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 RESUMO

Objetivo: descrever a importância do trabalho multidisciplinar e a conduta fonoaudiológica nos
casos de pacientes respiradores orais com diagnóstico de rinite alérgica. Métodos: paciente com 6
anos de idade, encaminhado para o Centro de Atendimento ao Respirador Oral (CARO), no qual foi
avaliado por equipe multiprofissional (fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, alergologista, ortodontista)
sendo constatado quadro de rinite alérgica, distúrbio oromiofuncional e mordida cruzada. Após as
avaliações e discussão do caso com os profissionais da equipe (fonoaudiólogo, otorrinolaringologista,
alergologista, ortodontista) optou-se por iniciar tratamento clínico medicamentoso, reavaliando o
paciente após seis meses. Após esse período o paciente apresentou melhora significativa do quadro
alérgico, sendo iniciada fonoterapia. A terapia fonoaudiológica foi composta por três etapas:
conscientização, exercícios miofuncionais e treino da função respiratória. Resultados: com o
acompanhamento fonoaudiológico semanal com duração de 21 semanas, o paciente apresentou
melhora no tônus dos músculos orofaciais, mantendo o vedamento labial e respiração nasal.
Conclusão: o atendimento do paciente por uma equipe multiprofissional viabilizou e colaborou para
o sucesso do tratamento fonoaudiológico.
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■  ■  ■  ■  ■  INTRODUÇÃO

A respiração é uma função vital. Quando esta é
nasal e, portanto, adequada,  só traz benefícios
para a saúde do indivíduo 1-4.

As causas mais freqüentes da respiração oral são
obstruções nasais e/ou faríngeas. A flacidez dos

músculos faciais e mastigatórios também pode levar
a boca a se abrir, podendo causar uma respiração
oral funcional (neste caso não há qualquer
obstrução) 2-5.

Deste modo, quando há algum impedimento para
que a respiração nasal possa se realizar, tem-se a
respiração oral. A respiração oral é, portanto, uma função
adaptativa que necessita de alterações estruturais que
permitam sua instalação e funcionalidade 2-4.

Estas alterações promovem conseqüências de
diversas ordens, que acarretam prejuízos para o ser
humano. A ocorrência dessas conseqüências, bem
como o grau de prejuízo para o indivíduo irá
depender do início e da duração do quadro de
respiração oral, da genética do paciente, dos fatores
ambientais envolvidos, assim como da etiologia da
obstrução nasal e/ou faríngea 2,4-5.

Portanto o diagnóstico, bem como o tratamento
o mais precoce possível da respiração oral devem
ser realizados por uma equipe multidisciplinar, para
que seja então possível minimizar suas
conseqüências 3-4,6.

Essa equipe multidisciplinar deve ser formada por
fonoaudiólogos, alergologistas, otorrinolaringologistas
e ortodontistas. Seu principal papel é o de
diagnosticar a etiologia da respiração oral, discutindo
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em conjunto qual a melhor conduta a ser tomada 4,6.
O fonoaudiólogo tem um importante papel dentro

dessa equipe, fortalecendo os músculos orofaciais
e mastigatórios e restabelecendo a respiração nasal
e demais funções orais, quando necessário 4.

No caso de pacientes com queixa de respiração oral
é fundamental o diagnóstico, para que seja determinada
a etiologia da obstrução nasal e/ou faríngea, pois a
conduta fonoaudiológica pode se modificar de acordo
com as possibilidades do paciente. A etiologia da
respiração oral tem um papel muito importante, tanto
na sintomatologia apresentada pelo paciente, como no
sucesso ou não da sua reabilitação 4.

No trabalho de atendimento multidisciplinar aos
respiradores orais que temos realizado,
estabelecemos condutas fonoaudiológicas segundo
a etiologia da respiração oral. Observamos que a
terapia fonoaudiológica mostra-se mais eficaz, com
uma duração menor e maior facilidade para
automatização da respiração nasal.

O objetivo desse artigo é descrever a conduta
fonoaudiológica assumida no caso clínico de um paciente
respirador oral com diagnóstico de rinite alérgica.

■  ■  ■  ■  ■  MÉTODOS

Este estudo foi baseado no relato de caso de
uma criança do gênero masculino, 6 anos de idade,
encaminhada ao Centro de Atendimento ao
Respirador Oral (CARO), a partir dos dados dos
prontuários da equipe multidisciplinar.

Descrição do caso:
Criança do gênero masculino, com queixa de

respiração oral e bronquite, um ano após ter sido
submetido a adenoamigdalectomia.

Neste serviço o paciente é avaliado por uma
equipe de profissionais composta por: fonoaudiólogo,
otorrinolaringologista, alergologista e ortodontista.
Após o diagnóstico, o caso é discutido e são
definidos os planos terapêuticos.

No exame físico do paciente, realizado pelo
otorrinolaringologista e alergologista, observou-se na
rinoscopia anterior, mucosa nasal pálida e secreção
hialina. Na otoscopia visualizou-se orelha direita
normal e otite média crônica simples na esquerda.

Na videofibronasofaringolaringoscopia identificou-
se hipertrofia de cornetos inferiores bilateral e edema
de grau 3. Não foi observado aumento de tecido
linfóide na nasofaringe. Paciente apresentou quadro
clínico de rinite alérgica inflamatória.

Os fonoaudiólogos realizaram avaliação clínica
e eletromiográfica. No exame oromiofuncional foram
avaliados os aspectos morfológicos e o
posicionamento habitual no repouso, tônus e
mobilidade das estruturas orais, bem como as
funções orofaciais.

Apresentou lábios abertos em posição habitual
de repouso, sendo os mesmos grossos com eversão
do inferior, com aspecto ressecado e coloração
esbranquiçada. A musculatura do orbicular dos
lábios apresentou-se flácida, com mobilidade normal
e ângulo mentolabial pouco acentuado.

As bochechas estavam assimétricas e com tônus
flácido e o músculo mentual apresentou-se rígido
por compensação do tônus do lábio inferior.

Os dentes não se encontravam em bom estado
de conservação, apresentando cáries nos dentes
posteriores do lado esquerdo. Quanto à oclusão
dentária, foi observada mordida cruzada à esquerda
com melhor lateralização de mandíbula e maior
amplitude de movimento para o mesmo lado.

Com relação à posição habitual de língua
observou-se  anteriorização da mesma, com dorso
elevado, ponta baixa e tensão diminuída.

Na avaliação das funções, observou-se modo
respiratório predominantemente oronasal. Com a
utilização do espelho de Glatzel não foi visualizada
saída de ar pela narina esquerda, mesmo após a
limpeza nasal.

A mastigação foi registrada por meio da filmadora
JVC modelo NO.GR-AX 25U e avaliada com pão
francês. Durante a mastigação o paciente manteve
os lábios entreabertos, realizando movimentos
exagerados com a musculatura perioral. Houve
preferência pelo lado direito, ocorrendo de forma
rápida, com movimentos verticais de mandíbula e
amassamento do alimento com a língua.

Na deglutição de sólidos foi observado projeção
de língua anterior, contração da musculatura perioral
e de mentual. O paciente manteve os lábios
entreabertos, apresentando anteriorização do
pescoço ao deglutir. Nos líquidos também visualizou-
se projeção de língua anterior, com dificuldade em
organizar o bolo sobre a mesma e contração dos
músculos periorais e  mentual. Não foram observadas
alterações significativas na fala.

Paciente apresentou diagnóstico fonoaudiológico de
distúrbio oromiofuncional, com alteração quanto ao tônus
e posicionamento habitual de lábios, língua e bochechas,
respiração oronasal e mastigação e deglutição adaptadas.

Concluídas as avaliações, a equipe de
profissionais optou por iniciar somente o tratamento
clínico medicamentoso, reavaliando o paciente após
um período mínimo de três meses. Foi orientado
também a procurar tratamento odontológico para que
posteriormente fosse iniciada a correção ortodôntica.

O paciente retornou ao serviço após seis meses
do início do tratamento clínico, sendo reavaliado pela
mesma equipe de profissionais.

No exame físico, os médicos constataram rinoscopia
anterior sem edemas, otoscopia na orelha direita normal
e esquerda com espessamento de membrana
timpânica. Na videofibronasofaringolaringoscopia
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observaram-se cornetos normotróficos, sem edema,
sem coriza e com boa permeabilidade. Não foram
encontradas alterações na nasofaringe.

Na reavaliação fonoaudiológica não foram
observadas mudanças significativas na musculatura
e funções orais. Embora a melhora no quadro
respiratório/ alérgico tenha sido significativa, o paciente
permaneceu com o hábito da respiração oronasal.

Após as reavaliações os profissionais optaram
por iniciar a fonoterapia com o objetivo de instalar a
respiração nasal e fortalecer a musculatura orofacial.

O tratamento ortodôntico não pode ser iniciado
pois o paciente ainda não havia realizado o
procedimento odontológico.

A fonoterapia foi composta de três etapas:
conscientização, exercícios musculares e treino da
função respiratória, realizada semanalmente com
duração de 30 minutos.

 Inicialmente foi discutido com o paciente sobre
a importância da respiração nasal, bem como a
necessidade da realização da terapia. Ao longo de
todo o processo o paciente foi conscientizado sobre
as conseqüências da respiração oral e motivado a
realizar as atividades propostas em terapia.

Foram realizados exercícios isométricos para o
fortalecimento do tônus dos lábios, bochechas, bem
como para uma melhor tensão da língua.

Paralelamente foram utilizadas estratégias (uso
de elástico ortodôntico e/ou retalho de hóstia entre
os lábios, etc.) para o paciente treinar a possibilidade
de respiração nasal, mantendo os lábios ocluídos.

Utilizou-se também massagens para soltar a
musculatura do lábio superior e mentual.

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética do Centro de Especialização em Fonoaudiologia
Clínica, sob número 043/05, sendo necessário o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido.

■  ■  ■  ■  ■  RESULTADOS

Após três meses de terapia (12 sessões), o paciente
foi submetido a nova eletromiografia, que revelou melhora
significativa no tônus muscular de lábios e bochechas,
bem como diminuição da tensão do músculo mentual.

O paciente permaneceu em  atendimento
semanal por 21 sessões, quando teve alta. Foi ainda
reavaliado mensalmente por mais três meses.

Os objetivos da terapia foram alcançados. O
paciente apresentou melhora significativa do tônus
dos músculos orofaciais, bem como manteve o
vedamento labial, respirando pelo nariz.

■  ■  ■  ■  ■  DISCUSSÃO

Dentre os principais fatores que podem causar
obstrução nasal, gerando a respiração oral,
destaca-se pela grande prevalência (estima-se
que f ique ao redor de 30% da população

brasileira) e prejuízos causados, a rinite alérgica.
1-2,4,7-15.  Rinite alérgica é definida como um
conjunto de sintomas nasais que se desenvolvem
após uma inflamação imunológica 9.

Não é qualquer reação imunológica, mas sim,
aquela que envolve o contato entre anticorpos da classe
IgE e a exposição a alérgenos 9. Os sintomas
resultantes desta interação são obstrução nasal, coriza,
prurido e espirros 7-8,10-12 e o tratamento deve ser sempre
que possível realizado conjuntamente pelo
alergologista, otorrinolaringologista e fonoaudiólogo 4.

No atendimento que temos prestado a respiradores
orais temos observado uma alta ocorrência desses
pacientes com diagnóstico de rinite alérgica. Devido a essa
constante freqüência, bem como aos diversos incômodos
e desconfortos relatados pelos pacientes, temos procurado
prestar um atendimento diferenciado, focado
principalmente em condutas que determinam o momento
mais favorável para o início da terapia fonoaudiológica.

Com isso procuramos minimizar alguns insucessos
terapêuticos resultantes da dificuldade na instalação da
respiração nasal que seguramente geram desmotivação,
falta de envolvimento e abandono da terapia.

Mas como definir o momento mais favorável para
o início da fonoterapia? Como no caso aqui descrito,
precisamos do auxílio de outros profissionais que
possam avaliar e tratar as condições nasais do
paciente. Não podemos esquecer que em muitos casos
o paciente alérgico apresenta uma sintomatologia nasal
que inviabiliza a passagem de ar fisiológica. O excesso
de secreção nasal e, principalmente, o edema e/ou
hipertrofia dos cornetos podem, de acordo com sua
intensidade, impossibilitar a passagem de ar nasal.

Portanto é importante iniciar a fonoterapia
conjuntamente com algum tipo de tratamento para a
alergia que o paciente apresente 4. Como no caso aqui
descrito, temos esperado um mínimo de três meses
do início do tratamento medicamentoso para o início
da fonoterapia. A experiência no atendimento a esses
pacientes tem mostrado que esse tempo costuma ser
suficiente para a melhora do quadro clínico
apresentado, sendo a partir desse tempo iniciada
terapia fonoaudiológica. É esperado que o alergologista
e/ou o otorrinolaringologista devem reavaliar o paciente
em tratamento para analisar se de fato houve uma
melhora significativa do quadro apresentado,
possibilitando a respiração nasal. Neste momento o
fonoaudiólogo pode sentir-se seguro para o início do
tratamento de seu paciente, como o exposto aqui.

■  ■  ■  ■  ■  CONCLUSÃO

O caso apresentado obteve sucesso, uma vez
que todas as premissas para o início da fonoterapia
foram respeitadas. O atendimento do paciente por
equipe multiprofissional viabilizou e colaborou
favoravelmente para o sucesso do tratamento.
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ABSTRACT

Purpose: to describe how important is the multidisciplinary approach to mouth breathing patients
with allergic rhinitis. Methods: a six-year old patient from Centro de Atendimento ao Respirador Oral
(CARO)  was evaluated by a multidisciplinary team composed by: speech pathologists, ENT doctor,
allergist and orthodontist. Allergic rhinitis and also oro-myofunctional disorders and cross bite were
diagnosed. The team, together, decided to begin by the clinical treatment of the basis disease, for 6
months. After that, patient presented improvement of allergies and was submitted to speech pathologist
therapy. It comprehended 3 stages: awareness, myofunctional exercises and respiratory training.
Results: after a period of 21 weeks of weekly speech pathologist appointments, patient presented
good improvement in tonus of facial muscles, maintaining lips closed and nose breathing. Conclusion:
multidisciplinary approach was mandatory for the success of the speech pathology therapy.

KEYWORDS: Speech Therapy; Mouth Breathing; Rhinitis; Stomatognathic System; Otolaryngology
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