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Resumo 

 

Através da análise da filogenia do crânio dos vertebrados, viu-se que a respiração e 

a deglutição serviram de matriz funcional no surgimento da mandíbula (do sistema 

estomatognático) nos peixes primitivos. O surgimento da mandíbula deriva uma 

série de mudanças neurológicas, sensoriais, estruturais e funcionais. Mais tarde, 

com o surgimento dos répteis, o sistema estomatognático se fortalece e 

complexifica, fazendo com que a aconteça uma migração da musculatura dorsal 

para a face. Essa musculatura vai se estabelecendo em torno do encéfalo, gerando 

a diferenciação entre tronco e cabeça. Vê-se isso se repetir na embriologia humana. 

Na ontogenia humana, quando surgem no Australopiteco mudanças adaptativas em 

seus hábitos alimentares, também ocorrem adaptações em seu sistema locomotor e 

neurológico. Observa-se então que sistema estomatognático e sistema locomotor, 

co-evoluíram, sendo muito presente a influência de um sobre o outro. 

 

Introdução: A postura corporal é o equilíbrio muscular estático, ligado à contração 

muscular tônica. Compreender que o corpo humano é totalmente ligado por um 

tecido músculo aponeurótico, que interfere no sistema ósteo muscular, permite ao 

profissional ligado a saúde oral e ao profissional que se prontifica a fazer uma 

análise postural, entender e diferenciar as etiologias assim como os processos de 

adaptação descendentes e ascendentes do corpo, a fim de reinserir o equilíbrio que 

foi perdido por alguma disfunção corporal ou oral. 

 

Objetivo: Tendo em vista a grande interação entre sistema estomatognático, crânio 

e coluna vertebral, o objetivo desse trabalho será realizar uma revisão bibliográfica 

sobre funções orais e suas relações com a postura corporal. 

  

Metodologia: Foram consultados 74 artigos na base Lillacs, Sciello e Pubmed e 

selecionados 23 por estarem de acordo com os objetivos desse estudo. Foram 

também consultadas teses, monografias e bibliografia de base, para embasar as 



relações entre postura corporal, e respiração oral, das quais 2 monografias e 19 

livros foram selecionados.  

 

Desenvolvimento: 

 

Dentre os 25 artigos selecionados por estarem de acordo com o objetivo deste 

estudo, 56% dos artigos se referem à alterações da respiração no Sistema 

Estomatognático e funções orais; 25,4% fazem referencia à alterações respiratórias 

no Sistema Estomatognático e alterações da postura do crânio e coluna cervical; 

10% fazem relações entre respiração oral, Sistema Estomatognático e postura 

corporal; e o restante estabelece uma relação entre respiração oral e postura 

corporal. 

Dessa forma podemos dimensionar o quanto a estrutura humana está adaptada 

para a essa função, que foi tão determinante em sua constituição. 

No caso do presente estudo que se propôs a analisar as relações entre funções 

oraisl e postura corporal vimos que os artigos levantados demonstram que a 

respiração possui grande influência na constituição craniofacial quanto na postura 

corporal. Para Rolf (1990), durante a vida do indivíduo, a postura corporal vai se 

tornando cada vez mais ereta, sendo que os sistemas respiratório, sensorial, 

dentário, etc. promovem a adaptação anatômica do tronco em relação ao pescoço. 

Tendo os músculos do tronco e do pescoço um papel muito importante no equilíbrio 

da cabeça, se ocorrer alguma interferência nesse equilíbrio, a postura da cabeça 

também sofre mudanças. 

Já para Roccabado Seaton (1983) a cabeça se equilibra em um tripé formado pelas 

articulações tempôromandibulares e articulação atlantoccipital, mas o peso do crânio 

visceral (face) depende do equilíbrio muscular entre musculatura posterior, 

musculatura mastigatória, musculatura supra e infra hioideas, postura da língua e a 

pressão negativa intra oral gerada por ela. 

Vários autores concluíram que os respiradores orais produzem um giro anterior da 

cabeça para facilitar a ingestão de ar pela boca. Considerando o peso do crânio num 

eixo vertical, concluímos que com uma alteração em seu posicionamento, os desvios 

posturais se estenderão à toda coluna vertebral que buscarão compensações para 

manter a horizontalidade bipupilar e do sistema vestibular. Foram também 

apontadas a relação entre postura incorreta do crânio que interfere na postura da 



língua e da coluna cervical. A partir da língua e cintura escapular mal posturadas, a 

mastigação, a deglutição, a oclusão, a formação do palato, funcionamento da 

musculatura facial, também poderão ser prejudicadas.  

Os artigos também demonstram que a respiração tem reflexos mais diretos na 

constituição e funcionamento do sistema Estomatognático, no desenvolvimento 

craniofacial, e na alteração da postura do crânio, que por seu peso e posicionamento 

acarreta compensações no eixo corporal. 

Ainda segundo Costa (1999), foi constatado que os músculos do corpo agem em 

forma de cadeia muscular, isto é, o conhecimento da estrutura das fáscias favorece 

entender como os músculos, enquanto componentes desta cadeia, contraídos ou 

estirados, aquém ou além de sua fisiologia normal são causadores de posturas 

inadequadas. Estes músculos determinam movimentos não harmônicos 

comprometendo a respiração e as funções do sistema estomatognático. 

Todas essas alterações podem ter duplo sentido; do funcional para o estrutural e 

vice-versa, fluindo através da rede fascial, que por ser tecido conjuntivo, adquire 

diversos nomes e funções, como aponeuroses, mesênquimas, entre outros, que 

contribuem tanto para a constituição, quanto para o funcionamento da estrutura.  

 

Resultados: 

 

Ainda que alguns artigos não tenham identificado medidas estruturais que 

comprovassem os distúrbios respiratórios, devemos talvez procurar onde ou como 

se manifestam os reflexos, ou compensações advindas da alteração funcional, pois 

como dizem Maturana e Varela (1997): um organismo enuncia relações entre 

componentes, com leis que regem suas interações e transformações, que têm um 

fluxo constante, com finalidade de manutenção da estabilidade dessa organização. 

Em 100% dos artigos consultados foi encontrada a conclusão de que era necessária 

uma abordagem multidisciplinar reunindo a fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 

ortodontia, otorrinolaringologia, nutrição odontopediatra, alergista, ao problema da 

respiração oral de suplência. 

 

 

 

 



Considerações Finais: 

 

As relações entre funções orais e postura corporal, são relações circulares de 

interações e transformações mediadas pelo tecido fascial, que é o órgão de 

integração e comunicação, que distribui tensão, produz tônus, e que contém tecido 

nervoso, formando encadeamentos musculares que interligam Sistema 

Estomatognático e coluna vertebral. 

 

Fontes Consultadas: 

 

1. ARELLANO, J. C. V. Relações entre postura corporal e sistema 

estomatognático. Jornal Brasileiro de oclusão, ATM e dor orofacial, Curitiba, 

v. 2, n. 6, p. 155-164, abr./jun. 2002. 

 

2. BANKOFF, A. D. P.; et al, Estudo do equilíbrio corporal postural através do 

sistema de baropodometria eletrônica, Revista Conexões, Campinas, v. 2, n. 2, 

2004. 

 

3. BANKOFF, A. D. P; et al. Postura e equilíbrio corporal: um estudo das 

relações existentes. Mov Percepção, Espirito Santo do Pinhal, v. 6, n. 9, p. 55-

69, 2006. 

 

4. PADOVAN, B. A. E. Reorganização neurofuncional: Método Padovan. Jornal 

Brasileiro de ortodontia e Ortopedia Maxilar. Editora Maio Ltda, Curitiba, ed10, 

p. 3-11, jul./ago. 1997. 

 

5. BIENFAIT, M. Fáscias e pompages: Estudo e tratamento do esqueleto 

fibroso, 2 ed. São Paulo: Summus Editorial, 1999. 

 

6. CARLSON, B. M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 

 



7. CAVALCANTI, R. V. A. Más oclusões x Alterações oromiofuncionais. 

1999. 59f. Monografia de conclusão do curso (Especialização em Motricidade 

Oral) CEFAC, Rio de Janeiro, 1999. 

 

8. CHIAPPETA, A.; et al. Correlação entre postura corporal e mastigação após a 

dentição mista. Revista Cefac, São Paulo, v. 6, n. 4, p. 363-369, out./dez. 2004. 

 

9. CLEVELAND, P. H.; et al. Princípios Integrados de zoologia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

10. COSTA, A. V. R. Respiração Bucal e postura corporal: uma relação de 

causa e efeito. 1999. 3f.  Monografia de conclusão do curso (Especialização em 

Motricidade Oral) CEFAC, Rio de Janeiro, 1999. 

 

11. CUCCIA, A.; CARADONNA, C. The Relationship Between the Stomatognathic 

System and Body Posture. Clinics, v. 64, n. 1, p. 61-66, jan. 2009.  

 

12. DENYS-STRUYF, G. Cadeias musculares e articulares: o método G. D. S. 

São Paulo: Summus Editorial, 1995. 

 

13. IZUKA, E. N. A influência da respiração oral na oclusão dentária: uma visão 

geral da literatura. ACTA ORL/Técnicas em Otorrinolaringologia. v. 26, n. 3, p. 

151-154, 2008. 

 

14. FELÍCIO, C. Fonoaudiologia aplicada a casos odontológicos: motricidade 

oral e audiologia.  São Paulo: Pancast, 1999. 

 

15. FERRAZ JUNIOR, A. M.; et al. Avaliação da prevalência das alterações 

posturais em pacientes com desordem temporomandibular: uma proposta 

terapêutica. Revista Serviço ATM, Juiz de Fora, v. 4, n. 2, p. 25-32, 2004. 

 

16. FERREIRA, M. A. Hábitos bucais no contexto da maturação. Jornal 

Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Maxilar, Curitiba, v. 2, n. 9, p. 11-16, 

1997. 



 

17. FONSECA, V. da. Psicomotricidade e neuropsicologia: uma abordagem 

evolucionista. Rio de Janeiro: Ed Wak, 2010. 

 

18. FRASSON, J. M. D.; et al. Estudo cefalométrico comparativo entre 

respiradores nasais e predominantemente bucais. Revista Bras. de 

Otorinolaringologia, São Paulo, v. 72, n. 1, jan./fev. 2006. 

 

19. FREUNTHALLER, P. Mundatmung und Dysgnathien. Osterr Z Stomatol, 

v.72, n. 9, p. 304-308, 1975. 

 

20. JUHAN, D. in Apresentação in MYERS, T.; Trilhos Anatômicos: meridianos 

miofasciais para terapeutas manuais e do movimento, 1 ed, Barueri, São Paulo, 

2003. 

 

21. KLINGER, W. What is ‘fascia’? A review of different nomenclatures. Journal 

of Bodywork & Movement Therapies, v. 16, p. 496 e 502, 2012. 

 

22. KLINGLER, W.; et al. Relevância clínica do tecido fascial e disfunções. 

Current Pain and Headache Reports, v. 18, n. 8, p. 439, ago. 2014. 

 

23. KRAUKAUER, L. H.; GUILHERME, A. Relação entre respiração bucal e 

alterações posturais em crianças. Uma análise descritiva. Revista Dental Press 

Ortod. Ortop. Facial, Maringá, v. 5, n. 5, p. 85-92, set./out. 2000. 

 

24. LEMOS, L.; et al. Sistema estomatognático postura e equilíbrio corporal. 

Salsuvita, Bauru, v. 29, n. 2, p. 57-67, 2010. 

 

25. LESSA, F. C. R. Influência do padrão respiratório na morfologia craniofacial. 

Revista Bras. de Otorrinolaringologia, São Paulo, v. 71, n. 2, mar./abr. 2005. 

 

26. LUCATO, A.; et al. Relação entre mordida cruzada posterior e alterações 

posturais em crianças. RGO, Porto Alegre, v. 57, n. 4, p. 413-418, out./dez. 2009. 

 



27. LUNA, D. M. S. Respiração Bucal: a relação causal entre a respiração bucal 

e a má oclusão. 1998. 25f. Monografia de conclusão do curso (Especialização 

em Motricidade Oral) CEFAC, Recife, 1998. 

 

28. MACHADO, M. R.; LIMA, R. H. M. Abordagem fisioterápica no tratamento de 

desordem temporoman dibular associada à protrusão da cabeça: Relato de caso 

clínico. Ver. Serviço ATM. v. 4, n. 2, p. 40-4. jul./dez. 2004.  

 

29. MARCHESAN, I. Q.; et al. Tópicos em Fonoaudiologia. São Paulo: Lovise, 

1994. 83-96 p. 

 

30. MATURANA, H.; VARELA, F. De máquinas e seres vivos: Autopoiese, a 

Organização do Vivo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

31. MERCADANTE, M. M. N. Etiologia das más oclusões dentais. In 

FERREIRA, F. V. Ortodontia: Diagnóstico e planejamento clínico. São Paulo: 

Artes Médicas, 1996b, 225-243 p. 

 

32. MOTTA, L. J. Avaliação postural e do sistema estomatognático em 

crianças e adolescentes. 2008. 19-21. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Reabilitação) Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2008. 

 

33. MYERS T. W. Trilhos anatômicos: meridianos miofasciais para terapeutas 

manuais e do movimento, 1 ed. Barueri: Manole, 2003. 

 

34. PANTANO, M. Rinite pode causar problemas de mastigação, deglutição e 

fala. Jornal da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, São Paulo, out. 

2010. 10 p. 

 

35. PEREIRA, A.; JORGE, T. Características das funções orais de indivíduos com 

má oclusão classe III e diferentes tipo fáscia, Revista Dental Press Ortod. 

Ortop. Facial, Maringá, v. 10, n. 6, p. 111-119, nov./dez. 2005. 

 



36. RIBEIRO, E. C.; MARCHIORI, S. C.; SILVA, A. M. T. Eletromiografia dos 

Músculos Esternocleidomastóideo e Trapézio em Crianças Respiradoras Bucais 

e Nasais Durante Correção Postural. International Archives of 

Otorhinolaryngology, v. 7, n. 1, jan./mar. 2003. 

 

37. ROCABADO SEATON, M. D.; JOHNSTON Jr., B. R.; BLANKEY, M. G. 

Physical Therapy and Dentistry: An Overview. The Journal of 

Craniomandibular Practice. v. 1, n. 1, p. 47-50, 1983. 

 

38. ROLF, I. P. A integração das estruturas humanas. São Paulo: Livraria 

Martins Fontes Editora Ltda, 1990. 

 

39. SABOYA, B. A. R. A importância do Eixo na Visão dos Distúrbios oro-

mio-funcionais: Um enfoque integrador. In: LACERDAM E. T.; CUNHA, M. C. 

Sistema sensório motor oral: perspectivas de avaliação e terapia. São Paulo, 

EDUC, 1987, 22-57 p. 

 

40. SADLER, T. W. Embriologia Médica, 12ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. 

 

41. SCHLEIP, R.; KLINGER W.; LEHMANN-HORN, F. Active fascial contractility: 

fascia is able to contract in a smooth muscle-like manner and thereby influence 

musculoskeletal dynamics. Med Hypotheses, v. 65, p. 273-277, 2005. 

 

42. SCHULTZ, R. The Endless Web: Fascial Anatomy and Physicall Reality. 

Berkeley: North Atlantic Books, 1996. 

 

43. SOUCHARD, P. E. Reeducação postural global: método do campo fechado, 

2ed. São Paulo: Editora Ícone, 1986, 30-75 p. 

 

44. SOLOW, B.; KREIBORG, S. Soft-tissue stretching: A possible control factor in 

craniofacial morphogenesis. Scand J. Dent Res, v. 85, p. 595-601, 1977. 

 



45. TEDESCHI-MARZOLA, F. A estreita relação entre a coluna cervical e a 

articulação têmporo-mandibular: Aspectos fisioterapêuticos. Revista da 

Academia Tiradentes de Odontologia, p. 269-284, 2005. 

 

46. TELLES, M. S.; MADEDO, C. S. Relação entre desenvolvimento motor 

corporal e aquisição de habilidades orais. Pró-Fono Revista de Atualização 

Científica, v. 20, n. 2, p. 117-122, abr./jun. 2008. 

 

47. TESSITORE, A.; CATTONI, D. Diagnóstico das alterações de respiração, 

mastigação e deglutição. In: FERNANDES, F.; MENDES, B.; NAVAS, A. L. 

(Org.). Tratado de fonoaudiologia, 2ed. São Paulo: Roca, 2009. 

 

 


