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RESUMO

Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre um assunto
bastante polemico discutido por diversos especialistas da saúde que é a Síndrome
do Respirador Bucal. Este assunto vem sendo estudado desde o inicio deste século,
porém estudos e pesquisas a cerca deste vêm sido intensificados nos últimos vinte
anos. Propõem-se descrever a fisiologia normal do Sistema Estomatognático e as
alterações proporcionadas pela Respiração Bucal, relatar as características deste
tipo de paciente, a etiologia do problema, citar classificações feitas por alguns
autores, relatar como o diagnóstico desses pacientes pode ser feito na clinica
diária e descrever o tratamento proposto por diversos autores, sob uma abordagem
multidisciplinar, incluindo opiniões de algumas especialidades da odontologia,
otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos.

ABSTRACT

This research is a review of literature about a very polemic subject

discussed by many members of the health care community, it is Mouth Breathing
Syndrome. This subject has been studied since the begining of this century, but
studies and researchs about this has been rising in the last twenty years. Here it
will be discribed the normal physiology of Stomatognatic System and the changes
that the Mouth Breathing cause, showing the characteristics of these kinds of
patients and the etiology of the problem. Classification made by some authors,
relate how the diagnoses of these patients can be made day by day in the clinics and

discribe the treatment proposed by various authors by a multidisciplinary view,
including, opinions of some specialities of dentistry, otorhinolaryngologists and
speech physiologists.

1 INTRODUÇÃO

Em uma sociedade tão dinâmica como a nossa, apesar de
transformações ocorrerem a cada dia, a maioria das pessoas tem pouca ou
nenhuma informação sobre o desequilíbrio da saúde da criança, principalmente
no que se refere a hábitos bucais deletérios e repercussões gerais no organismo.
Não sabem o quão lesivo pode ser um hábito deletério ao sistema, a ponto de
causar deformidades no organismo, nas arcadas dentárias, no perfil, dentes e
lábios do paciente, passando a causar preocupação não só pelo aspecto antiestético que pode provocar na face da criança, mas principalmente no que se
refere às modificações que repercutem nas funções do Sistema Estomatognático
e órgãos relacionados. Devemos cada vez mais divulgar estas informações para
a sociedade, mostrando que estas alterações podem ser tratadas, revertidas e até
prevenidas quando diagnosticadas precocemente, sem trazer alterações das
funções do Sistema Estomatognático, morfologia facial ou conseqüências para a
saúde geral da criança.

Existe a concordância entre alguns autores da importância do ciclo
natural evolutivo da criança, desde seus primeiros reflexos de sucção, deglutição
e respiração corretamente instalados. Essas funções vitais são ações reflexas,
não condicionadas, instintivas, que com o processo de maturação, servirão de
suporte para a origem de outras funções igualmente vitais e mais elaboradas,
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como a mastigação e a fonação, que também são reflexas, porém no
condicionadas e sim aprendidas, havendo um crescimento e desenvolvimento
sadio da criança e de todas as estruturas faciais. Caso haja algum fator que
interfira no bom desenvolvimento desse processo, poderão surgir disfunções na
forma de hábitos bucais deletérios, com conseqüências em todo o sistema.
CARVALHO

(1997),

FERREIRA

(1997), MERCADANTE (1998)

e

RODRIGUES (1998).

Segundo FERREIRA (1997), é de fundamental importância para o
odontólogo reconhecer e interceptar essas funções alteradas ainda nos estágios

precoces, evitando assim o estabelecimento de alterações dento-alveolares e
miofuncionais. Os hábitos deletérios desequilibram a musculatura peribucal, o

que contribui na perpetuação da má. oclusão. A presença de algum obstáculo na
cavidade nasal ou na regido anterior da orofaringe pode impedir o fluxo aéreo
normal, parcial ou totalmente, tendo como conseqüência a Respiração Bucal. A
Respiração Bucal pode persistir como um hábito residual mesmo após a
liberação das vias aéreas, o que pode ser resolvido através do tratamento com
fonoaudiólogo,

dal a necessidade do estudo conjunto

e do trabalho

m ultidisciplinar.

A instalação de uma má oclusão, de acordo com ALMEIDA (1998),
não depende apenas da simples existência de um hábito bucal, mas também do
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padrão de crescimento facial que a criança possui, bem como da duração,
intensidade e freqüência com que o hábito é realizado, conhecida como Tríade
de Graber. Este fato explica porque existem crianças que, não obstante possuam
algum tipo de hábito, ainda assim não apresentam a má oclusão característica.

Tem sido estimado, segundo JOSEPH (1982), NOVAES, VIGORITO
(1993), que obstruções de vários graus de severidade na cavidade nasal existe
em 85% de todas as crianças, podendo causar Respiração Bucal e quando ocorre
na infância freqüentemente leva a deformidades severas dentofaciais

e

craniofaciais.

O hábito de respirar pela cavidade bucal acompanha cerca de 83% dos

casos de mordida aberta anterior causada por sucção digital ou de chupeta.

O

ortodontista apresenta condições de detectar tal disfunção na prática clinica.
porém, o seu diagnóstico final só pode ser confirmado por um especialista em
otorrinolaringologia. ALMEIDA (1998).

O tratamento precoce da má oclusão dentária, com aparelhos

ortopédicos funcionais, para SCHINESTSCK, SCHINESTSCK (1998), previne
e intercepta alterações morfo-funcionais que se manifestam no Sistema

Estomatognático e órgãos relacionados, irradiando-se em cadeia e prejudicando
o desempenho do corpo como um todo. A má oclusão dentária, associada a

1)

Respiração Bucal, corn suas várias repercussões orgânicas, desequilibra a
organização muscular, comprometendo o posicionamento da cabeça. A posição
alterada da cabeça, modifica as relações bio-mecânicas, crânio-cervicais e
cranio-mandibulares, influenciando no crescimento e na postura corporal do
indivíduo, sendo muito importante a interceptação dos desvios funcionais nos
estágios iniciais.

0 conceito da função nasorespiratória e sua relação com o
crescimento craniofacial, segundo SHAUGHNESSY (1993), tem sido citado na
literatura por mais de cem anos, mas os interesses tem sido renovados
atualmente baseado nos achados recentes de investigações experimentais e
clinicas. A relação entre padrões respiratórios e crescimento craniofacial é o
principal ponto que envolve ortodontistas, pediatras, otorrinolaringologistas e
outros membros da área da saúde.

E extremamente importante para os profissionais da área da saúde
conhecerem as características do paciente respirador bucal, a sua etiologia,
podendo instituir o tratamento adequado e até prevenir esta síndrome.
CARVALHO (1996). Uma ampla visão deve existir por parte dos profissionais,
chegando a um correto diagnóstico, instituindo o tratamento adequado o mais
precocemente possível, havendo uma troca de informações entre os profissionais
para o total beneficio do paciente.
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CARVALHO (1997), evidencia a necessidade crescente de um
trabalho em equipe, visto que a boca é o órgão comum de trabalho na área da
saúde, assumindo várias funções especificas, tais como a sucção, mastigação,
respiração e deglutição, funções de relação corn a mímica expressiva e a fala e
função morfogenética, que é o contorno, a forma e a harmonia dos arcos
dentários.

A perfeita integração entre a Medicina, Odontologia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Nutrição, para SCH1NESTSCK, SCH1NESTSCK (1998),
representa um grande avanço e mais uma estrutura de conhecimentos que não
poderão ser separados nos tratamentos. Cada profissão tem sua parcela de
participação, identidade e importância indiscutível no atendimento, cujo objetivo
único é o tratamento global. No campo de atuação do cirurgião-dentista, a
filosofia de tratamento atualmente, possui uma visão sistêmica.. induzindo e
estimulando-os a trabalharem no Sistema Estomatognático como um todo.

Há muito tempo o tema Respiração Bucal vem sendo estudado por
autores do mundo inteiro e mais próximo da atualidade tem sido objeto de
experimentos e pesquisas de diversos autores, propondo formas de tratamento
baseando-se na etiologia do problema. A maioria dos autores citam que as
funções bucais estão relacionadas entre si, não devendo-se tratá-las
isoladamente. Torna-se muito importante o tratamento multidisciplinar deste
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hábito,

onde

vários

profissionais

da

saúde

(cirurgião-dentista,

otorrinolaringologista, psicólogo e fonoaudiálogo) estarão envolvidos, fatores
estes que justificam a execução desta monografia.

Tendo em vista todas essas características, conceitos e estudos
realizados por diversos autores, popõem-se fazer uma revisão bibliográfica sobre
a Respiração Bucal, buscando um interrelacionamento multidisciplinar para a
abordagem terapêutica desses pacientes.

UFSC
Setorial
Bibliote ca
CCS- 0

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceitos

A função primária da nasofaringe, de acordo com WEBER (1981), é
fornecer a passagem de ar através do nariz para a laringe e por último para os
pulmões. A nasofaringe também fornece espaço nas suas paredes posterior e
superior para o tecido linfóide na forma de tonsilas nasofaringeas ou adenóides.

A Respiração Bucal, segundo McNAMARA (1984), é o resultado
inevitável da obstrução nasal da passagem de ar. Mudanças associadas na

postura mandibular e a função de músculos relacionados tem sido a muito tempo
considerados a causa de mudanças no crescimento facial. A

função

nasorespiratória e sua relação com o crescimento craniofacial têm gerado grande

interesse nos dias atuais, não apenas pela relação biológica básica da forma e
função, mas também porque esta é uma prática que envolve pediatras,
ortodontistas, otorrinolaringologistas, alergistas, fonoaudiólogos

e outros

membros da área da saúde. Os atuais interesses estão baseados nos resultados
encontrados em

investigações

da relação entre padrões respiratórios,

crescimento craniofacial e tratamento ortopédico dentofacial.
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Baseado em recentes pesquisas onde observaram que a obstrução
nasal da passagem ar provoca uma modificação da respiração e pode influenciar
no padrão de crescimento facial, TRASK et al. (1987), mostraram que a
obstrução nasal em macacos resultam em

modificações

na atividade

neuromuscular, alterando tecido mole, esquelético e relações dentárias. Assim
como em humanos, onde os estudos comprovam que a obstrução da passagem
de ar causa alterações no desenvolvimento craniofacial.

Recentes pesquisas em animais experimentais e em humanos, segundo
MOYERS (1991), têm mostrado alterações favoráveis na postura e mudanças
nas dimensões craniofaciais após remoção cirúrgica das adenóides e restauração
da função nasal normal. Algumas vezes, a literatura faz referência como se toda
a humanidade fosse dividida em respiradores nasais e respiradores bucais.
Poucas pessoas respiram somente de uma maneira, os respiradores nasais
normais mudam rapidamente para respiradores

bucais durante exercícios

forçados ou corridas prolongadas. 0 termo respirador nasal é utilizado pelo
autor quando se refere a pessoas que respiram principalmente pelo nariz, exceto
durante a prática de exercícios.

Os respiradores bucais são aqueles que

respiram por via oral mesmo em situações de relaxamento.

A respiração é um fenômeno vital para o organismo, segundo
LANGLADE (1995), a partir do momento em que ela é dificultada instala-se um
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mecanismo compensatório de toda a estrutura facial, como conseqüência todos
os componentes do Sistema Estomatognático passam a participar da fisiologia
da mastigação, deglutição, fonação e respiração.

Entende-se por Respiração Nasal, de acordo com CARVAL1-10
(1997), quando há total desobstrução das vias aéreas superiores, o ar flui
livremente e o indivíduo mantém os lábios fechados em contato suave. Este tipo
de respiração possibilita aquecimento, filtragem, umidificação do ar necessário
para este passar para as vias respiratórias inferiores, possibilitando maior
ventilação pulmonar e conseqüentemente uma maior oxigenação sangiiinea e
cerebral.

Atualmente

os cirurgiões-dentistas, segundo SCHINESTSCK,

SCIIINESTSCK (1998), atuam dentro de um grande sistema complexo,
indivisível e interligado, que compreende o Sistema Estomatognático. Os

dentes, lingua, ossos, maxilares, músculos, vasos sangüíneos, sistema nervoso e
articulação temporomandibular fazem parte desse sistema que realiza funções
vitais de mastigação, deglutição e respiração, de extrema sensibilidade e
importância para manutenção de todo o equilíbrio biológico do indivíduo. O
Sistema Estomatognático contribui decisivamente na postura corporal

eé

essencial para a fonação. A função alterada nas partes componentes desse
sistema provoca desequilíbrios que trazem conseqüências na estrutura dos
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órgãos interrelacionados. Adaptações funcionais são desencadeadas por todo o
Sistema Estomatognático e o organismo em geral, que poderão ou não ser
compensadas pelos sistemas envolvidos. A reação dependerá das características
genéticas, das condições orgânicas do momento, das influências do meio
ambiente e dos hábitos de vida da pessoa.

O autor afirma que: ao nascimento, o crânio já está com seu
desenvolvimento quase completo, enquanto que a face e a relação basal dos
ossos maxilares dependem intensamente de estímulos oriundos da amamentação
materna, Respiração Nasal e posteriormente da mastigação de alimentos.
Havendo amamentação materna por um período igual ou superior a oito meses,
proporcionará a fisiologia bucal, a protrusdo e retrusdo mandibular aliados ao
posicionamento correto da lingua na cavidade bucal, com deglutição fisiológica
e respiração exclusivamente nasal, desencadeando a criação e propagação de
estímulos adequados ao desenvolvimento harmonioso do Sistema
Estomatognático.

A respiração pela boca, representa uma disfunção orgânica de maior

importância e o inicio de alterações e adaptações funcionais que se manifestam
em vários órgão s, funções e sistemas, comprometendo o desempenho do
organismo como um todo. As repercussões orgânicas provenientes da inversão
do padrão respiratório atingem principalmente os sistemas respiratório,
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digestivo, dento-maxilo-facial, esquelético, pulmonar, além de comprometer a
criança nos aspectos psico-emocionais e o metabolismo geral. Isso exige maior
conhecimento e compreensão dos profissionais da saúde e educadores em geral.
Respirar pela boca 6, no mínimo, transgredir uma função vital e deve ser tratada
em idade precoce, assim como a má oclusão dentária. SCHINESTSCK,
SCHINESTSCK (1998)

2.2 Fisiologia

De acordo com SILVA FILHO et al. (1986), analisando a teoria da
matriz funcional de Moss, a passagem normal de ar pelas fossas nasais durante a
respiração, compreenderia um estimulo constante para o crescimento lateral do
maxilar e para o abaixamento da abóboda palatina.

ARAGÃO (1988) relata que durante as funções de respiração e o ato

de amamentação, a criança faz uma respiração predominantemente nasal, esta
respiração estimula os sensores da mucosa nasal, filtra, aquece e umidifica o ar

antes deste chegar aos pulmões e cumprir sua função de troca gasosa, ao passar
pelas narinas, o fluxo e refluxo de ar, produz uma pressão que expande as vias
aéreas superiores e faz a aeração das cavidades pneumáticas paranasais. A
criança que desde o nascimento realiza amamentação diretamente no seio
materno, possui vedamento labial, Respiração Nasal

e deverá ter um

desenvolvimento harmonioso da face.

Segundo ALTMANN (1990), aos quatro anos, a criança não s6 passou
por todos os processos maturacionais dos órgãos fono articulatórios,corno
também sofreu todas as alterações anatômicas estruturais necessárias: o osso
hióide desceu, abaixando e retraindo a lingua; o esqueleto facial e a cavidade
bucal cresceram proporcionalmente mais que a lingua, fornecendo-lhe espaço
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suficiente para desempenhar suas funções, os dentes irromperam e, em termos
funcionais, os lábios, a lingua

e

a mandíbula adquiriram funções

interdependentes.

ALTMANN (1990) a fi rma que a atrofia ou a hipofunção muscular de
uma regido, pode levar a uma falta de desenvolvimento ósseo desta e da mesma
forma, na presença de qualquer anormalidade óssea, há alteração muscular. No
indivíduo normal, os lábios permanecem fechados, a parte anterior da lingua
toca a regido da papila palatina e a mandíbula mantém-se elevada, com os seus
dentes tocando ligeiramente os seus oponentes superiores ou deixando um
espaço de três a quatro milímetros entre eles. A este perfeito equilíbrio postural
dá-se o nome de mecanismo do bucinador. Nele, o músculo orbicular dos

lábios, os músculos bucinadores e o constrictor superior da faringe atuam como
uma banda elástica que mantém a harmonia das arcadas dentárias. A lingua com
seus músculos adjacentes, é a (mica força antagônica a este mecanismo, sendo
que de acordo com estudos realizados, sua força é maior do que a exercida pelos
tecidos bucais.

ALMEIDA (1998) relata que a forma e a integridade dos arcos
dentários, bem como a relação dos dentes entre si, encontram-se na dependência

de fatores como a relação de contato entre os dentes contíguos, o mecanismo de
reabsorção/aposição do osso de suporte e também a atividade muscular. Quando
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existe um padrão morfogenético normal, a lingua, os lábios e as bochechas
funcionam como mantenedores do equilíbrio local. Porém qualquer
interferência na homeostasia, no período de crescimento ativo das estruturas da
face, pode alterar a morfologia e a função do Sistema Estomatognático,
alterando o equilíbrio dentário e prejudicando o desenvolvimento oclusal e
esquelético normal.

A polêmica das amígdalas e adenóides, para ALMEIDA (1992), se
relaciona com a indicação cirúrgica. A adenóide, ou vegetação adenoideana, é

anatomicamente, a tonsila faringica, tecido linfóide implantado na mucosa da
faringe. No nascimento a adenóide ocupa volume desprezível na cavidade
faringica, atingindo o volume máximo entre os quatro e os quatorze anos, a
partir desta faixa etária a adenóide passa a

diminuir de tamanho

espontaneamente. Durante o período de crescimento a adenóide pode facilitar a
oclusão velofaringica e dificultar a Respiração Nasal, chegando a provocar, As
vezes, fonação hiponasal e ventilação deficiente. As amígdalas correspondem
anatomicamente As tonsilas palatinas, são órgãos linfáticos que se desenvolvem
entre os pilares anterior e posterior do véu palatino. 0 desenvolvimento das

amígdalas segue o ciclo do desenvolvimento dos tecidos linfáticos no
organismo, como foi citado em relação as adenóides, porém é necessário
ressaltar que esse desenvolvimento é independente para cada órgão, nab
podendo deduzir que as adenóides são grandes em uma criança porque foi
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observado que suas amígdalas são volumosas. A variação individual das
amígdalas é enorme, quanta à forma, volume e tipo de implantação,
características essas de grande importância para as funções de fonação,
deglutição e respiração.

Cada tipo de amígdala, dependendo de seu volume,

pode interferir em funções diversas.

Adenóides e amígdalas desenvolvem

uma parte da defesa

itnunológica do organismo, de acordo coin NOVAES, VIGORITO (1993); este
processo imunológico é o mais importante durante os primeiros cinco anos de
vida da criança. Durante este período o aumento na atividade das funções
imunológicas participa do desenvolvimento fi siológico normal, não sendo urna
indicação direta para a remoção cirúrgica das amígdalas, a não ser que seja feito

para beneficio do paciente. A hipertrofia das amígdalas se torna uma indicação
cirúrgica quando constantemente perturba a fala, o sono e a deglutição, outras
indicações são a amigdalite recorrente e período longo de amigdalite crônica.

2.3 Etiologia
Adenóides e amígdalas hipertróficas, segundo DIAMOND (1980),
alteram a livre passagem de ar nas vias respiratórias superiores, causando efeitos
deletérios no desenvolvimento dentofacial. O tecido adenoideano está
crescendo dentro das constantes mudanças de desenvolvimento, normalmente a
nasofaringe aumenta para acomodar o crescimento das adenóides, mantendo a
livre passagem de ar pela nasofaringe.

Qualquer interferência no equilíbrio

entre o aumento das dimenseies da passagem de ar e o crescimento concomitante
das adenóides, podem resultar na redução do potencial da passagem de ar e na
obstrução nasofaringea. Amígdalas hipertróficas podem causar palato ogival e
lingua posicionada inferior e anteriormente, contribuindo para a boca aberta e o
possível ronco noturno.

RUBIN (1980) sugere que alguns casos da Síndrome da Face Longa

pode ser causada por um dano no sistema nervoso central, mioneuropatia
periférica, hábitos posturais ou Respiração Bucal secundária pela obstrução
nasal da passagem de ar.

Tendo em vista que as doenças alérgicas afetam cerca de 15 a 20% da
população, BRESOLIN (1983) afirma que a rinite alérgica é a causa mais
comum da obstrução crônica das vias aéreas nas crianças. Como explica
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PORTMANN (1983), a criança ainda que não tendo adquirido uma estabilidade
imunológica, apresenta surtos hipertróficos consideráveis dos tecidos linfóides
faringeos, desencadeando quadros infecciosos agudos de rinite, adenoidite ou
amigdalite, criando urn obstáculo mecânico nasal obrigando a criança respirar
pela boca.

A etiologia deste problema, segundo ARAGÃO (1986), é complexa,
pois durante a primeira infância qualquer doença, acidente, estado alérgico,
gripe, pode obstruir as vias aéreas superiores e corn o tempo criar o hábito da
criança respirar pela boca. Além disso, a maioria destas crianças no foram

amamentadas no seio materno e se o foram, foi por um tempo insuficiente para
estabelecer padrões de crescimento e desenvolvimento facial e geral.

Segundo HANSON, BARRETT (1986), qualquer obstrução na
passagem aérea nasal pode causar a Respiração Bucal. Em alguns pacientes os
músculos antigravitacionais da lingua, maxila

e mandíbula não

se

desenvolveram adequadamente, de modo que sua tonicidade de repouso não
corresponde a tonicidade necessária para executar a tarefa de manter a elevação
normal e permitir fechamento dos lábios sem esforço. Estes pacientes podem
continuar a respirar pelo nariz, mesmo estando com a boca entreaberta. No
entanto, ocorrendo ou não Respiração Bucal, tanto a oclusão como a deglutição
são afetadas.
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A obstrução nasal que causa alteração na forma de respiração, pode
ser causada por uma variedade de fatores, de acordo coin TRASK, et al. (1987),
como finite alérgica, adenóides hipertróficas, pólipos, deformidades congênitas
nasais, neoplasias e infecções recorrentes das vias respiratórias superiores.

Segundo ARAGAO (1988), se em determinado momento da vida

infantil, a criança adquirir uma rinite alérgica, gripe, sofrer traumatismo facial
ou qualquer outro fator que cause a obstrução das vias aéreas superiores,
fazendo corn que ela passe a respirar pela boca, este problema pode tornar-se
grave se não corrigido a tempo e a criança transformar-se num respirador bucal,

alterando não só o desenvolvimento normal da face, mas produzindo alterações
morfológicas e funcionais em todo o organismo.

De acordo com ALTMANN (1990), as posturas bucais inadequadas
estão intimamente relacionadas ao tonos muscular. Geralmente, as crianças com
deglutição atípica apresentam Respiração Bucal que muitas vezes não está
relacionada a nenhuma obstrução das vias aéreas superiores, mas sim à má
postura de lábios, lingua e mandíbula. Entretanto, cabe ressaltar que nem
sempre a postura de lábios e de boca aberta é diretamente proporcional
Respiração Bucal, algumas vezes, as posturas inadequadas derivam de hábito ou
de problemas de tonos muscular e, no entanto, a respiração não é bucal. As
amígdalas palatinas, quando muito volumosas, ocupam espaço indevido na parte

27

posterior da cavidade oral, não deixando espaço para a parte posterior da lingua
repousar, a lingua é então projetada de forma global. As adenóides ou
amígdalas faringeas hipertrofiadas proporcionam a alteração no posicionamento
da lingua, sendo causa de deglutição atípica e favorecendo a Respiração Bucal.
As alergias, desvio de septo e hipertrofia de adenóides, agem como impedidores
da Respiração Nasal, induzindo, portanto, a Respiração Bucal e ao quadro de
deglutição atípica.

A hipertro fi a amigdaliana, uma das causas da Respiração Bucal, de
acordo CORI HUNGRIA (1991), caracteriza-se pelo aumento de volume
irredutível das amígdalas, decorrente de hiperplasia dos elementos linfóides.
quadro sintomatológico caracteriza-se, principalmente pela

O

respiração

dificultada e ruidosa, roncos durante o sono, voz corn o timbre abafado, tosse e
di fi culdade na deglutição de alimentos sólidos.

As amígdalas e adenóides, segundo ALMEIDA (1992), pelo volume
que ocupam na região velofaringica podem interferir ajudando ou dificultando
as funções desta região, como a fonoarticulação, a deglutição, a abertura da tuba
auditiva e a Respiração Nasal.

De acordo com NOVAES, VIGORITO (1993), quando existe uma
obstrução nasal, independente da etiologia, afetará a respiração, conduzindo a
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múltiplas alterações, com maior ou menor grau em função do tempo de evolução
do processo obstrutivo e uma série de alterações que são objeto de muitos
estudos. A obstrução produzida pelo edema da mucosa nasal que causa alergias,

é especialmente severa durante a noite e pode ser total, o paciente por Ilk ser
consciente da Respiração Bucal e suas conseqüências, opta por uma ventilação
mais cômoda. Segundo estes autores, a alergia das vias aéreas superiores
acentua o crescimento adenoideano e quando este tecido for extirpado, haverá
recidivas em alguns casos. As trompas de Eustáquio, obstruidas pelo tecido
adenoideano ou edema da mucosa por um processo alérgico, pode favorecer a
inflamação do ouvido médio e haver uma diminuição da capacidade auditiva.
As causas da obstrução nasal responsáveis pela patologia formando o facies
adenoideano são muitas: rinite alérgica, desvio de septo nasal, hipertrofia das
amígdalas

palatinas, pólipos nasais, mas a hipertrofia das vegetações

adenoideanas é uma das grandes causadoras desta patologia.

Como causas mais comuns de obstrução nasal na infância, segundo
COSTA et al. (1994), encontra-se a finite alérgica e o aumento de volume da
amígdala faringea ou adenóide.

Para CARVALHO (1996), o nariz possui funções vitais como olfação,
filtração e condicionamento do ar, seja aquecendo e umedecendo ou mantendo
inter-relação com outras estruturas, tais como os seios para-nasais, canal
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lacrimal, ouvido médio e amígdalas faringeas (adenóides).

Caso haja algum

obstáculo durante este processo e este seja temporário, a criança poderá
recuperar-se sem que alterações se efetivem, caso tal alteração assuma o caráter
prolongado, alterações osteomusculares podem desenvolver-se. Nos casos de
rinite alérgica, há o edema da mucosa dos cornetos nasais, fazendo vedamento
dos orificios dos seios da face (especificamente os maxilares, além dos
etmoidais e esfenoidais) interferindo na aeração e permitindo deformidades
faciais. Como causas da obstrução nasal podemos considerar: rinite alérgica,
hipertrofia de adenóides, infecções repetitivas das vias aéreas superiores, desvio
de septo, hipertrofia das estruturas dos cornetos nasais, traumatismos faciais,
pólipos nasais, presença de corpos estranhos, abscessos e tumores nasais,
obstrução nasal por iatrogenia (pós cir(irgica e medicamentosa) e rinite
vasomotora ou atrófica.

TOURNE (1996) sugere que a Respiração Bucal deva ser considerada
como o principal fator etiológico que induz ao crescimento vertical excessivo.
Vários fatores relacionam-se a alteração no desenvolvimento da maxila e outras
estruturas esqueléticas durante a obstrução nasal, como: atrofia da cavidade
nasal, alteração na direção do fluxo de ar, etc. Acredita-se que a alteração da
atividade dos músculos posturais, induzida pela Respiração Bucal influencia no
posicionamento dos dentes e no padrão de crescimento das estruturas
craniofaciais. Segundo o autor ocorrem divergências na literatura, sendo que
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alguns sugerem que a Respiração Bucal é um importante fator etiológico para
produção da "Síndrome da Face Longa" e outros afirmam que as características

típicas do paciente respirador bucal são a expressão de um padrão genético prédeterminado.

De acordo com FERREIRA (1997), existem muitos obstáculos da
Respiração Nasal, como pólipos, cistos, tumores, rinites hipertróficas, desvio de
septo, amígdalas, adenóides e colapso da asa do nariz. Os pólipos representam
formações inflamatórias crônicas da mucosa nasal, que se instalam lentamente,
obstruindo o livre fluxo aéreo aos poucos. Nas rinites hipertróficas, a obstrução

nasal instala-se rapidamente, podendo ser temporária ou permanente, sendo que
quando o paciente se deita há obliteração das vias aéreas. As amígdalas e
adenóides se localizam na região orofaringea, a amígdala palatina está

localizada entre os pilares do véu palatino, sendo recoberta por epitélio igual ao
da cavidade bucal, é um tecido linfóide, de defesa do organismo. As adenóides
ou vegetações adenóides, também desempenham função de defesa, é recoberta
por epitélio semelhante ao respiratório, apresenta dobras fazendo parte de sua
estrutura. As amígdalas e adenóides, ao nascimento são rudimentares e
começam a crescer a partir do sexto mês de vida. A partir do terceiro ao quinto
ano de vida se hipertrofiam, sendo um processo fisiológico, tendendo a diminuir

de tamanho espontaneamente por volta da puberdade. Crianças com dificuldade
respiratória constante ou apresentando infecções recorrentes nos primeiros anos
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de vida, esta indicado o tratamento cirúrgico desses tecidos, pois estes sofrem
um aumento exagerado acompanhado por dor, levando o paciente a respirar pela
boca e como conseqüência há modificação da postura muscular, prejudicando o
desenvolvimento dento-facial normal corn conseqüente má oclusào.

As alterações respiratórias modificam todo o comportamento do
Sistema Estomatognático, de acordo com OLIVEIRA et al. (1997), interferindo
na postura da cabeça, como um mecanismo compensatório buscando facilitar a
respiração. As amígdalas inflamadas são uma das causas da Respiração Bucal,
na tentativa da lingua não tocar as amígdalas e por causa da dor, ocorre a sua
anteriorização na cavidade bucal e adaptação do reflexo da deglutição, ao passo
que os dentes e processos alveolares acomodam-se de acordo com as forças
neuromusculares, fazendo com que a mandíbula permaneça aberta para facilitar
a deglutição e respiração. Outros fatores que podem dar origem à Respiração
Bucal são o aumento do tamanho das adenóides, condições alérgicas crônicas,
infecções nasais, bloqueio mecânico das conchas nasais ou desvio do septo
nasal.

A obstrução das vias aéreas superiores e a conseqüente deficiência na
Respiração Nasal, de acordo com ALMEIDA (1998), pode ocorrer por diversos
fatores, tais como hipertrofia dos cornetos, devido a rinites alérgicas, desvios de
septo nasal, presença de pólipos nos tecidos nasais, tendo como causa fatores
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alérgicos, hipertrofia da adenóide e o desenvolvimento de pólipos, cistos e
tumores na regido da nasofaringe e hipertrofia das amígdalas palatinas, que
pressionam o palato mole contra a parede posterior da nasofaringe, diminuindo a
passagem de ar proveniente da cavidade nasal.

Crianças com história de Respiração Bucal persistente apresentam
uma alta incidência de comprometimento das vias aéreas superiores. Entre as

etiologias da obstrução nasal, uma das mais comuns, de acordo com CHAMI
(1998), é a hiperplasia das amígdalas faringeas (adenóides).

As causas da Respiração Bucal, de acordo com MERCADANTE
(1998), podem ser: obstruções das vias aéreas superiores, desvios do septo,

inflamação da membrana basal, cornetos inflamados e adenóides.

Segundo SCHTNESTSCK, SCHINESTSCK (1998), a maioria das
pessoas que apresentam sintomatologia repetitiva no aparelho respiratório, como
inflamação no ouvido médio, sinusite, rinite, hiperplasia das adenóides, asma e
bronquite, tem Respiração Bucal, má oclusão dentária e alteração postural.
Essas características estão sempre presentes nas crianças e adultos que
apresentam algumas das disfunções citadas. Sendo um elemento constante,
estando na base das anomalias que comprometem o pleno desenvolvimento e
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crescimento do organismo, provocando desequilíbrios funcionais, maxilares,
esqueléticos, dentários e comportamentais.

2.4 Características do paciente com a Síndrome do Respirador
Bucal

A obstrução nasal permanente dá origem a alterações dos traços
fisionômicos, constituindo a chamada Facies Adenóide ou Adenoideana,

Síndrome do Respirador Bucal ou Síndrome da Face Longa, caracterizada, de
acordo com a maioria dos autores, pela boca entreaberta ou incapacidade dos
lábios estarem em contato quando em repouso, lábio superior levantado, lábio

inferior evertido e com volume maior que o superior e ambos ressecados, nariz
estreito, olhos inclinados nos cantos externos para baixo, olheiras profundas,
sulco nasolabial profundo e sulcos genianos bem evidenciados, fisionomia

inexpressiva, sialorréia noturna (tendência a babar), atresia lateral da maxila
acompanhada pelo palato ogival, de acordo com NOVAES . VIGORITO, 1993,
isto ocorre devido o maxilar superior ser pressionado pelos músculos
bucinadores, que se encontram tensionados pela posição inferior da mandíbula e
segundo SILVA FILHO et al., 1986, representam algumas das características
fundamentais da face do respirador bucal. Outras características são o
prognatismo da maxila e a tendência ao crescimento vertical (rosto alongado e
estreito) devido a rotação da mandíbula no sentido de abertura. RUBIN (1980),
JOSEPH (1982), PORTMANN (1983), McNAMARA (1984), ARAGÃO (1986,
1988), ALTMANN (1990), HUNGRIA (1991), NOVAES, VIGORITO (1993),
SHAUGHNESSY (1993), LANGLADE (1995), CARVALHO (1996, 1997),
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CHRISTENSEN, FIELDS (1996), TOURNE (1996), FERREIRA (1997),
MERCADANTE (1998)

Autores corno ARAGÃO (1986,
SCHINESTSCK,

1988), CARVALHO (1996),

SCHINESTSCK (1998), concordam

que a alteração

respiratória no paciente respirador bucal leva a um desequilíbrio das forças
musculares torácicas e

post urais, os ombros comprimindo

o

tórax

mecanicamente, dificultam ainda mais o processo respiratório, chegando a
afundamentos que diminuem o espaço interno da caixa torácica, proporcionando
assimetria nesta região, ombros posicionados anteriormente, escapulas salientes
desvios de coluna cervical, geralmente para frente, alteração da postura da

cabeça posicionando-se para frente, havendo urn aumento da angulação cranio
cervical em pacientes corn adenóides aumentadas, também o paciente pode
apresentar musculatura abdominal flácida, postura de pés e pernas alterada.
Para ARAG;k0 (1988), com todas essas alterações de ordem geral, a criança
passa a fazer uma respiração mais rápida e curta, criando uma deficiência de
oxigenação.

A tendência a surtos agudos de inflamação de ouvido médio ocorre
nos pacientes respiradores bucais, de acordo com CARVALHO (1996) e
HUNGRIA (1991). Para ARAGÃO (1986) e CARVALHO (1996), estes
pacientes geralmente apresentam diminuição da acuidade auditiva.
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0 paciente respirador bucal, segundo ARAGÃO (1986, 1988) e
CARVALHO (1996, 1997), apresenta freqüentemente complicações
pulmonares, devido ao ar inspirado entrar diretamente pela boca sem sofrer a
ação das narinas, de filtragem, aquecimento e umidificação, parte dele é
deglutido e vai para o sistema digestivo, a outra parte vai para os pulmões,
permanecendo frio e sem estar filtrado.

Autores como HANSON, BARRETT (1986), MELSEN (1987),
1,A NGLA DE (1995),

FERREIRA (1997)

e

MERCADANTE (1998),

observaram uma mordida cruzada posterior nos pacientes respiradores bucais.
FERREIRA (1997) e MERCADANTE (1998) atribuem esta atresia transversa
no maxilar superior gerando mordida cruzada posterior bilateral óssea como

conseqüência desse tipo de respiração, pois o equilíbrio muscular normalmente
efetuado pela lingua e bucinador está alterado, devido a lingua estar em posição
mais baixa e anterior, como tentativa de liberar espaço aéreo para a região
orofaringea. HANSON, BARRETT (1986) observaram outras características
oclusais nestes pacientes, como overjet ou retro-inclinação dos incisivos
superiores e inferiores, sobremordida, mordida aberta e um tipo de oclusão
diferente da classe I.

Dos pacientes com Respiração Bucal, 75% apresentavam maloclusão
de Classe H, segundo HANSON, BARRETT (1986); outros autores como
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McNAMARA (1984), MELSEN et al (1987), NOVAES, VIGORITO (1993) e
LANGLADE (1995), também observaram alterações de oclusão classe IT de
Angle nestes pacientes.

O estreitamento e aumento da profundidade palatal estão relacionadas,
também, a falta de pressão da lingua contra o palato, pois a lingua encontra-se
repousando no assoalho da boca, perdendo assim sua importante função de
expansor palatino natural, segundo ARAGÃO (1986), HANSON, BARRETT
(1986), ALTMANN (1990), NOVAES, VIGORITO (1993)

Em seu experimento, HARVOLD et al. (1981), utilizaram 42 macacos
Rhesus, onde metade dos animais foram utilizados como controle e a outra
metade teve suas narinas obstruidas com plugs de silicone, induzindo a
Respiração Bucal, sendo deixadas no local por três anos. Antes e após o
experimento os dados foram analisados por métodos estatísticos e comparação
entre os grupos. Os resultados mostraram que todos os animais respiradores
bucais desenvolveram o lábio superior bem evidenciado, a forma da lingua foi
alterada para assegurar a passagem de ar pela boca e seu posicionamento
continuo para frente torna-a afilada e com sulco na região mediana. As
modificações na altura facial e alterações na morfologia mandibular foram
maiores nos animais que adquiriram uma posição postural inferior da
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mandíbula, este posicionamento da mandíbula foi seguido de um deslocamento
inferior da maxila e também por um aumento da extrusão dos dentes.

Em urn estudo realizado por BRESOLIN et al.(1983), avaliando 45

norte-americanos caucasianos de ambos os sexos, na idade de seis a 12 anos,
onde um grupo era de respiradores bucais alérgicos crônicos e outro de
respiradores nasais não alérgicos, teve como objetivo identificar as diferenças no
crescimento facial baseado na forma de respiração. Observaram que a altura
facial anterior era significativamente maior, assim como a maxila e a mandíbula
apresentavam-se retruidas, a profundidade palatal era maior, overjet estava

aumentado e a maxila apresentando-se estreita no grupo dos pacientes
respiradores bucais.

É freqüente ocorrer no paciente respirador bucal, como relatou
PORTMANN (1983), roncos noturnos, infecções pulmonares e nas vias aéreas
superiores, tosse noturna e outras manifestações da síndrome, como obstrução
da tuba auditiva com constante inflamação de ouvido médio, apresentando
distúrbios constitucionais que afetam não somente o processo de defesa, mas
também a morfologia facial.

Em um estudo experimental em macacos Rhesus, McNAMARA
(1984) inseriu nas aberturas dos orifícios nasais desses animais cilindros de

39

látex.

Os macacos foram gradualmente se adaptando de um padrão de

Respiração Nasal para Respiração Bucal. As primeiras modificações observadas
foram funcionais, onde os

animais alteraram

o padrão

de atividade

neuromuscular de modo a compensar a Respiração Bucal.

Os macacos

individualmente processaram estas mudanças de formas diferentes, alguns

aprenderam a posicionar sua mandíbula em direção inferior e posterior
(retrusiva), proporcionando uma rotação da mandíbula no sentido de abertura.

Outros, desciam e subiam suas mandíbulas ritmicamente em cada respiração.
Ainda outros posicionavam suas mandíbulas em uma posição para baixo e para

&elite (protrusiva), mas cada um na sua própria maneira para conseguir respirar
através da boca. Mudanças morfológicas gradualmente são seguidas das
modificações posturais, sendo que as que ocorrem primeiro são nos tecidos
moles. São observados o estreitamento do lábio superior e da lingua durante o
desenvolvimento gradual em diferentes animais.

Esses animais aumentam a

passagem de ar pela boca posicionando a lingua anteriormente, também
desenvolvendo uma moderada modificação na forma mandibular. A lingua
torna-se longa e fina, desenvolve-se uma mordida aberta anterior. Modificações
moderadas são observadas nesses animais os quais posicionam sua mandíbula
inferiormente para cada respiração. Mudanças drásticas na morfologia
mandibular, particularmente na região de angulo e mento, são encontradas
naqueles animais que mantém uma posição inferior de postura da mandíbula.
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As características do paciente conhecido como a Síndrome do
Respirador Bucal, são: musculatura bucinadora

e masseteriana estirada,

provocando uma compressão maxilar, com a conseqüente protrusão incisal, a
direção das trajetórias funcionais desses músculos fica modificada,
comprimindo a maxila, que sendo um osso poroso e trabeculado, não consegue a
sua expansão transversal, o que leva a sua trajetória de crescimento para a região
sagital. Sendo freqüente complicações gerais no paciente respirador bucal,
como: irrupção dentária assincrônica, devido a maxila estar em compressão e as
trajetórias funcionais musculares alteradas. Levando-se em conta que o

respirador bucal é desatento, se não houver um responsável que comande a
higiene bucal, teremos uma boca com alto índice de placa bacteriana, alta
incidência de carie e inflamações gengivais constantes, formação de pólipos e
vegetações adenoideanas, devido a falta de ventilação nas vias aéreas superiores.
ARAGÃO (1986)

Para HANSON, BARRETT (1986), no relacionamento da malochisão
com a Respiração Bucal, observaram que os incisivos superiores se projetam e
se afastam uns dos outros, devido à perda dos efeitos de moldagem dos lábios
quando fechados. No estudo relatado pelos autores, tanto o overjet quanto a
sobremordida foram encontrados corn mais freqüência nos pacientes com
Respiração Bucal e, em ambos os casos, a diferença era bastante expressiva. A
maioria dos estudos encontrou relações bastantes significativas entre a
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Respiração Bucal e as características estruturais da cavidade bucal. A maioria

dos autores aponta a Respiração Bucal como um dos fatores causadores das
anormalidades da cavidade bucal.

Em estudo feito por TRASK et al. (1987), analisando diferenças
esqueléticas e dentárias entre dois grupos, um de crianças alérgicas e outro de

crianças não alérgicas, encontraram no grupo de crianças alérgicas além das
características típicas do respirador bucal já descritas, outras alterações das

medidas cefalométricas que confirmam estas características.

MELSEN et al. (1987), estudando uma amostra de 824 crianças entre
13-14 anos, mostrou que a respiração era caracterizada como nasal em 86,6% de

todos os participantes, predominantemente bucal em 5,5% e em 7,7% a forma de
respiração não pode ser determinada.

Segundo TARVONEN, KOSKI (1987), em estudos prévios medindo
cefalometrias laterais, a respeito da anatomia esquelética, foi encontrado que a
característica básica nas crianças com adenóides grandes ou moderadas foi uma

rotação dorsal do ramo da mandíbula, pressupondo o autor a existência presente
ou passada de obstrução do espaço nasofaringeo.

4

)

ARAGÃO (1988) relata alterações no organismo do respirador bucal,
como a perda do volume e elasticidade das narinas pelo desuso, proliferação de
adenóides na região da nasofaringe, devido a falta de ventilação. Um
hipodesenvolvimento da maxila e mandíbula devido a musculatura estar estirada
e a direção das exigências funcionais musculares estarem alteradas, por este
motivo ha um espaço menor para a erupção dentária adequada, em sua
sequência e cronologia. É freqüente ocorrer a obstrução das trompas de

Eustáquio por secreção e falta de aeração das vias respiratórias, ocasionando
alterações timpfinicas. Também há um comprometimento da postura de braços e
pernas, criando compensações para equilibrar o corpo. A mastigação é
praticamente vertical, não fazendo movimentos de lateralidade, necessários para
a maceração de alimentos fibrosos e a absorção de alimentos a nível intestinal
também torna-se prejudicada.

CHENG et al. (1988) em um estudo em humanos encontrou
características como apinhamento na região anterior, aumento da profundidade
palatal, medidas transversais cranianas e palatais mais estreitas, aumento do
terço inferior da face e alinhamento posterior do ramo mandibular, nos pacientes
onde havia sido diminuído a passagem de ar pelas fossas nasais. Os autores
concluiram que um

en volvimento

multidisciplinar incluindo

otorrinolaringologista e ortodontista é vantajoso para reduzir os efeitos da
diminuição da passagem de ar na morfologia craniofacial e na oclusão dentária.
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O indivíduo que respira pela boca, segudo ALTMANN (1990), tende
a ficar com o ângulo mandibular mais aberto, vetores de crescimento estão todos
modificados e não há equilíbrio entre os músculos e as partes ósseas.

Em um estudo realizado por NASPITZ et al. (1990), foram formados
dois grupos: um com 41 pacientes sem obstrução nasal, com más oclusões
dentárias, selecionados na Disciplina de Ortodontia do Departamento de Clinica
Infantil da Faculdade de Odontologia da Universidade Paulista, que constituem

o grupo chamados respiradores nasais, e outro com 44 pacientes portadores de
rinite alérgica com obstrução nasal, corn más oclusões dentárias, selecionados na
Disciplina de Alergia, Imunologia e Reumatologia do Departamento de Pediatria
da Escola Paulista de Medicina, que constituem

o grupo denominado

respiradores bucais. 0 grupo de respiradores bucais apresentou um número
significativamente maior de casos de atresia maxilar. As crianças portadoras de
rinite alérgica são impedidas de exercer um correto vedamento labial, pois a
obstrução nasal obriga-os a ficarem com a boca permanentemente aberta. Desta
forma, a lingua encontra-se numa posição baixa, quando o ideal para o estimulo
do crescimento da maxila é o contato do dorso da lingua com o palato. Este
fato, associado à falta de estimulo para o desenvolvimento das vias aéreas
superiores pela ausência da passagem de ar, pode explicar a deficiência de
crescimento e desenvolvimento da maxila, que resulta no grande número de
casos de atresia constatado no grupo de respiradores bucais. Concluiram que, o
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médico ao diagnosticar obstrução das vias aéreas superiores, especialmente em
crianças, deve solicitar uma avaliação ortod(intica, para permitir a obtenção de
um desenvolvimento normal dos maxilares e melhores relações oclusais.

Para HUNGRIA (1991), o principal sintoma revelador da presença
de amígdala faringea hipertrofiada (vegetações adenóides) é a obstrução nasal
permanente que acarreta Respiração Bucal e estagnação de exsudatos catarrais
ou purulentos nas fossas nasais. A criança dormindo de boca aberta, ronca,
tende a ter resfriados repetitivos, tosse, rouquidão e inflamações na traquéia e
laringe. O atraso mental e diversos distfirbios de desenvolvimento do esqueleto,
encontrados nesses pacientes, ocorrem mais provavelmente devido a
perturbações endócrinas.

Foi observado, de acordo com NOVAES, VIGORITO (1993) que,
qualquer transtorno presente nas vias aéreas superiores facilitará defeitos no
crescimento dos terços médio e inferior da face. O desenvolvimento da oclusão
deve ser considerado como o resultado de interações entre fatores de
desenvolvimento geneticamente determinados e fatores ambientais externos e
internos, incluindo as funções buco-faciais. Existe um grande interesse de
otorrinolaringologistas, ortodontistas, odontopediatras, fonoaudiólogos e outros
especialistas relacionados, em definir características da função nasorespiratória
normal, apesar desta não estar inteiramente determinada. As alterações oclusais
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que uma criança respiradora bucal pode apresentar, dependerão da intensidade,
da freqüência da Respiração Bucal, assim como da predisposição do paciente
para sofrer em maior ou menor grau os efeitos deste tipo anormal de respiração,
podendo apresentar: inclinação para lingual dos incisivos inferiores, pelo
posicionamento do lábio inferior no espaço que existe entre incisivos inferiores
e superiores, que por falta de oclusão com o antagonista ocorre a extrusão dos
incisivos superiores. A voz modifica-se para um timbre mais baixo e abafado,
altera- e o ritmo e amplitude da respiração, o volume do ar inspirado é reduzido,
levando a uma hipoxia, o que repercute em todo o organismo, diminuindo a
capacidade intelectual e de concentração. O respirador bucal torna-se cansado
facilmente

e geralmente é

inapetente,

porque não consegue mastigar

corretamente os alimentos, devido a necessidade de respirar pela boca,
engolindo o bolo alimentar sem estar suficientemente envolvido pela saliva e

acompanhado de deglutição de ar, o que dificultará a digestão.

Diminuem

também o paladar e olfato devido a grande quantidade de secreções presentes

quando existe estado catarral crônico, freqüente nestas crianças. Normalmente o
paciente não dorme corretamente, pela posição deitada dificultar a respiração e
provocar um crise de asfixia que obriga a criança a acordar. Todo paciente com

obstrução nasal crônica pode tornar-se um respirador bucal, o que normalmente
leva a alterações na face, principalmente durante a fase de crescimento.
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Logo que uma das funções principais é alterada, segundo
LANGLADE (1995), principalmente a respiração, pode observar-se toda uma
modificação do comportamento da cabeça.

Neste caso é freqüente notar-se:

mordida aberta anterior, lingua posicionada anterior e inferiormente, as
vegetações adenóides e as amígdalas palatinas volumosas, uma inclinação da
coluna cervical para trás e uma posição baixa do osso hióide.

0 mau funcionamento da trompa de Eustáquio nos pacientes

respiradores bucais, de acordo com CARVALHO (1996), caracteriza-se por
apresentar a membrana timpãnica opacificada e retraída e em consequência da
ventilação nasal

deficiente.

E observado tambern batimentos cardíacos

arritiinicos e cardiopatia variadas (principalmente em crianças coin excesso de

peso), lentidão do aparelho digestivo, desordens intestinais, tosse, amigdalites

repetitivas, anemia, hipotrofias em diferentes estruturas, cefaléias, inflamações
nasais e faringeas crônicas. Sao encontradas alterações posturais, modificação
do vedamento labial, utilizando a parte lateral do orbicular dos lábios, dando
uma curvatura para baixo, havendo um grande comprometimento do grupo de
músculo mentoniano, levando o paciente queixar-se constantemente de dor no
pescoço ou na nuca. Quanto ao comportamento deste paciente, geralmente é
inquieto, irritado, ansioso, medroso, está sempre cansado, deprimido,
impulsivo e muito impaciente,

é

seu sono é agitado e tem pesadelos

(provavelmente pela menor oxigenação cerebral), geralmente suga polegar,
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chupetas ou ainda, rói unhas. 0 respirador bucal geralmente apresenta protrusão
dos dentes anteriores, alterações dos seios maxilares pela falta de estimulo da
passagem de ar pelas fossas nasais, alteração na erupção dos dentes (sendo mais
comum modificações observadas em classe II, divisão I de Angle, estando os
incisivos centrais superiores em vestibuloversão), arcadas estreitas, não havendo
espaço suficiente para a lingua, que com a postura incorreta tem suas funções

alteradas, principalmente a deglutição; a deglutição atípica leva a graves
alterações oclusais.

A lingua do paciente respirador bucal assumindo urna posição mais
anterior, segundo FERREIRA (1997), flea por cima dos dentes no momento da

deglutição, impedindo que estes entrem em contato, permitindo assim c\trusilo
desses elementos com conseqüente instabilidade oclusal. Outra conseqüência é

o sorriso gengival, devido a extrusão dento-alveolar da regido anterior superior.

Em geral, para OLIVEIRA et al. (1997), o paciente respirador bucal
apresenta alteração de postura lingual, labial e/ou dos músculos mastigatários
tanto em repouso como em função, gerando disfunção na deglutição, na sucção,
mastigação e/ou fonação.

Para ALMEIDA (1998), as alterações presentes no paciente respirador
bucal, vão induzindo a criança a desenvolver uma forma alternativa de

48

respiração pela cavidade bucal, gerando ou acentuando a incompetência labial e
da musculatura peribucal. A boca constantemente aberta gera um desequilíbrio
local, tanto em relação aos dentes, com a continua irrupção dos dentes
posteriores, quanto no padrão esquelético, com o aumento da altura ânteroinferior da face, principalmente naqueles pacientes que já apresentam um padrão
vertical de crescimento.

Em estudo realizado por KRAKAUER, GUILHERME (1998), cujo
objetivo foi analisar a relação entre Respiração Bucal e alterações posturais em
crianças de cinco a 10 anos de idade, esta faixa etária inclui o grupo de crianças

que mais freqüenta o consultório fonoaudiológico com queixa de Respiração

Bucal, e comparar os resultados com os de crianças corn Respiração Nasal, na
mesma faixa etária, a partir da análise descritiva de fotos nos pianos frontal,
sagital e dorsal. As crianças que constituiam o grupo respirador bucal
apresentavam pelo menos duas das seguintes alterações: mordida aberta anterior,
lábios evertidos ou flácidos, alargamento da base do nariz, olheiras, projeção
anterior da lingua e flacidez facial. E o grupo controle, formado por crianças
que atendessem os seguintes critérios: Respiração Nasal, ausência de alterações
visuais, não utilização de aparelhos ortopédico e/ou ortodantico e ausência de
alterações neurológicas. Na foto de frente (frontal) foi observado a postura dos
ombros, na foto de perfil (sagital) foi feita a análise do plano da cabeça em
relação ao pescoço e na foto de costas (dorsal) a análise das escápulas em
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relação ao eixo corporal. Através dos resultados e análise das fotos observaram

que a maioria das crianças tem o eixo da cabeça fora do alinhamento do ombro,
principalmente no grupo dos respiradores bucais. As crianças com Respiração
Bucal mudam a postura da cabeça, provavelmente para adaptar a angulação da

faringe para facilitar a entrada de ar pela boca, na tentativa de obter um melhor
fluxo aéreo superior. Na criança com Respiração Nasal, ocorre naturalmente um

alinhamento do eixo corporal ereto nos três planos (frontal, sagital e dorsal).
Verificaram que o plano sagital é o de melhor observação para as alterações
posturais.

O que ocorre, portanto, segundo MERCADANTE (1998), no paciente

respirador bucal, é que durante a inspiração e expiração o ar só passa pela
cavidade bucal, dando como conseqüência um aumento da pressão aérea
intrabucal.

O palato portanto vai se modelando e aprofundando e ao mesmo

tempo, como o ar não circula pela cavidade nasal, deixa de penetrar nos seios
maxilares que ficam atrásicos dando um aspecto característico ao paciente.

Esses pacientes freqüentemente possuem deglutição atípica e postura de lingua e
lábios incorretos.

Recentemente, SCHINESTSCK, SCHINESTSCK (1998) concluem
que alterações posturais e deformidades esqueléticas são encontradas no
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paciente respirador bucal, provocando um desequilíbrio funcional do Sistema
Estomatognático e algum tipo de má oclusão dentária.

2.5 Classificação
Realizando a revisão bibliográfica sobre o assunto Respiração Bucal,
observou-se que poucos autores classificaram o paciente respirador bucal, não
existindo uma classificação padronizada que poderia ser utilizada pelos
profissionais. Citaremos algumas das classificações, salientando que o mais
importante é conhecer e avaliar as características clinicas desses pacientes,
fazendo um correto diagnóstico, chegando a etiologia do problema e instituindo
o tratamento adequado.

Pacientes têm sido classificados, segundo VIG et al. (1981), corno
respiradores bucais baseado num critério morfológico, como na postura labial
(lábios incompetentes), dimensões faciais estreitas (faces adenóides), após
características observadas na anamnese, exames de condensação em espelhos e
inspeção visual da passagem nasal de ar por obstrução observada clinica

e

radiograficamente.

De acordo com MOYERS (1991), nos pacientes respiradores nasais os
lábios se tocam levemente em repouso e as narinas se dilatam na inspiração
comandada; já nos respiradores bucais, os lábios estão separados em repouso e
as narinas mantém o seu tamanho e contração na inspiração comandada, corn os
lábios mantidos fechados.
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Segundo CARVALHO (1996) o paciente respirador bucal pode ser
classificado em Insuficiente Respirador Nasal Orgânico, quando apresenta
obstáculos mecânicos que podem ser nasais, retronasais ou bucais; Insuficiente
Respirador Nasal Funcional, onde o paciente já foi submetido a remoção
cirúrgica das adenóides e amígdalas porém ainda respira pela boca mesmo tendo

as vias aéreas superiores permeáveis, e os Respiradores Bucais Impotentes
Funcionais, onde desencadeiam o quadro alterado de respiração por disfunção
neurológica.

2.6 Diagnóstico

Para GURLEY, V1G (1982), uma variação na anatomia normal
encontrada na maioria das crianças conhecida como incompetência labial, é
considerada um indicativo de urn obstáculo para a Respiração Nasal.

0 crescimento do complexo naso maxilar, de acordo corn JOSEPH
(1982), está relacionado com a resposta funcional nasorespiratória. No exame

do paciente a anatomia das cavidades nasais devem ser observadas, sendo que
quando alterada pode contribuir para problemas de desenvolvimento deste

complexo. Radiografias frontais cefalométricas devem ser checadas, não apenas

a extensão das cavidades nasais mas também a forma e tamanho do septo nasal e
o grau de hipertrofia dos cornetos, localizados nas paredes laterais da cavidade.

ARAGÃO (1988), afirmou que praticamente todos os pacientes
respiradores bucais são levados ao ortopedista fimcional dos maxilares devido a

alguma anormalidade visível na arcada dentária, sendo submetidos ao exame
clinico onde verifica-se as características do paciente, a respiração é observada

colocando-se um espelho ao nível das narinas, em cada orifício isoladamente,
determinando se a respiração é nasal ou bucal; no exame radiográfico obtêm-se:
perfil mole da face, trajeto das vias aéreas superiores e a presença de obstrução
ou anomalias, crescimento e desenvolvimento dos ossos, número e forma dos
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elementos dentários. É registrado fotograficamente a boca, cabeça e corpo
inteiro, em posições de frente e de perfil, obtendo-se uma imagem de toda a
criança. E por Ultimo é feita a moldagem das arcadas dentárias, onde teremos
modelos de estudo em gesso, para análise de indices de crescimento das arcadas
e posições dentárias.

Segundo MOYERS (1991), é importante que se faça uma combinação
do exame de postura corn um estudo do padrão de respiração do paciente. Desta

forma devemos: estudar a respiração do paciente sem que ele perceba, onde os
respiradores nasais apresentam um toque suave dos lábios durante a respiração

relaxada, enquanto os respiradores bucais devem manter os lábios separados;
devemos pedir para o paciente respirar profundamente, a maioria responde a esta

solicitação inspirando pela boca, embora um respirador nasal possa inspirar pelo
nariz com os lábios suavemente fechados; e pedir ao paciente para fechar os

lábios e respirar profundamente pelo nariz. Neste procedimento, os respiradores
nasais normalmente demonstram um bom controle reflexo dos músculos alares,

que regulam o tamanho e contorno das narinas externas, por isso, eles dilatam as
narinas externas na inspiração. Os respiradores bucais, mesmo tendo capacidade
de respirar pelo nariz, não alteram o tamanho e contorno das narinas externas e,
ocasionalmente, contraem os orificios nasais quando inspiram. A função nasal
unilateral pode ser diagnosticada colocando-se um espelho pequeno de duas
faces no lábio superior do paciente, o espelho ficará coberto corn uma mistura
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densa durante a respiração; uma borboleta de algodão também pode ser
utilizada, colocando-a sob cada narina e observando sua movimentação,
indicando ou não a passagem de ar pelas fossas nasais.

De acordo corn NOVAES, VIGORITO (1993), a cavidade nasal ou

aérea nasofaringeana é rotineiramente visualizada, por otorrinolaringologista,
através de rinoscopia anterior ou posterior (exame utilizando fibra óptica), esta
avaliação somente menciona a alteração aérea, além da rinoscopia posterior ser
diflcil de ser realizada em crianças.

Estudos radiográficos da nasofaringe são

recomendados como auxiliar de diagnóstico, para determinar tamanho, forma e

posição das adenóides hipertróficas e a quantidade da obs1ruç5o causada. Temse dado muita atenção para se quantificar objetivamente

o fluxo aéreo

respiratório, medindo a capacidade nasal clinicamente, através da resistência da
via nasal, sendo a proporção da pressão diferencial do ar através da nasofaringe
sobre a taxa de fluxo aéreo nasal.

Entre as queixas que mais trazem o paciente pediátrico à consulta
otorrinolaringológica, segundo COSTA et al. (1994), além dos problemas
otológicos, estão a dificuldade respiratória, a Respiração Bucal, ronco noturno e
aumento de volume das amígdalas. A história e o exame flsico são
fundamentais no diagnóstico do fator etiológico da obstrução nasal que
proporciona a Respiração Bucal.

O exame da orofaringe é um procedimento
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simples, deve iniciar se com a palpação do pescoço, prosseguindo com o exame
da cavidade bucal (mucosa jugal, lingua, gengivas e dentes) e observação das

amígdalas palatinas, parede posterior da orofaringe e amígdala faríngea
(vegetações adenoideanas), com auxilio de espelhos especí fi cos. A radiografia
lateral da rinofaringe serve como auxiliar de diagnóstico da presença de tecido

linfóide aumentado obstruindo parcial ou totalmente essa região. Entre os sinais

e sintomas encontrados nos pacientes corn aumento da amígdala faringea são
referidos obstrução nasal, secreção nasal, respiração bucal, alteração da fala,
tosse, problemas otológicos e halitose.

Para CARVALHO (1996), o exame clinico deve ser integral, o mais

completo possível, estudando a atitude postural e respiratória, o humor, apetite,
comportamento nasal, labial, lingual, o sono, posição e função dos dentes na
arcada dentária do paciente respirador bucal. 0 tamanho da adenóide deve ser
analisado pelas dimensões da nasofaringe. As adenóides são melhores avaliadas
clinicamente pela nasofaringoscopia direta, exame com a utilização de fibra
óptica, procedimento empregado pelo otorrinolaringologista. Os ortodontistas
geralmente utilizam as radiografias laterais do crânio para esta avaliação.
Quanto maior o tamanho da adenóide, menor o fluxo aéreo.

Quando o odontopediatra se deparar corn qualquer tipo de hábito
bucal deletério, de acordo com CARVALHO (1997), deve avaliar, levando em
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consideração a idade da criança, o estágio em que se encontra a troca dos dentes
e a oclusão, todas as funções devem ser examinadas, observando-se a

deglutição, respiração, sucção, mastigação e fala. Na respiração, observar se
existe ou não obstrução real como, por exemplo, um problema de adenóide ou
desvio de septo nasal. Deve questionar a mãe sobre o sono da criança, se existe
ou não a baba noturna ou se o paciente tem respiração ruidosa quando está
dormindo. A própria observação da face trará grande ajuda sobre este aspecto,

trazendo características próprias do paciente respirador bucal.

Inicialmente deve-se fazer um exame detalhado do paciente, de acordo
com ALMEIDA (1998), para elucidar as possíveis causas relacionadas ao
problema e também observar a faixa etária do paciente. Quando o distúrbio
respiratório é detectado, deve-se encaminhar o paciente ao otorrinolaringologista

para avaliação e tratamento, pois o sucesso e a estabilidade da correção das
mordidas abertas dependem do restabelecimento da Respiração Nasal. Na fase
da dentadura mista, torna-se importante intervir diretamente no problema
ortodõntico do paciente, pois aumentam as chances de agravamento das
alterações dentárias que possam já ter se instalado, dificultando a possibilidade
de auto-correção dessas alterações bucais. É necessário a eliminação dos
hábitos deletérios e dos problemas funcionais associados ao quadro da má
oclusão o mais cedo possível. A eliminação espontânea do hábito é sempre mais
desejável, diminuindo-se as chances de recidiva após o tratamento e o paciente
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deve ser estimulado a isto. Se não houver sucesso nesse tipo de abordagem,
deve-se recorrer ao auxilio de um psicólogo, ao mesmo tempo em que a má
oclusão é interceptada com aparelhos ortodônticos adequados.

De acordo com CHAM1 (1998), o exame digital geralmente realizado
para avaliação do grau de hiperplasia da amígdala faringea, assim como a
rinoscopia posterior (exame realizado com a utilização de fibra óptica), pode ser
traumático e de dificil realização em crianças. A radiografia lateral da face,
tornou-se um estudo acessível para o médico e relativamente cômoda para a
criança, tendo sido utilizada já há algum tempo como medida objetiva do
tamanho da amígdala faringea e do grau de obstrução da nasofaringe.

No diagnóstico e elaboração do plano de tratamento da má oclusão
dentária e das afecções do aparelho respiratório, digestivo e esquelético, para
SCHINESTSCK, SCHINESTSCK (1998), é muito importante o conhecimento
das funções da boca. As repercussões orgânicas que originam-se dos
desequilíbrios das funções reflexo-vegetativas são várias e envolvem a saúde do
paciente. A falta de movimento e trabalho correto dos órgãos responsáveis pela
execução das funções, provoca distúrbios na circulação sangüínea local,
circulação linfática, fluxo salivar, absorção de nutrientes e química celular que
são elementos decisivos para a criação das defesas naturais e auto-regulação do
organismo.

2.7 Tratamento

Abordaremos a seguir o tratamento do paciente respirador bucal, sob a
visão de profissionais de diversas Areas:

a) Cirurgião Dentista:

De acordo com BRESOLIN et al. (1983), quando a hiperplasia das
adenóides é a causa da obstrução das vias aéreas, sua remoção cirúrgica pode
permitir a passagem normal de ar e o crescimento facial deve assumir um padrão
normal dentro de um ano. De outra forma, quando a causa é a obstrução nasal

da passagem de ar, a solução pode ser mais difícil; a obstrução pode ocorrer em
qualquer ponto da passagem nasal e este deve ser identificado. Se o problema

está relacionado à rinite alérgica, o agente alérgico deve ser removido, antihistaminicos e descongestionantes melhoram a sintomatologia e provocam
constricção da mucosa nasal.

Em terms de reabilitação, de acordo com ARAGÃO (1986), o
primeiro passo é promover o fechamento da boca, o que levará a criança a

respirar pelas vias aéreas superiores e promovera estímulos, através de nova
posição da mandíbula, que reorientará as trajetórias funcionais musculares e a
lingua voltará a estimular o palato. Para o efetivo fechamento da boca, pode ser
utilizado uma aparatologia de ortopedia funcional dos maxilares. Exercícios e
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uma nova orientação de postura, hábitos alimentares e posição frente à escola e
família, feito através de toda a equipe de orientação. A aparotologia estimula o
crescimento e desenvolvimento do Sistema Estomatognático (boca com os
músculos, dentes, lingua, nervos, vasos sangüíneos, glândulas, mucosa, gengiva
e periodonto).

0 ideal, segundo ARAGÃO (1988), é interceptar a presença da
Respiração Bucal fa° logo seja percebido o processo. O diagnóstico do
respirador bucal pode ser feito pelo médico pediatra ao examinar uma criança e
observar suas características, podendo orientar aos pais para que evitem que a
criança respire pela boca, faça sucção de dedo ou outros objetos, também
orientações de medidas para a recuperação da ventilação nasal quando a criança
apresenta um quadro de congestionamento. Porém, se o hábito da Respiração

Bucal já estiver instalado há muito tempo e as características estiverem bem
evidentes, além dessas orientações, o pediatra deverá encaminhar a criança a um
ortopedista funcional dos maxilares para ser avaliada e orientada quanto
necessidade de um tratamento com aparatologia ortodõntica, simultaneamente
ao uso do aparelho a criança deve estar sob os cuidados médicos para que a
permeabilidade das vias aéreas superiores seja mantida.

Apenas removendo a causa direta da Respiração Bucal, adenóides ou
amígdalas hipertrõficas, segundo ARAÚJO (1998), o problema não seria
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resolvido. A parte principal foi resolvida, mas se não for feita a reeducação da
respiração e readaptação da musculatura, o problema vai persistir como um
hábito residual. Os exercícios respiratórios precisam ser feitos com bastante
intensidade, mas tendo este paciente toda a sua musculatura hipotônica, com a
mímica expressiva completamente alterada, necessita fortalecer os músculos

periorais, para que possa manter os lábios juntos, neste caso o autor sugere o uso
da chupeta ortoderntica. Também é necessário o fortalecimento dos músculos
elevadores da mandíbula, podendo ser através de exercícios corn o mordedor de
borracha. Em geral estes pacientes também têm deglutição atípica e postura de

lábio e lingua incorretas. Muitas vezes também é necessário a reeducação da
deglutição e exercícios de dicção.

Mesmo que o hábito seja abandonado espontaneamente em uma idade
adequada, de acordo com ALMEIDA (1998), nem sempre isto implicará em
auto-correção das alterações bucais e dos distúrbios oclusais, principalmente
quando já estiverem instalados hábitos secundários, como a interposição lingual
e/ou labial. Se a auto-correção não ocorrer, deve-se interceptá-los
adequadamente, evitando-se assim o seu agravamento. A abordagem ideal deve
ser de caráter multidisciplinar, sendo assim o clinico geral, o odontopediatra e o
ortodontista devem trabalhar com o auxilio profissional de fonoaudiologos,
otorrinolaringologistas e psicólogos, se necessário. Quando há interposição
lingual, o mau posicionamento da lingua pode persistir mesmo após a correção
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da discrepância dento-alveolar, tornando-se necessária uma terapia funcional de
reeducação muscular, realizada pelo fonoaudiólogo, juntamente com

o

tratamento ortodiintico, não sendo preciso esperar sua finalização.

Para MERCADANTE (1998), qualquer terapêutica que vise corrigir
os dirtúrbios morfofuncionais que o paciente respirador bucal apresenta, deve
ser conduzida segundo fundamentos anatômicos e fisiológicos de todas as partes
isoladas do Sistema Estomatognático, mas que funcionem

coletiva

e

interdependentemente como uma unidade biológica. Feita a devida avaliação, se
necessário, deve-se enviar o paciente ao otoninolaringologista para solucionar a
obstrução nasal. Isto no entanto não é suficiente, pois removida a causa direta, o

paciente continua corn o hábito, há necessidade que a musculatura seja
reabilitada através de exercícios funcionais que fortaleçam os músculos
periorais, para que os lábios se mantenham juntos. A respiração também deve
ser reeducada através de exercícios respiratórios. Os exercícios de
fortalecimento muscular devem ser feitos com chupeta ortodôntica e placa
vestibular. Para a correção da Respiração Bucal, o autor sugeriu a utilização do
aparelho escudo vestibular, que impede a penetração do ar pela boca, fazendo
com que a respiração seja, obrigatoriamente, pelas vias aéreas superiores.
Recomendou o uso do escudo vestibular inicialmente com orificios maiores, que
devem ser gradativamente diminuídos. É importante observar se não existe uma
real obstrução nasal que deverá ser primeiramente eliminada. A atividade aérea
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nasal aumentada estimula o tecido nasal, os seios maxilares e a circulação
paranasal e pode ter uma influência favorável no crescimento de estruturas
ósseas contíguas. Sendo a Respiração Nasal mais diflcil que a Bucal, o escudo
induz, portanto, a um exercício mais intenso dos músculos da respiração.

importante o relacionamento entre profissionais, proporcionando

aos hábitos bucais um tratamento multidisciplinar. Para RODRIGUES (1998), o

tratamento odontológico envolve aparelhos fixos ou removíveis e tratamento
dentário. 0 tratamento fonoaudiológico incluindo a retirada do hábito e/ou
substituição do hábito por aparatologia funcional apropriada, sempre associada a

terapia fonoaudiológica e a reorganização neuro-funcional, com estabilização
funcional adequada a idade

do paciente.

E a avaliação de um

otorrinolaringologista, com uma visão global do problema, instituindo

o

tratamento sempre que necessário.

O tratamento da Respiração Bucal, de acordo com SCHINESTSCK,
SCHINESTSCK (1998), deve ser feito precocemente, com uma visão sistêmica,
sendo capaz de interceptar a formação de ma oclusão dentária e alteração
postural. A instalação de aparelhos ortopédicos funcionais constitui-se no
elemento de escolha para o inicio da ação terapêutica neste período evolutivo.
As técnicas ortopédicas funcionais são as mais adequadas em razão das suas

características básicas, por não necessitarem suporte dentário e terem ancoragem
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em ambos os maxilares. Além de agirem em todo Sistema Estomatognático,
direta ou indiretamente nas estruturas maxilares, musculares

e dentárias,

podendo ser utilizadas na dentição decidua e em etapas bem precoces de
desenvolvimento, coin vantagens sobre outras técnicas. Estimulam o selamento
labial, alteram a pressão atmosférica da boca, modificam a trajetória funcional
dos músculos e desencadeiam novos estímulos e processos neurais que
favorecem a recuperação orgânica. Corn o fechamento da boca, a mucosa nasal
é estimulada e o ar é filtrado, aquecido e umidificado, antes de ser encaminhado

ao pulmão;
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b) Otorrinolaringologista:

Nos pacientes caracterizados pela Facies Adenoideana, segundo
PORTMANN (1983), que possuam obstáculo mecânico tais como adenóides ou
amígdalas hipertróficas que desencadeiam quadros infecciosos com as
manifestações faciais e gerais da síndrome, indica-se a remoção cirúrgica das
adenóides ou amígdalas, sendo extremamente eficaz quando criteriosamente
indicada, também a terapia com antibióticos e anti-inflamatórios diante dos
surtos infecciosos agudos e a necessidade da reeducação, ou seja, favorecer a
readaptação respiratória comprometida por urna morfologia nasal e palatina
alterada, através de tratamentos ortodónticos e reeducacflo respiratória.

Para HUNGRIA (1991), amígdalas palatinas e adenóides, volumosas

ou hipertróficas, por si s6 não constituem indicação cirúrgica, a não ser que
estejam provocando evidentes distúrbios da respiração e deglutição.

Toda

criança apresenta vegetações adenoideanas, o que é fisiológico, sua ausência é
que é patológica. Em vista disso, crianças portadoras de amígdalas e adenóides
volumosas, mas que não chegam a provocar Respiração Bucal compensatória
com todas as características de prognatismo dos dentes superiores, predisposição
a resfriados de repetição, nem distúrbios da deglutição, nem desencadeiam
amigdalites febris freqüentes, não têm indicação para remoção cirúrgica.
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De acordo com COSTA et al (1994), quando observa-se que a
hipertrofia da amígdala faringea (adenóide) sem alterações clinicas já causa
problemas pulmonares, acrescentando a possibilidade de ter também aumento
das amígdalas palatinas, nestes casos indica-se a remoção cirúrgica da adenóide

e amígdalas, antes que o paciente desenvolva a Síndrome Cardiorrespiratória.
Outra indicação de remoção cirúrgica da adenóide e/ou das amígdalas é a sua
hipertrofia extensa, provocando obstr uçao nasal permanente.

ALBERNAZ et

al. (1997) indicam a remoção cirúrgica das amígdalas

quando o seu aumento exagerado de tamanho leva a grande dificuldade de
deglutição

ou a

Respiração Bucal.

obstrução

das vias aéreas superiores com conseqüente

E a remoção cirúrgica da adenóide

é indicada também

quando há um aumento exagerado de tamanho levando a obstrução das vias
aéreas superiores ou quando existem sinais de alterações morfológicas do terço
médio da face;
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c) Fonoaudiblogo:

Segundo HANSON, BARRETT (1986), o fonoaudiólogo deve ser
treinado para determinar, depois de receber o histórico do caso e examinar a

cavidade bucal, se há necessidade de encaminhamento do paciente a um medico
para uma avaliação mais completa. Concluindo que o hábito pode ser apenas
funcional, deverá ajudar o paciente a elimina-lo, numa primeira etapa do
tratamento da deglutição atípica. Pode haver a necessidade de encaminhá-lo a
um otorrinolaringologista ou alergista. A maioria dos pacientes que respiram
habitualmente pela boca podem atualmente ser tratados com sucesso através de
cirurgia, medicação ou medidas de dessensibilização. Sendo ou não necessário
o tratamento médico, o paciente consegue desenvolver mais efetivamente a
Respiração Nasal com a ajuda de um fisioterapeuta. Dispositivos mecânicos
foram desenvolvidos com o objetivo de auxiliar o estabelecimento da respiração
nasal, sua instalação

e acompanhamento são

de responsabilidade do

ortodontista.

De acordo com ALTMANN (1990), o tratamento miofuncional
depende de uma equipe multidisciplinar. 0 pediatra é geralmente o primeiro
membro da equipe a detectar o problema e a fazer os devidos encaminhamentos.
Antes de iniciar o tratamento, é necessário que se certifique se não há qualquer
obstrução das vias aéreas superiores, pois a automatização das posturas e
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funções bucais corretas, depende diretamente da boa aeração nasal. Portanto,
inicialmente, o paciente deve ser encaminhado ao otorrinolaringologista e até
mesmo ao alergista para solucionar eventuais causas de má aeração nasal.

O

ortodontista é um outro membro importante da equipe, pois hoje, com o advento

da ortopedia funcional dos maxilares, coloca-se aparelhos ortodônticos em
idades precoces não só com o intuito de alinhar os dentes, mas também de

adequar as bases ósseas e orientar o crescimento facial. 0 tratamento
ortopédico-ortodóntico quando executado

em conjunto com a terapia

miofimcional, surte resultados bastante positivos. Alguns pacientes necessitam
de apoio psicológico, principalmente quando estão presentes os hábitos bucais
deletérios e a infantilização, isto 6, quando a criança utiliza-se das posturas e
hábitos orais para descarregar suas tensões ou chamar a atenção para si. 0
tratamento miofuncional propriamente dito, executado com auxilio do
fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo, visa adequar: a propriocepção, as posturas de
lábios, mandíbula e lingua, o tonos dos órgãos fono articulatórios, a deglutição e
se necessário a fala e a mobilidade desses órgãos relacionados.

O trabalho

proprioceptivo é desenvolvido conjuntamente com o postural. Um dos

exercícios consta da estimulação dos lábios, da ponta da lingua e da região da
papila incisiva com um palito de dentes para que a criança volte sua atenção
para estas regiões e consiga manter os lábios ocluidos e a lingua na papila.
Durante todo o tratamento necessita-se de total colaboração da criança e, para
isto, lança-se mão de todos os recursos possíveis para reforçá-lo positivamente.
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Em relação à manutenção das posturas bucais adequadas, ALTMANN
(1990) relata que devemos pedir a criança que faça tabelas, através das quais se
auto-avalia e se auto-reforça. Além disso existem etiquetas adesivas com
desenhos que lembram ao paciente as posturas orais corretas. 0 trabalho de
tonos é desenvolvido de acordo com a necessidade de cada criança, através de
exercícios isométricos. Para ensinar a deglutição propriamente dita, primeiro
explica-se para a criança como se dá o processo, para que ela possa identificar o
padrão incorreto.

E, como exercício preparatório, pode-se ensinar a sucção

prolongada de lingua e, depois, a manutenção de algum líquido entre o palato e a

lingua, permanecendo corn esta sugada.

CARVALHO (1996) afirma que a presença da fonoaudióloga é
indispensável no trabalho conjunto e no atendimento normalizador das
alterações e das funções bucais, sendo que este profissional irá adequar: a
deglutição, a mastigação, a articulação da palavra, a respiração, a mímica facial
expressiva; para que uma oclusão normal aconteça faz-se indispensável uma
perfeita harmonia entre os fatores que a influenciam, ou seja, estruturas duras e
tecidos moles. Ao médico cabe o diagnóstico e o tratamento das alterações
patológicas da Síndrome do Respirador Bucal.

0 método Padovan (1997), é um método terapêutico miofuncional
para a reeducação das pressões atípicas da lingua, baseando-se no fato que a
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mesma musculatura responsável pelas funções reflexo-vegetativas de respiração,
sucção, mastigação e deglutição, também é pela mímica expressiva, pela
defmição da morfogênese das arcadas dentárias e pela fala, também relatado por
CARVALHO (1997). Havendo desvios numa dessas funções, é bem provável
que haja incidências patológicas nas outras funções dependentes dos mesmos
innsculos e cios mesmos impulsos nervosos.

Observa-se a necessidade de

trabalhar todas as funções juntas. Neste método todas as funções são
trabalhadas em conjunto, podendo ser aplicado para qualquer tipo de paciente e
praticamente em qualquer idade. Podem ser executados exercícios para as
funções, como respiração: pedindo para o paciente emitir as vogais uma por
uma, ir fazendo corn a mão leves toques no diafragma e o som vai sendo
interrompido, sendo que juntamente vão sendo estimuladas as cordas vocais.
Também o paciente irá soprar uma lingua de sogra, para aumentar a capacidade
pulmonar, mantendo esta estirada até conseguir, fazemos pressão corn uma
toalha na região de tórax baixo, quando parar de soprar, soltamos a toalha para
que o paciente faça uma inspiração profunda. Também utiliza-se a lingua de
sogra no nariz para restabelecer o fluxo nasal, com a boca fechada e a outra
narina tampada, o paciente expira pelo nariz até encher a lingua de sogra e até o
paciente suportar, depois faz uma profunda inspiração corn a narina a qual ele
soprou. A sucção constitui o exercício mais completo para estes músculos, pode
ser exercitada com o uso da chupeta ortodôntica por cinco minutos ou mais. A
sucção pode mudar completamente a mímica expressiva alterada pela hipo ou
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hipertonicidade da musculatura facial, principalmente a perioral, esta trabalha
todos os músculos em conjunto sinergicamente. Observar no exercício se o
paciente usa com eficiência e corretamente ao lábios, a lingua e as bochechas,
gradativamente vamos direcionando para as necessárias correções. A sucção
deve ser continua e rítmica para que a musculatura trabalhe sincronicamente.
Para casos específicos de pacientes com muita hipo ou hipertonia muscular e/ou
lábio superior curto, devemos fazer uma ligeira pressão no arco da chupeta para
fora, enquanto o paciente suga, após conseguirmos movimentos corretos e bom
ritmo. Os exercícios de mastigação são feitos com um garrote; faz-se

a

mastigação com o garrote atravessado dentro da boca, colocando-o sob a lingua,
pede-se para o paciente manter a lingua na papila incisiva, demarcada
anteriormente, faz-se a mastigação de cada lado com o garrote dobrado.
Estimular os dentes anteriores e posteriores, dependendo de cada caso. Para a

deglutição, começamos com um exercício para estimular os músculos supra e
infra hioideos, este exercício é especialmente indicado para os pacientes que, ao
deglutir, projetam a cabeça para a frente, justamente porque nestes pacientes o
hi6ide não sobe para evaginar a faringe. Coloca-se um pouco de água na boca
do paciente, segura-se-lhe a lingua com uma espátula, levando a lingua um
pouco para trás; pedimos o paciente que faça um rápido gargarejo e com isso a
Agua se posiciona melhor, justamente na região onde o bolo alimentar
desencadeia o reflexo da deglutição e logo em seguida ele deve deglutir; feito
com o paciente recostado, é mais fácil e depois sentado. Para a automatização
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da deglutição, pode-se fazer um exercício colocando-se um canudo sob a lingua,
puxando-a para trás e mantendo-a nesta posição, um canudo é colocado sobre a
lingua, sem fechar os lábios, o paciente vai sugando e deglutindo. Um segundo
exercício, feito somente quando estiver na fase de automatização, com uma
chupeta furada na parte superior do escudo, enfiando-se um catéter com
diâmetros gradativamente menores e comprimentos gradativamente maiores.
Colocamos a chupeta embaixo da lingua e assim a chupeta impede que a lingua
se projete para a frente. O catéter fica sobre a lingua e a outra ponta dentro de
um copo com água; o paciente vai sugando e deglutindo ao mesmo tempo. HA
ainda muitos exercícios especí fi cos para estimular e fortalecer a musculatura

buco-facial. Um exercício muito importante que desenvolve a propriocepção da
lingua, deve ser feito envolvendo a lingua com o elástico ortodôntico e o

paciente vai retraindo a lingua, fazendo com que o elástico vá deslizando até
sair, faz-se várias vezes até o mecanismo se estabelecer. Para eliminar qualquer

hábito bucal deletério, em primeiro lugar trabalha-se todas as funções (elas são
interdependentes); em seguida dá-se mais ênfase a função que não foi

devidamente amadurecida e satisfeita na idade adequada.

Todo o tratamento, segundo CARVALHO (1997), é dividido em
etapas progressivas de dificuldade, inicialmente são apresentados exercícios de
maior facilidade na execução e gradativamente introduzem-se os demais.
Inicialmente o paciente deve ser conscientizado do problema e a importância da

73

sua reeducação, posteriormente há a execução dos exercícios e, finalmente, a
automatização do novo hábito apreendido. No tratamento é imprescindível a

cooperação do paciente com a realização dos exercícios também em casa.

2.8 Prevenção
Como uma medida preventiva da Síndrome da Face Adenoideana,
segundo G'URLEY, VIG (1982), é freqüente recomendar-se tratamento para
evitar obstrução nasal. Vários procedimentos como cirurgia intra nasal (septo,
cornetos, adenóides), expansão maxilar e medicação para controle da dilatação
da mucosa nasal são utilizados. Acreditam que diante desses procedimentos o
paciente pode ser beneficiado tendo maior passagem de ar pelo nariz.

As orientações, programas e as manobras que visem a remoção de
hábitos bucais indesejáveis também são manobras preventivas, de acordo com
LINO (1993), pois vão bloquear ou remover a causa, visando impedir os efeitos.
A prevenção compreende na interceptação e na correção das conseqüências de
um hábito bucal deletério, sendo de extrema importância

o diagnóstico

ortodósntico precoce.

Sabendo que a função depende de corretas estruturas, segundo
CARVALHO (1996), a prevenção consiste em manter características adequadas
as estruturas duras e moles, que possibilitem na respiração, tonos muscular
adequado de todos os músculos do Sistema Estomatognático, correta tonicidade
e postura da lingua e lábios em perfeito vedamento, sendo uma respiração com
padrão nasal. Estes objetivos apenas são atingidos com a amamentação no seio
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materno, que mantém os lábios vedados, postura correta da lingua, desenvolve
corretas funções do Sistema EstomatognAtico, estabelece o padrão correto de
Respiração Nasal, ou mais tarde, quando patologias já estiverem instaladas, será
necessário um ordodontista ou ortopedista, um fonoaudiólogo, um

otorrinolaringologista e um fisioterapeuta para trabalharem no sentido de
restabelecer as funções alteradas devido a alterações das estruturas

Em pesquisa realizada em Bagé-RS, por SCHINESTSCK,
SCHINESTSCK (1998), relacionando amamentação materna, respiração e má
oclusão, comprovou-se as relações existentes entre esses fatores. No total de
200 crianças pesquisadas, 118 foram amamentadas ate. 90 dias e dessas, 89
apresentaram falta de selamento labial, 70 com sintomas na Area respiratória
(inflamação no ouvido médio, sinusite, rinite, adenóides hipertróficas, asma e
bronquite) e 94 já desenvolveram Ind oclusão dentária. Na medida que aumenta
o tempo da amamentação no peito materno, diminui sensivelmente, os

problemas pesquisados.

A prevenção, para SCH1NESTSCK, SCHINESTSCK (1998),

é

melhor das idéias e deve direcionar o tratamento médico-odontológico com urna
verdadeira integração interdisciplinar e multidisciplinar constituída por médicos,
dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas

e todos aqueles

profissionais que possam, de uma forma ou de outra, colaborar na busca da
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saúde geral. Ação precoce e prevenção produzem resultados melhores e mais

estáveis. 0 autor ainda relata que não é mais os fatores etiológicos múltiplos,
hereditários, sistêmicos

ou locais que estejam atingindo o Sistema

Estomatognático e alterando o binômio forma-função. A visão do corpo como

um todo, a identificação e reconhecimento da existência de um trinômio:
Respiração Bucal - mi oclusão dentária - alteração postural e seu tratamento em

idade precoce representa uma esperança terapêutica e a mais importante e
acessível prevenção das doenças que se manifestam nos sistemas respiratório,

esquelético e digestivo.

3 DISCUSSÃO

As funções bucais estão relacionadas entre si, sendo que

o

desequilíbrio de uma dessas funções do Sistema Estomatog,nático, tem
repercussões em todo o organismo com alterações morfológicas e funcionais. A

obstrução nasal constitui uma das causas mais freqüentes na alteração do
desenvolvimento facial. A maioria dos autores concordam que um sistema
nasorespiratório viável é necessário para propiciar o desenvolvimento tanto do
complexo nasomaxilar quanta do complexo mandibular. CARVALHO (1997),
FERREIRA (1997), MERCADANTE (1998), RODRIGUES (1998)

Autores corm) ALTMANN (1990), SHAUGHNESSY (1993),

CARVALHO (1997) e ALMEIDA (1998), concordam que os ossos, assim como
os dentes, são entidades ativas e reagem a qualquer força exercida sobre eles, a
tração muscular sobre um determinado osso pode modificar seu
desenvolvimento.

O agente etiológico mais freqüente, responsável pela ocorrência da

Respiração Bucal no paciente com todas as repercussões morfológicas

e

funcionais, são as adenóides e/ou amígdalas hipertróficas ou como muitos
autores generalizam, qualquer obstáculo que venha a obstruir as vias aéreas
superiores. A Respiração Bucal tem sido considerada a muito tempo um fator
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significativo na etiologia da maloclusão. FERREIRA (1997), SCHTNESTSCK,
SCH1NESTSCK (1998)

A criança deve ser acompanhada em todos os estágios de
desenvolvimento, pois segundo ARAGÃO (1986) a etiologia deste problema é
complexa; durante a primeira infância, qualquer doençá, acidente, estado
alérgico, gripe, pode obstruir as vias aéreas superiores e com o tempo criar o
hábito da criança respirar pela boca.

Entre as características mais comuns do paciente respirador bucal
estão: o aspecto alongado da face, a boca entreaberta com o paciente ern posição
de repouso, fisionomia inexpressiva e o palato ogival. As alterações dos traços
fisionômicos do paciente, proporcionam características típicas constituindo a
chamada Facies Adenóide ou Adenoideana, Síndrome do Respirador Bucal ou
Síndrome da Face Longa. RUBIN (1980), JOSEPH (1982), PORTMANN
(1983), McNAMARA (1984), ARAGA- - 0 (1986, 1988), SILVA FILHO et al.

(1986), ALTMANN (1990), HUNGRIA (1991), NOVAES, VIGORITO (1993),
SHAUGHNESSY (1993), LANGLADE (1995), CARVALHO (1996

1997),

CHRISTENSEN, FIELDS (1996), TOURNE (1996), FERREIRA (1997).
MERCADANTE (1998)
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Poucos autores classificaram o paciente respirador bucal, não
existindo uma classificação padronizada que poderia ser utilizada para facilitar a
comunicação entre os profissionais. Salienta-se, então, que o mais importante é
conhecer e avaliar as características clinicas desses pacientes, fazendo um
correto diagnóstico, chegando a etiologia do problema e instituindo o tratamento
adequado. Dentre os autores que classificam o paciente respirador bucal estão
VIG et al. (1981), MOYER S (1991), CAR VAL110 (1996).

0 exame detalhado é extremamente importante para o correto
diagnóstico do paciente respirador bucal, podendo a partir dai instituir

o

tratamento adequado, evitando ou tratando repercussões maiores, recuperando a
fisiologia do Sistema Estomatognático, corrigindo

alterações anatômicas,

podendo assim, restabelecer a Respiração Nasal. JOSEPH (1982), ARAGÃO

(1988), MOYERS (1991), NOVAES, VIGORITO (1993), COSTA et al. (1994),
CARVALHO (1996, 1997), ALMEIDA (1998), SCHTNESTSCK (1998)

Existe concordância entre os autores de que as estruturas do complexo
cranio-facial e suas funções estão relacionadas entre si e que qualquer alteração
na forma ou função de um elemento trás repercussões para todo o organismo.
Poderemos manter o equilíbrio deste complexo e de todo o indivíduo, na medida
que temos uma atitude postural e respiratória correta, um vedamento labial
eficiente, trabalho muscular com tonos adequado, postura e função adequada da
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lingua. Assim sendo o tratamento de um hábito bucal, neste caso da Respiração
Bucal, deve ser realizado sob uma visão ampla, ou seja, um tratamento
multidisciplinar, com a análise e terapia por diversos profissionais da aérea da
saúde, como: cirurgião dentista, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista

e

psicólogo. PORTMANN (1983), HANSON, BARRETT (1986), ARAGÃO
( 1986), ALTMANN (1990), CARVALHO (1996, 1997), ARAÚJO (1998),
ALMEIDA (1998),

MERCADANTE (1998), RODRIGUES ( I 998),

SCHINESTSCK, SCHINESTSCK (1998)

4 CONCLUSÃO

Após a realização desta revisão bibliográfica sobre o assunto

Respiração Bucal, pode-se concluir que:

1. A obstrução nasal constitui uma das causas mais freqüentes da
alteração do desenvolvimento facial.

2. 0 agente etiológico mais freqüente, responsável pela ocorrência da
Respiração Bucal são as adenóides e/ou amígdalas palatinas hiperftóficas.

3. 0 aspecto alongado da face é urna característica típica do paciente
respirador bucal, relatado pela maioria dos autores.

4. Não existe na literatura uma padronização para classificar o
paciente respirador bucal.

5. 0 tratamento dos hábitos bucais deletérios, especialmente no caso

da Respiração Bucal, deve ter urna abordagem multidisciplinar para que haja
sucesso na terapêutica e manutenção do equilíbrio do Sistema Estomatognático e
deste corn todo o organismo.
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