89,80º  

(*): Diferença significante a 5,0%. 

(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 

(2): Através do teste t-Student com variâncias desiguais.  
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7 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nessa pesquisa foram avaliados, interpretados, 

relacionados entre si e comparados com os achados na literatura.  

A amostra deste estudo constou de 143 crianças e adolescentes na faixa 

etária de 6 a 14 anos, sendo 54,5% do gênero masculino e 45,5% do gênero 

feminino, sendo verificado que a prevalência da respiração buconasal foi de 51%. 

Essa prevalência está em concordância com os estudos de Abreu et al. 

(2008) em uma amostra composta por 370 crianças selecionadas de forma aleatória 

dentro de uma população de 2.490 pesquisados na faixa etária de 3 a 9 anos 

domiciliados na área urbana do município de Abaeté-MG. Através de entrevistas e 

exame clínico, os autores consideraram a prevalência de respiradores bucais em 

55% dos investigados. 

Resultados semelhantes, Menezes (2006) encontrou em uma amostra de 150 

crianças de 8 a 10 anos, com dados coletados mediante aplicação de questionário e 

exames clínicos e o diagnóstico da respiração feito através de dois testes: Teste 1, 

observação do vapor decorrente da respiração no espelho e teste 2, a permanência 

de água na boca com os lábios em contato pelo tempo de 3 minutos.  

Após análise, concluiu que havia uma prevalência de 53,3% de respiradores bucais. 

Também vale considerar a pesquisa de Manganelo et al. em 2002, que 

avaliaram a respiração buconsal/mista como uma das causas das alterações 

dentofaciais, e com este objetivo investigaram uma amostra de 30 pesquisados na 

faixa etária de 7 à 11 anos, dividida em 15 crianças com características de 

respiração bucal (grupo I) e 15 com aspectos de respiração nasal (grupo II). Essas 

crianças passaram pelo exame clínico odontológico, otorrinolaringológico e 

fonoaudiológico. Associado a esses exames foi feita a anamnese com informações 

colhidas dos pais ou responsáveis. Como exames complementares, as 

telerradiografias foram realizadas em norma frontal e lateral e obtidas por um único 

técnico em radiologia. A respiração bucal foi avaliada por meio do espelho nasal 

milimetrado e a deglutição foi considerada atípica quando havia interposição da 

língua no momento do exame. Os resultados colhidos mesmo em uma amostra 
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menor tiveram conformidade com esta pesquisa, quando apresentaram 53,33% de 

prevalência da respiração bucal. 

Resultados um pouco discordantes com aqueles da nossa pesquisa estão 

relatados no trabalho de Castro (2008) que, ao avaliar a prevalência da respiração 

bucal e sua possível associação com a maloclusão dentária em uma população de 

344 crianças de ambos os gêneros, com idade entre 7 e 11 anos, na cidade de 

Caratinga – MG, encontrou em uma amostra de 187 indivíduos após verificação do 

padrão respiratório e o tipo de oclusão dentária, os seguintes resultados: 12,8% de 

prevalência da respiração bucal e 70,58% de maloclusão dentária. 

Também divergente dos nossos resultados foi a conclusão de Barreto (2007), 

quando pesquisou em uma amostra de 3000 crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, 

utilizando como método para triagem do tipo de respiração o espelho nasal 

milimetrado de Altmann e o método da manutenção de água na boca durante 2 

minutos, e encontrou 25% de prevalência para respiração bucal. 

Da mesma forma, as investigações epidemiológicas de Santos (2004) em 

uma população de 1.100 crianças, sendo 556 do sexo feminino e 544 do sexo 

masculino, com idade compreendida entre 6 e 12 anos (idade média de 9,83 anos), 

que se encontravam regularmente matriculadas nas escolas públicas estaduais da 

cidade de São Caetano do Sul, São Paulo – Brasil, encontraram uma prevalência de 

26,8% de respiradores bucais. 

Quanto às variações na deglutição e conforme o tipo de respiração, este 

estudo confirmou a deglutição atípica em 50,7% dos respiradores buconasais e 

25,7% nos respiradores nasais. 

Dentro dessa perspectiva, merece destaque o trabalho de HANSON et al. 

(1973), os quais avaliaram as alterações morfofuncionais sobre a deglutição, 

investigaram entre outros aspectos, a altura do palato em crianças na fase da 

dentição decídua. Das 178 crianças da amostra, 56 eram respiradoras bucais. Os 

autores concluíram, após um acompanhamento de 4 anos, que nas respiradoras 

bucais havia uma persistência da deglutição atípica e que seus palatos eram mais 

profundos. 
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De modo semelhante, Pereira et al. (2001), efetuaram um estudo transversal, 

utilizando uma análise cefalométrica do padrão facial, em um grupo de crianças 

respiradoras bucais entre 7 e 10 anos, e um outro grupo denominado controle, com 

as mesmas características, porém, exclusivamente composto de respiradores 

nasais. Constataram que as alterações miofuncionais mais comuns em respiradores 

bucais foram: a ausência de selamento labial, hipotonicidade dos lábios e a 

deglutição atípica. 

Os dentes são mantidos em equilíbrio por duas forças musculares 

antagônicas: uma interna representada pela língua e a outra representada por uma 

faixa que acompanha os dentes externamente, sendo conhecida como mecanismo 

do bucinador (ex.: orbiculares dos lábios, fibras do bucinador e ligamento 

pterigomaxilar). Essas duas forças ao exercerem suas respectivas funções, 

modelam e dirigem o crescimento ósseo (PADOVAN, 2005). 

Ainda complementando, Padovan (2005) afirma que quando essa harmonia é 

quebrada por algum desvio de função, a exemplo da respiração buconasal, a língua 

que é um órgão extremamente versátil por se encontrar praticamente presa por uma 

só extremidade, possuir uma infinidade de movimentos e variadas posições, imprime 

pressões sobre as arcadas dentárias duas ou três vezes maior que a musculatura 

perioral. 

Então a deglutição é considerada normal quando existe o vedamento labial e 

o posicionamento da ponta da língua fica na papila incisiva (MARCHESAN, 1998). 

Uma vez o paciente sendo respirador buconasal, compromete esta função quando o 

mesmo assume uma postura de boca aberta, flacidez labial e postura alterada da 

língua (LEMOS, 2006). Essas mudanças morfológicas podem levar à deglutição 

atípica com compressão atípica dos lábios, pressionamento da língua contra os 

dentes anteriores ou entre as arcadas anteriores e movimentos compensatórios de 

cabeça (GUEDES, 1998). 

É importante destacar que a ausência de selamento labial conduz à sua 

hipotonia, deixando-os aparentemente grossos. A utilização ineficiente das fossas 

nasais leva a uma atresia da maxila, tornando-a gradativamente alta, ogival, por não 

acompanhar o crescimento vertical dos rebordos alveolares. Portanto, à medida que 
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cresce, a deformação torna-se mais grave, daí a importância do atendimento do 

respirador bucal o mais cedo possível (GUEDES – PINTO, 2000; QUELUZ, 2000). 

Dentro deste contexto, quanto às alterações no selamento dos lábios segundo 

o tipo de respiração, dos 143 pacientes examinados em nosso estudo, estimou-se 

que dentre os que não possuíam selamento labial, 84,9% eram respiradores 

buconasais e apenas 17,1% eram respiradores nasais. 

Ressalta-se que no estudo de Menezes (2005), realizado com uma amostra 

de 150 crianças na faixa etária de 8 à 10 anos foi possível verificar que os 

percentuais de alterações bucofaciais foram correspondentemente mais elevados 

entre as crianças com respiração bucal do que nasal, sendo registradas as variáveis 

selamento labial inadequado ( 58,8%   X  5,7% ), palato duro profundo ( 38,8%  X  

2,9% ), lábios hipotônicos ( 23,8%  X  0,0% ) e olheiras (97,5%  X  77,1%). 

Os distúrbios provocados pela substituição temporária do padrão de 

respiração nasal são superados com o restabelecimento da respiração correta. A 

continuidade deste quadro, além de alterar as funções de mastigação, deglutição, 

respiração e fonação, os quais influenciarão no desenvolvimento e crescimento dos 

sistemas (RIBEIRO, 1998), trarão alterações de equilíbrio das forças musculares 

torácicas e posturais (CARVALHO, 2002). 

Nessa perspectiva, quanto às alterações na fonação pesquisadas neste 

trabalho e relacionadas ao tipo de respiração, os respiradores buconasais 

sobressaíram com 24,7% de fonação anormal, enquanto que somente 7,1% dos 

respiradores nasais apresentaram essa alteração, os demais possuíam fonação sem 

alteração. 

Merece destacar o trabalho de Vera et al. (2006), onde os autores realizaram 

um levantamento de dados de 77 prontuários, a partir dos quais foram coletados os 

resultados de diagnóstico de Transtornos de Déficit de Atenção /Hiperatividade 

(TDAH). Essa amostra, constituída de indivíduos com faixa etária entre 7 e 14 anos, 

de ambos os gêneros e freqüentadores do ensino escolar, em um segundo 

momento, foi submetida a uma avaliação respiratória, observações e entrevista 

cujos resultados valem salientar, 71% eram respiradores bucais; a respeito dos 
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sinais do respirador bucal, a salivação excessiva foi apontada como sinal mais 

recorrente ( 53% ), seguida por olheiras ( 47% ), incoordenação pneumofônica (25%) 

e halitose com ( 0,6% ). Com relação aos resultados das avaliações, foram 

observadas hipotonicidade labial ( 73% ) e deglutição atípica ( 62% ), comprovando 

que de fato existe associação entre TDAH, baixo rendimento escolar e a presença 

de respiração bucal em crianças e adolescentes devido à alta presença de 

comorbidade com Transtornos de Aprendizagem, independente do gênero, idade ou 

tipo de diagnóstico de TDAH. 

Faz-se relevante mencionar que a presença de uma corrente aérea bucal leva 

à alteração de estruturas estomatognáticas tidas como base comum de diversas 

funções, como a mastigação, a deglutição, a articulação das palavras e do 

desenvolvimento de estruturas odontoestomatológicas (CARVALHO, 2003). Sendo 

assim, no respirador bucal, a maloclusão dentária, a postura de boca aberta, a 

hipotonia labial e a postura alterada da língua são mudanças morfológicas que 

podem levar à anormalidade da deglutição (MARCHESAN, 1993). 

Dentro desse contexto, foi visto em nossa pesquisa que, quanto às alterações 

da tonicidade dos lábios conforme o tipo de respiração, a distribuição dos resultados 

de maior interesse para lábio superior e inferior foi relacionado à hipotonicidade. Os 

respiradores buconasais tinham 43,8% de hipotonicidade do lábio superior enquanto 

os respiradores nasais 5,7%. O lábio inferior hipotônico foi encontrado em 74,0% 

dos respiradores buconasais e em 17,1% dos respiradores nasais. 

Ao respirar pelo nariz, o lábio permanece fechado na posição de repouso. O 

equilíbrio na musculatura facial atua como uma cinta muscular que orienta o 

crescimento e desenvolvimento dos maxilares. No respirador buconasal, os lábios 

entreabertos não atuam como contenção para os dentes. A hipofunção da cinta 

muscular e o desequilíbrio nos demais músculos faciais dificultam e até mesmo 

alteram o crescimento dos maxilares e das arcadas dentárias (MENDES, 2005). 

Quanto às alterações anatômicas do palato duro segundo o tipo de 

respiração, nossa pesquisa mostrou que 58,3% dos respiradores buconasais tinham 

palato duro profundo, porém 41,4% dos respiradores nasais também possuiam esse 

tipo de modificação. 
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De fato, a passagem de ar pelo nariz exerce pressão sobre o palato, fazendo 

com que ele abaixe e sofra expansão. Esse fenômeno possibilita que os ossos da 

face acompanhem o crescimento corporal, gerando espaço para a adequada 

erupção dos dentes (LEGOVIC, 1991).  

Isso favorece a postura de repouso do sistema estomatognático, onde deve 

haver um suave contato labial, ponta da língua na papila incisiva e seu dorso junto 

ao palato para conservação do equilíbrio dos componentes musculares internos e 

externos. Se houver desequilíbrio, a exemplo da respiração buconasal, os arcos 

dentários podem ficar seriamente prejudicados, determinando deformações na 

região onde houver pressões atípicas de língua e/ou lábios (PADOVAN, 2005). 

As crianças deglutem menos que os adultos. Sua média é de 600 a 1000 

vezes por dia, enquanto os adultos deglutem entre 2400 a 2600 vezes, porém esse 

ato influencia no formato do palato duro, já que a língua se acopla ao mesmo com 

movimentos ondulatórios de frente para trás para levar o bolo ao fundo da boca 

(MARCHESAN, 2005). E, apesar do tecido ósseo ser um dos mais duros do corpo, é 

também um dos mais plásticos e que mais responde às forças funcionais (GRABER, 

1994). 

Ressalta-se que a respiração bucal na infância é uma queixa freqüente no 

consultório do pediatra, do alergologista e do otorrinolaringologista. Vários são os 

fatores que podem originar a respiração bucal, sendo a rinite alérgica possivelmente 

a causa mais comum de obstrução crônica das vias aéreas, afetando de 15 a 20% 

da população, ao passo que a hipertrofia das tonsilas palatinas e faríngeas é a 

segunda causa da respiração bucal (LUSVARGHI, 1999; BARROS, 2006). 

Quanto às alterações no volume das tonsilas palatinas segundo o tipo de 

respiração, foram encontras, em nosso estudo, tonsilas palatinas hipertrofiadas em 

61,6% dos respiradores buconasais e em 34,3% dos respiradores nasais.  

Em certa conformidade com tais achados, Bianchini (2009) desenvolveu uma 

pesquisa com coleta de dados e análise dos prontuários de 97 sujeitos respiradores 

bucais, tanto do sexo masculino, como do sexo feminino, com idades entre 5 e 12 

anos de idade e constatou que embora a hipertrofia de tonsilas palatinas e faríngeas 
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tenha sido mais frequente na população estudada (40,21%) não foi observada 

diferença estatisticamente significante quando comparada com a frequência de 

indivíduos com quadro alérgico com hipertrofia associada (35,05%). 

No respirador buconasal, o ar inspirado deixará de receber o condicionamento 

necessário. Este ar frio e seco, com maior concentração de poluentes e outras 

partículas em suspensão, sobrecarrega a função das estruturas contíguas como as 

tonsilas palatinas e faríngeas, sofrendo processos reacionais inflamatórios de 

caráter crônico (LEE, 2005). 

Particularmente, a hipertrofia destas estruturas congestionam as vias aéreas 

superiores, dificultando a respiração nasal e forçando a alteração do padrão 

respiratório. Esta reação surge como defesa do organismo. Quando hipertróficas, 

apresentam um maior número de infecções, o que leva a uma substituição 

progressiva do tecido linfóide por tecido fibroso, diminuindo seu caráter imunológico 

(NOUER, 2005). 

As queixas mais comuns dos portadores de respiração bucal são: sensação 

de falta de ar ou insuficiência respiratória, sensação de cansaço rápido nas 

atividades físicas, dores nas costas ou musculatura do pescoço, diminuição do olfato 

e/ou paladar, halitose, boca seca, acordar engasgado durante a noite, dormir mal, 

sentir sono durante o dia, olheiras, espirrar, saliva ao falar, entre outras 

(MARCHESAN, 1995). 

Dentro desse contexto, quanto à sensação de falta de ar conforme o tipo de 

respiração, nossa pesquisa demonstrou que 28,8% dos pacientes que relataram 

essa forma de percepção eram respiradores buconasais, enquanto que 12,9% eram 

respiradores nasais. 

A apnéia do sono é um dos efeitos mais graves observados nos respiradores 

buconasais por obstrução aérea superior e pode ocorrer frequentemente durante o 

sono REM (Movimentos Oculares Rápidos). Onde observa-se um grande 

relaxamento muscular incluindo a musculatura laríngea e da língua, e, dependendo 

da posição em que dorme o paciente, ocorre o deslizamento da base da língua para 

a nasofaringe/orofaringe, acompanhado da sensação de falta de ar (LEE, 2005). 
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O cansaço freqüente, sonolência diurna, adinamia, baixo apetite, enurese 

noturna e até déficit de aprendizado também são características de crianças 

respiradoras bucais (ARAGÃO, 1988). 

Em consonância, verificamos em nosso estudo que quanto à sensação de 

“cansaço rápido” segundo o tipo de respiração, 52,1% dos pesquisados que 

mencionaram sentir fadiga logo após exercício físico eram respiradores buconasais, 

enquanto 32,9% eram respiradores nasais. 

A respiração do respirador buconasal é mais rápida e curta, causando assim 

uma deficiência de oxigenação. Eles se cansam mais rápido, pois os músculos do 

seu diafragma têm uma ação diminuída e ficam mais relaxados, ocorrendo também 

com a musculatura retoabdominal. Esse relaxamento muscular associado à ingestão 

involuntária de ar leva a criança à uma certa distensão abdominal (SAMPAIO, 2005). 

Merece destaque o fato de que o respirador bucal geralmente apresenta 

olfato e paladar diminuídos. Assim, a opção pelo tipo de alimento não é feita pelo 

apetite, mas pela consistência e facilidade de ingestão, permitindo que o paciente 

continue respirando pela boca (CARVALHO, 2003). 

Nessa perspectiva, nossa pesquisa mostrou que quanto às alterações do 

paladar segundo o tipo de respiração, 20,5% dos respiradores buconasais 

declararam que não sentiam o sabor da comida todos os dias, enquanto que 

somente 5,7% respiradores nasais admitiram essa forma de alteração. 

Como o paladar também depende do olfato, durante a mastigação os 

alimentos liberam odores que se espalham pelo nariz e são identificados pelas 

terminações nervosas do nervo olfativo localizadas na porção superior do nariz. 

Porém, esses sentidos são prejudicados quando essas terminações são obstruídas 

pelo excesso de muco produzidos no respirador buconasal (SAMPAIO, 2005). 

Cunha (2007) realizou uma pesquisa numa população composta por 77 

crianças respiradoras bucais e 154 respiradoras nasais, na faixa etária de seis a dez 

anos, não observando diferença estatística quanto ao paladar e ao olfato entre os 

dois grupos. No entanto, a literatura relata a relação entre esses dois aspectos nos 

indivíduos com respiração bucal, em virtude da não utilização adequada das vias 
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aéreas superiores (FERRAZ, 1996), sendo comum a queixa de hipogeusia (KLEIN, 

1987). 

Ressalta-se que de acordo com Marsechan e Krakauer (1995), o respirador 

bucal pode apresentar vários sintomas característicos dentre eles a halitose, otites 

de repetição, aumento das tonsilas faríngeas e palatinas, diminuição da percepção 

do paladar e olfato, sede constante, cansaço freqüente, agitação e dificuldades de 

concentração, gerando prejuízos escolares. 

Nessa expectativa, pesquisamos a presença da halitose, conforme o tipo de 

respiração, sendo verificado que 43,8% dos respiradores buconasais confessaram 

possuir alteração no hálito, enquanto que 22,9% dos respiradores nasais admitiram 

ter esse desconforto. 

A halitose, além de ser um problema social relevante, também se torna uma 

referência no respirador buconasal. É causada pela dificuldade de higienização 

bucal e nasal, pela presença de secreções das vias aéreas superiores e cavidade 

oral, além da descamação da mucosa intraoral (MENDES, 2005). 

Como conseqüências físicas, a criança portadora de respiração bucal 

apresenta diversas características: face alongada, olhos caídos, olheiras, lábios 

entreabertos, hipotônicos e ressecados, narinas estreitas, bochechas com 

musculatura hipotônica, palato alto, estreitamento do arco superior e relação oclusal 

com tendência à Classe II de Angle (PAIVA, 1999; PARIZOTTO, 2002).  

Nesse contexto, verificamos a presença de congestão vascular suborbital 

(olheiras) segundo o tipo de respiração, tendo sido observada esta alteração em 

86,3% dos respiradores buconasais e 41,4% dos respiradores nasais. 

A congestão vascular suborbital (olheiras) é uma cianose causada pela 

quantidade excessiva de hemoglobina não oxigenada nos vasos sanguíneos 

cutâneos. A presença dessa coloração azulada da pele é um dos sinais clínicos 

mais comuns de diferentes graus de distúrbios respiratórios (MACIEL, 2005). 

A rinite alérgica é considerada uma das principais causas da respiração bucal 

(LIMA, 1998), sendo desencadeada pela liberação de mediadores dos mastócitos e 
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basófilos após a exposição alérgica, levando ao surgimento de sintomas nasais 

como rinorréia, prurido e espirros frequentes (TOBIAS, 2004). 

Dentro dessa ideia, avaliamos a presença de espirros freqüentes segundo o 

tipo de respiração, tendo sido visto que os pesquisados que revelaram ter episódios 

frequentes de espirros, 52,1% eram respiradores buconasais enquanto que 35,7% 

eram respiradores nasais. 

Destaca-se que Barros (2005) pesquisou 140 respiradores bucais, com 

idades variadas entre 2 e 12 anos. Essa amostra foi dividida em dois grupos: grupo 

atópico (Teste Alérgico positivo) e grupo não atópico (TA negativo), constatando-se 

que 72,58% dos atópicos tinham espirros freqüentes, porém 53,85% dos 

respiradores bucais, mesmo sem ter quadro alérgico, espirravam frequentemente. 

Existem algumas alterações faciais e do sistema estomatognático associadas 

ao paciente respirador bucal: hipotonia da musculatura perioral, dificuldade de 

mastigação e deglutição, falta de selamento labial, tendo o lábio inferior evertido, 

abaixamento da mandíbula para baixo e para trás, palato duro profundo, presença 

de saliva ao falar, sendo visto que o paciente apresenta constantemente saliva nas 

comissuras labiais, inclusive ao acordar (BARRETO, 2007). 

A fala do respirador buconasal é imprecisa, trancada com excesso de saliva e 

com alto índice de ceceio lateral ou anterior. As alterações mais comuns são nos 

fonemas / t /, / d /, / s /, / z / produzidos com projeção lingual, ou em conseqüência 

do aumento de volumes das tonsilas palatinas, ou da alteração do tônus lingual. Em 

virtude de um quadro de sucessivas otites e déficit de audição, pode ocorrer atraso 

na aquisição do traço de sonoridade (MENDES, 2005). 

Em nosso estudo, quando relacionamos o fato do paciente salivar ao falar 

segundo o tipo de respiração, observamos que 27,4% dos respiradores buconasais 

admitiram que espirram saliva durante a fala, contra 8,6% de respiradores nasais. 

O respirador buconasal apresenta média de fuxo salivar superior aos 

respiradores nasais, e esta saliva é notadamente mais viscosa, o que provocaria um 

aumento no índice de cárie e doença periodontal (EZEQUIEL, 2000). 
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Lessa (2005), pesquisou os valores dos ângulos goníacos em 60 crianças 

com idade variando entre 6 e 10 anos, as quais foram submetidas à uma avaliação 

otorrinolaringológica para diagnóstico do tipo de respiração, e então separadas em 

dois grupos: Grupo I, constituído por 30 crianças respiradoras bucais, com elevado 

grau de obstrução das vias aéreas, utilizado como grupo experimental e Grupo II, 

constituído de 30 crianças respiradoras nasais, utilizado como controle. As duas 

populações selecionadas não apresentaram história prévia de cirurgias do complexo 

nasorrespiratório ou tratamento ortodôntico. Os resultados não mostraram 

evidências de que os ângulos goníacos ( ArGo - GoMe ) apresentem valores 

estatisticamente diferentes entre os respiradores bucais e nasais avaliados no 

estudo. 

Em conformidade,  nessa pesquisa, quando relacionamos o valor dos 

ângulos goníacos total, superior e inferior segundo o tipo de respiração, foi possível 

observar que as médias foram aproximadas entre os dois grupos, sendo que a maior 

diferença foi 1,11 mais elevada para o ângulo goníaco inferior entre os que tinham 

respiração buconasal e não comprova diferença significativa para a margem de erro 

fixada em 5,0%.  

Por outro lado, merece ressaltar o fato de que Ahlqvist-Rastad et al. (1988), 

encontraram ângulos goníacos aumentados em pacientes respiradores bucais 

quando comparados aos nasais. Essa dissonância com nossos resultados podem 

ser decursivos das amostras utilizadas, no que se refere às idades das crianças 

pesquisadas por Ahlqvist-Rastad et al., cujo intervalo era muito amplo, de 1 ano e 

meio a 14 anos de idade. Esse fato pode disfarçar os resultados, já que abrange 

crianças em diferentes fases de crescimento facial. 

Visto que a qualidade de vida dos respiradores buconasais é comprometida e 

comprovada a elevada prevalência desse padrão de respiração em crianças e 

adolescentes, propõe-se a implementação de políticas públicas de saúde com 

assistência aos portadores de distúrbios respiratórios e o incentivo à pesquisa com 

amostra superior à desta pesquisa.  
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8 CONCLUSÕES  

Ao final da pesquisa realizada e, amparando-se na literatura pertinente, foi 

possível concluir que:  

 

A Prevalência da respiração buconasal é elevada na população de crianças e 

adolescentes, de ambos os gêneros.  

 

Existe correlação entre respiração buconasal e alterações anatômicas e 

funcionais do complexo craniofacial.  

 

Existe associação significativa entre a respiração buconasal e as variáveis: 

deglutição atípica, ausência de selamento labial, fonação alterada, 

hipotonicidade labial, palato duro profundo, tonsilas palatinas hipertróficas, 

falta de ar, cansaço rápido, diminuição do paladar, halitose, olheiras, espirros 

freqüentes e saliva ao falar.  

 

Não se comprovou diferença significativa quanto aos ângulos goníacos total, 

superior e inferior entre os respiradores nasais e buconasais.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
MESTRADO EM DIAGNÓSTICO BUCAL 
APÊNDICE 1   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TÍTULO DA PESQUISA: CORRELAÇÃO ENTRE RESPIRAÇÃO BUCONASAL E 
ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FUNCIONAIS DO COMPLEXO CRANIOFACIAL.  

As informações que seguem estão sendo fornecidas para a sua participação 
voluntária nesta pesquisa, que será realizada na Escola 
___________________________________________________________________; 
sob a responsabilidade da pesquisadora Rosalya Maria Coura e sua orientadora 
Profa. Dra. Cláudia Roberta Leite de Figueiredo (UFPB), membros do Programa 
Integrado de Pós-Graduação em Odontologia UFPB-UFBA. 
Informamos que esse estudo tem como objetivo avaliar os alunos respiradores 
buconasal e nasal e verificar a relação da respiração com as alterações anatômicas 
e funcionais do complexo craniofacial. Esse trabalho contribuirá, por meio do 
diagnóstico precoce, na prevenção de doenças relacionadas ao desenvolvimento da 
criança, melhorando as condições de saúde dessa população na fase adulta.  

Nessa investigação, seu filho(a) será examinado(a) através da anamnese, 
exames dos dentes e da face, tomada radiográfica da cabeça e aplicação de 
questionário. Esses procedimentos, não oferecerão riscos para a saúde do mesmo e 
será garantido o sigilo do seu nome.  

Esclarecemos que a participação dele(a) é voluntária, garantindo-lhe o direito de 
desistir em qualquer tempo, sem que essa decisão o prejudique. Esperando contar 
com o seu apoio, desde já agradecemos a sua colaboração. Caso necessite de mais 
informações a respeito do assunto, favor entrar em contato com a pesquisadora 
responsável cirurgiã-dentista Rosalya Coura através dos telefones: (83) 35222322; 
(83) 99923000 ou e-mail: rosalyacoura@hotmail.com.  

Autorização 
Após ter sido informado sobre as características da pesquisa “Correlação entre 
respiração buconasal e deformidades maxilares”, AUTORIZO a participação de meu 
filho(a).  

Sousa (PB), _______ de _______________ de ________  

                                              
____________________________________________________ 

               (Nome do Responsável pelo paciente)   

____________________________________________________ 
                                (Testemunha)  

____________________________________________________ 
Rosalya Coura 
(Pesquisadora Responsável)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA UFPB 
FICHA DE PESQUISA I           
APÊNDICE 2 
Nº________________                Nascimento_____/_____/_____  

Identificação 
Nome:____________________________________________________________________________ 
Sexo: _______________ Idade: _______________  Ano Escolar: _____________ 
Escola:___________________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________________  Tel.: __________________________ 
Endereço residencial: _______________________________________________________________ 
Bairro: ______________________________________   Cidade:________________________ 
Pai: _____________________________________________________________________________ 
Profissão: ____________________________________  Tel.:___________________________ 
Mãe: _____________________________________________________________________________ 
Profissão:_____________________________________  
História Médica:  
Geral: ____________________________________________________________________________ 
Respiratória: ______________________________________________________________________ 
Exame Bucal e Funcional: 
Saúde Bucal Atual: (  ) Boa  (  ) Regular (  ) Péssima 
Higiene Bucal Atual: (  ) Boa  (  ) Regular (  ) Péssima 
Cárie – Dentes:_____________________________________________________________________  

Hábitos Bucais: 
Mamou peito:  (  ) Sim              (  ) Não    Até a idade de:  ___________ 
Mamadeira:       (  ) Sim              (  ) Não  (  ) Utiliza Até a idade de: ___________ 
Chupeta:           (  ) Sim              (  ) Não         (  ) Utiliza          Até a idade de: ___________ 
Freqüência:      (  ) Noite (  ) Parte do dia  (  ) Durante todo o dia           
Dedo:               (  ) Sim              (  ) Não        (  ) Utiliza          Até a idade de: ___________ 
Freqüência:     (  ) Noite (  ) Parte do dia  (  ) Durante todo o dia           
Bruxismo:        (  ) Sim              (  ) Não 
Onicofagia:      (  ) Sim              (  ) Não 
Deglutição:      (  ) Típica          (  ) Atípica 
Interposição dos lábios entre os dentes (  ) Selamento Labial (  )  Sem selamento labial (  )    
Outros: ___________________________________________________________________________ 
Fonação:                (  ) Normal (  ) Anormal 
T. Palatinas:           (  ) Normal       (  ) Anormal  (  ) Operadas 
T. Faríngeas:          (  ) Normal       (  ) Anormal       (  ) Operadas 
Respiração:            (  ) Nasal          (  ) Bucal             (  ) Mista 
Lábio Sujperior:      (  ) Normal        (  ) Hipertônico      (  ) Hipotônico 
Lábio Inferior:         (  ) Normal        (  ) Hipertônico      (  ) Hipotônico 
Bochechas:            (  ) Volumosas  (  ) Simétricas       (  ) Assimétricas 
Língua:                   (  ) Normal        (  ) Volumosa        (  ) Marcadas por dentes 
Dorso da Língua:   (  ) Baixo           (  ) Elevado 
Dentição:                (  ) Decídua      (   ) Mista  (  ) Permanente 
Oclusão: 
Relação Molar:        Direito: __________                               Esquerdo: __________ 
Relação Canino:      Direito: __________                               Esquerdo: __________ 
Mordida Aberta:     (  ) Ausente       (  ) Anterior         (  ) Lateral 
Mordida Cruzada:  (  ) Ausente       (  ) Anterior         (  ) Unilateral ____ (  ) Bilateral 
Desvio de Linha Média: (  ) Ausente   (  ) Funcional       (  ) Dental (lado: ____ ) 
Apinhamento:  (  )Ausente (  ) Presente 
Overjet:  ________________________                    Overbite: __________________ 
Palato duro: _____________________                     Perfil: ____________________ 
Desvio na Abertura: _______________                    Fechamento: _______________ 
ATM-Dor: _______________________                    Ruído: ____________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA UFPB 
FICHA DE PESQUISA II            
APÊNDICE 3  

Nome: _____________________________________________________________  

Características do Respirador Buconasal  

1. Dificuldade de concentração     (  ) Sim (  ) Não  

2. Narinas estreitas      (  ) Sim (  ) Não  

3. Irritabilidade       (  ) Sim (  ) Não  

4. Sono agitado       (  ) Sim (  ) Não  

5. Lábios ressecados      (  ) Sim (  ) Não  

6. Olhos caídos       (  ) Sim (  ) Não  

7. Face alongada      (  ) Sim (  ) Não  

8. Espirra com freqüência     (  ) Sim (  ) Não  

9. Saliva ao falar       (  ) Sim (  ) Não  

10. Olheiras       (  ) Sim (  ) Não  

11. Sente sono durante o dia     (  ) Sim (  ) Não  

12. Dorme mal       (  ) Sim (  ) Não  

13. Acorda engasgado durante a noite    (  ) Sim (  ) Não  

14. Boca seca       (  ) Sim (  ) Não  

15. Halitose       (  ) Sim (  ) Não  

16. Diminuição do paladar     (  ) Sim (  ) Não  

17. Diminuição do olfato      (  ) Sim (  ) Não  

18. Dores na musculatura do pescoço    (  ) Sim (  ) Não  

19. Dores nas costas      (  ) Sim (  ) Não  

20. Cansaço rápido nas atividades físicas   (  ) Sim (  ) Não  

21. Falta de ar ou insuficiência respiratória   (  ) Sim (  ) Não  
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SOLICITAÇÃO DE TELERRADIOGRAFIA E ANÁLISE CEFALOMÉTRICA  

APÊNDICE 4 
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ENCAMINHAMENTO AO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

APÊNDICE 5 
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

ANEXO 1  
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AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANEXO 2 



  
87

 

87

 
CARTA DE ANUÊNCIA DA CLÍNICA DE RADIOLOGIA 

ANEXO 3  
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