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RESUMO 
 

Argalji, N. Respiração bucal e dimensões verticais craniofaciais: uma revisão 
sistemática e meta-análise [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 
 

Introdução: O objetivo foi avaliar a influência da respiração bucal nas 

dimensões verticais craniofaciais. Metodologia: A revisão sistemática registrada foi 

conduzida em cinco bases de dados eletrônicas, e por meio de buscas manuais; 

sem restrição de linguagem ou ano de publicação. A equipe foi composta por seis 

examinadores, divididos em tarefas, com o objetivo de estabelecer boa qualidade 

metodológica através de cegamento, calibração, reprodutibilidade e integralidade. 

Critérios de seleção estabelecidos condicionaram incluir estudos clínicos com 

medidas cefalométricas verticais iniciais de respiradores bucais comparados a 

respiradores nasais, diagnosticados por otorrinolaringologista utilizando 

nasoendoscopia, através do formato PECOS. Os critérios de exclusão foram 

relacionados aos participantes das amostras e aos desenhos dos estudos. Após 

seleção dos artigos, houve extração de dados e qualificação metodológica. Foi 

possível realizar cálculos de meta-análise para algumas medidas. Resultados: 190 

artigos foram lidos integralmente, sendo 13 selecionados para a revisão qualitativa. 

Apenas um estudo não foi incluído na meta-análise, quando 11 medidas contidas em 

pelo menos dois dos 12 artigos foram avaliadas quantitativamente. Algumas 

medidas cefalométricas comparadas obtiveram resultados com diferenças 

estatisticamente significativas e graus variados de evidência, tendo valores 

aumentados nos respiradores bucais para as medidas FMA (P=0.01), GoGn.SN 

(P<0.00001) , N-Me (P<0.00001), SN.Gn (P<0.0001) e SN.Plano Oclusal (P=0.001) 

e aumentado em respirador nasal a medida Ar-Go (P=0.0006), sendo diferenças 

clinicamente expressivas, confirmando a hipótese alternativa. Outras não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativa entre os grupos, como ângulo 

Goníaco (P=0.38), ENA.Me (P=0.32), Eixo Y  (P=0.38),  N-ENA (P=0.98) e S-Go 

(P=0.13). Dentre as limitações do estudo destaca-se a heterogeneidade dos artigos 

selecionados, sobretudo relacionada às características amostrais. Conclusões: a 

respiração bucal é capaz de influenciar o padrão vertical de crescimento craniofacial 

de forma característica, contribuindo para uma face mais longa. 

Palavras-chave: respiração bucal, dimensões verticais e Cefalometria.  



 

ABSTRACT        

 

 

Argalji, N. Mouth breathing and craniofacial vertical dimensions: a systematic review 
and meta-analysis [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 
 
 
 Introduction: The aim of this systematic review was to evaluate the influence 

of mouth breathing on vertical craniofacial dimensions. Methods: The registered 

systematic review was conducted in five electronic bases and through manual 

searches; with no language restrictions or date of publication.  

The team was composed of six examiners, which divided tasks, with the objective of 

defining good methodological quality through blindness, calibration, reproducibility, 

and comprehensiveness. Established selection criteria included clinical studies with 

initial vertical cephalometric measurements of mouth breathers compared to nasal 

breathers, diagnosed by an otolaryngologist using nasoendoscopy, through PECOS 

framework. Exclusion criteria were related to study sample and the study designs. 

After selecting the articles, data extraction and methodological qualification were 

accomplished, and meta-analysis calculations were performed. Results: 190 articles 

were read in full, 13 of which were selected for qualitative review. Only one study 

was not included in the meta-analysis, with a total of 12 articles to be assessed 

quantitatively and 11 cephalometric measurements to be evaluated. Cephalometric 

measurements were found to be increased in mouth breathers and statistically 

significant for the following: FMA (P=0.01), GoGn.SN (P<0.00001) , N-Me 

(P<0.00001), SN.Gn (P<0.0001) e SN.Plano Oclusal (P=0.001); while Ar-Go 

(P=0.0006) was increased in nose breathers. However, five measurements did not 

show statistically significant differences between both groups, such as Gonial angle 

(P=0.38), ANS.Me (P=0.32), Y Axis  (P=0.38),  N-ANS (P=0.98) e S-Go (P=0.13). 

Among the limitations of the study, the heterogeneity of the selected articles stands 

out, especially related to the study sample characteristics. Conclusions: mouth 

breathing can influence the vertical pattern of craniofacial growth, contributing to a 

longer face. 

 

Keywords: Mouth breathing, vertical dimensions and Cephalometry.  
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1. INTRODUÇÃO   

 
O sistema respiratório pode ser dividido em porção condutora, composta pelo 

nariz, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos; e porção respiratória 

propriamente dita, composta pelos pulmões, com os bronquíolos respiratórios, 

ductos alveolares e alvéolos (1). A respiração fisiológica humana é a nasal, embora 

a boca possa participar desta função.  

Problemas respiratórios são associados a possíveis consequências para a 

saúde, incluindo menor taxa de crescimento e desenvolvimento corporal total (2); 

interferências no crescimento e desenvolvimento craniofacial (3); hipertensão arterial 

(4,5); hiperatividade, déficit de atenção e agressividade (6); diminuição do 

rendimento escolar e profissional (7); e alteração do padrão respiratório (8). 

A respiração bucal pode ser considerada um problema respiratório, 

dependendo da sua origem; duração; frequência; intensidade; e tipo de participação, 

parcial ou única no ato respiratório; representando um assunto de grande interesse 

na Ortodontia (9,10).  

De acordo com a Hipótese da Matriz Funcional (FMH) de Moss (11), sabe-se 

que a respiração nasal contribui para um crescimento e desenvolvimento cefálico 

equilibrado. Da mesma forma, alterações morfológicas das vias aéreas estão 

listadas como possíveis causas de problemas craniofaciais e dentários (3), como 

altura de face longa, rotação mandibular aumentada no sentido horário (12); arco 

maxilar atrésico; mordida cruzada posterior; mordida aberta anterior (13,14) e 

retrognatia mandibular (12,15,16).  

Sendo assim, espera-se que respiradores bucais apresentem algumas ou 

todas estas características. No entanto, não há consenso sobre a relação entre 

alterações verticais craniofaciais e o padrão respiratório dos indivíduos, sendo 

adultos ou crianças.  

Além das pesquisas envolvendo padrão facial (15), forma e volume das vias 

aéreas superiores (17) com crescimento e desenvolvimento esquelético, há estudos 

relativos à duração, prognóstico e estabilidade dos resultados de tratamentos 

ortodônticos (18,19), e ainda investigações a respeito de influências dos tratamentos 

ortodônticos sobre as vias aéreas superiores (20), sustentando o interesse 

acadêmico e clínico ao relacionar Ortodontia e Respiração.  
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Algumas revisões sistemáticas correlacionaram alterações craniofaciais e 

distúrbios obstrutivos do sono, revelando forte evidência entre a redução do volume 

e da diminuição da largura das vias aéreas, com o aumento da altura facial anterior 

(21, 22), em crianças com apneia obstrutiva do sono (22).  

Sobre a respiração bucal provocar efeitos desfavoráveis nas dimensões 

verticais crâniofaciais, até o momento não foi encontrada revisão sistemática com 

meta-análise confirmando ou rejeitando esta hipótese, justificando a realização deste 

trabalho. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 
 

Através desta revisão sistemática e meta-análise objetivou-se analisar 

resultados de estudos clínicos contendo medidas verticais craniofaciais entre 

respiradores bucais e nasais, comparando os resultados. 

A hipótese nula afirma que o padrão respiratório não interfere nas medidas 

craniofaciais verticais. 

A hipótese alternativa afirma que respiradores bucais apresentam dimensões 

craniofaciais verticais alteradas, em comparação com as encontradas em 

respiradores nasais.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O artigo elaborado a partir desta pesquisa será submetido à revista American 

Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (AJODO).  

O projeto de pesquisa foi submetido e aceito na base de registros de 

protocolo de revisões sistemáticas PROSPERO, com a numeração 42016042983 

(ANEXO 1, página 49).     

 

3.1. Estratégia de busca da literatura 

 

Pesquisadores da equipe (A.C.S., C.T.M., J.G.C. e L.C.M.) elaboraram um 

mapeamento conceitual para definição dos termos DECs/MeSH e seus sinônimos, 

além dos termos livres. Os operadores boleanos “AND” e “OR” foram aplicados para 

combinar os termos utilizados. Os termos DECs/MeSH inseridos nas bases de 

dados foram “mouthbreathing”, “Cone-Beam Computed Tomography”, 

“Teleradiology” “Cephalometry” e “vertical dimension” (Tabela 1, página 13).                                      

Baseada nos critérios de elegibilidade, a revisão foi definida em formato 

PECOS, onde pesquisas realizadas com respiradores bucais (P, de participantes), 

foram avaliados por imagem bi ou tridimensional (E, de exposição), comparados ao 

grupo controle de respiradores nasais (C, de comparação), para determinar a 

associação da respiração bucal ao crescimento craniofacial vertical (O, do inglês 

“outcome”), em estudos clínicos, de coorte, e de caso controle (S, do inglês “study”). 

A pesquisa da literatura foi iniciada (A.C.S. e J.G.C.) em 15/07/2016 e 

atualizada em 12/06/2018 (N.A.) nas bases de dados eletrônicas Cochrane Library, 

Web of Science, PubMed, Scopus e BVS, envolvendo a criação de alertas até 

29/02/2020 para a contínua recuperação de publicações em cada base, até a 

elaboração final da dissertação. Não houve restrição de idioma ou ano de 

publicação.  

Após a exclusão dos artigos duplicados, dois revisores (N.A. e T.M.G.) 

independentes realizaram a seleção dos artigos através da lista de títulos e 

resumos, de acordo com os critérios de elegibilidade. Os casos de discordância 

consequentes do cegamento dos dois operadores foram resolvidos em duas 

reuniões de consenso, acatando a opinião de um terceiro revisor (J.G.C.).   
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Tabela 1 – Chaves de Busca (15/07/2016 e 12/06/2018) 

 

Bases de dados Estratégias de busca   

BVS 

(tw:(Breathing)) OR (tw:(Buccal respiration)) OR (tw:(Mouth breath$)) OR (tw:(Breathing status)) 
OR (tw:(Buccal breath )) OR (tw:(Oral breath$)) OR (tw:(Mouth-breath$)) OR (tw:(Oral-breath$)) 

OR (tw:(respiratory pattern)) OR (tw:(breathing pattern)) OR (tw:(mouth respiration)) OR (tw:(oral 

respiration)) OR (tw:((mh: Mouth breathing))) AND (tw:((mh: Cone-Beam Computed Tomography or 
mh: Cephalometry or mh: teleradiology))) OR (tw:(Cone-Beam Computed Tomography)) OR 

(tw:(Volume Computed Tomography)) OR (tw:(Cone-Beam CAT Scan  )) OR (tw:(Cone-Beam CT  

)) OR (tw:(Cephalometric$)) OR (tw:( Cephalogram$)) OR (tw:(Radiographic analysis)) OR 
(tw:(Craniometry)) 

Cochrane Library 

#1 "mouth breathing" or Breathing or Buccal respiration or Mouth breath or Breathing status    

#2 Buccal breath or Oral breath or Mouth-breath or Oral-breath or respiratory pattern                
#3 breathing pattern or mouth respiration or oral respiration                                                       

#4 Cone-Beam Computed Tomography or Volume Computed Tomography or Cone-Beam CAT Scan 

or Cone-Beam CT or Cephalometry                                                                                     
#5 teleradiology or Craniometry or Cephalometric or Cephalogram or Radiographic analysis       

#6 MeSH descriptor: [Mouth Breathing] explode all trees                                                             

#7 MeSH descriptor: [Cone-Beam Computed Tomography] explode all trees                                
#8 MeSH descriptor: [Cephalometry] explode all trees                                                                  

#9 MeSH descriptor: [Teleradiology] explode all trees                                                                 

#10 MeSH descriptor: [Tomography] explode all trees                                                                
#11 #1 or #2 or #3 or #6                                                                                                                     

#12 #4 or #5 or #7 or #8 or #9 or #10                                                                                         

#13 #11 and #12 

PubMed 

((((((((((((((((mouth breathing[Title/Abstract]) OR breathing[Title/Abstract]) OR "breathing 

pattern"[Title/Abstract]) OR "respiratory pattern"[Title/Abstract]) OR breathing status[Title/Abstract]) 

OR mouth respiration[Title/Abstract]) OR oral respiration[Title/Abstract]) OR buccal 
respiration[Title/Abstract]) OR oral-breath*[Title/Abstract]) OR oral breath*[Title/Abstract]) OR 

buccal breath*[Title/Abstract]) OR buccal-breath*[Title/Abstract]) OR mouth-breath*[Title/Abstract]) 

OR mouth breath*[Title/Abstract]) OR mouth breathing[MeSH Terms])) AND 
((((((((((((((((((((((((cephalometry[Title/Abstract]) OR cephalometry[MeSH Terms]) OR 

teleradiology[MeSH Terms]) OR teleradiology[Title/Abstract]) OR Cephalometric*[Title/Abstract]) 

OR Cephalogram*[Title/Abstract]) OR radiographic analys*[Title/Abstract]) OR Cone-Beam 
Computed Tomography[MeSH Terms]) OR ct scan one Beam*[Title/Abstract]) OR Tomography 

Cone-Beam Computed[Title/Abstract]) OR Volume Computed Tomography[Title/Abstract]) OR 

Volumetric CT[Title/Abstract]) OR CT Volumetric[Title/Abstract]) OR Volumetric Computed 
Tomography[Title/Abstract]) OR Tomography Volumetric Computed[Title/Abstract]) OR CAT Scans 

Cone-Beam[Title/Abstract]) OR Tomography Cone-Beam Computerized[Title/Abstract]) OR CT 

Cone-Beam[Title/Abstract]) OR Volume CT[Title/Abstract]) OR CT Volume[Title/Abstract]) OR 
CBCT[Title/Abstract]) OR Cone beam computed tomography[Title/Abstract]) OR Cone beam 

CT[Title/Abstract]) OR cone beam CT scan[Title/Abstract]) 

Scopus 

 

( ( TITLE-ABS-KEY ( ( "mouth breathing"  OR  breathing  OR  "breathing pattern"  OR  "respiratory 

pattern"  OR  "breathing status"  OR  "mouth respiration"  OR  "oral respiration"  OR  "buccal 
respiration"  OR  oral-breath* OR  oral  breath*  OR  buccal-breath*  OR  buccal  breath*  OR  

mouth-breath*  OR  mouth  breath* ) ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( ( cephalometry  OR   

teleradiology  OR  cephalometric*  OR  cephalogram*  OR  radiographic analys*  OR  "cone beam"  
OR  cone-beam   

OR  cbct  OR  "computed tomography"  OR  "volume CT"  OR  "volumetric CT"  OR  ct  volume*  

OR  "volumetric computed" ) ) ) ) 

Web of Science 

1)  ((“mouth breathing” OR breathing OR “breathing pattern” OR “respiratory pattern” OR “breathing 
status” OR “mouth respiration” OR “oral respiration” OR “buccal respiration” OR oral-breath* OR 

oral breath* OR buccal-breath* OR mouth-breath* OR mouth breath*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2) ((“Volume CT” OR “CT Volume” OR cbct OR “Cone beam computed tomography” OR “Cone 

beam CT” OR “Cone beam CT scan” OR “ CT Volumetric” OR “Volumetric Computed 

Tomography” OR “Tomography Volumetric Computed” OR “CAT Scans Cone-Beam” OR 

“Tomography Cone-Beam Computerized” OR “CT Cone-Beam” OR cephalometry OR teleradiology 
OR cephalometric* OR cephalogram* OR radiographic analys* OR “Cone-Beam Computed 

Tomography” OR ct scan cone-beam* OR “Tomography Cone-Beam Computed” OR “Volume 

Computed Tomography” OR “Volumetric CT”))                                                                                                    
3) #1 AND #2    
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3.2. Critérios de elegibilidade 

 

Os critérios de inclusão adotados foram: estudos de coorte, de caso controle 

e transversal, de respiradores bucais com grupo controle de respiradores nasais 

diagnosticados por otorrinolaringologista através da nasoendoscopia; retrospectivos 

ou prospectivos; contendo medidas de dimensões verticais craniofaciais realizadas a 

partir de radiografia cefalométrica ou tomografia computadorizada tipo feixe cônico 

(TCFC). Estudos clínicos controlados longitudinais também foram incluídos, 

considerando somente as medidas iniciais.  

Os critérios de exclusão foram relacionados aos participantes e aos desenhos 

dos estudos. As amostras de pesquisa que apresentavam indivíduos portadores de 

síndromes e/ou má formações crânio faciais; ou com apneia obstrutiva do sono; ou 

submetidos à cirurgia ortognática, expansão maxilar ou qualquer outro tratamento 

ortodôntico foram excluídas; tal como artigos com opinião de autor; editoriais e 

cartas; série de casos e relatos de caso; ou revisões sistemáticas; além de estudos 

em animais.  

Não foram consideradas medidas diretas ou geradas a partir de fotografias de 

tecidos moles, dentes e ou face; além de quaisquer medidas volumétricas; ou das 

vias aéreas.  

Em todas as etapas da seleção foram aplicados os critérios de elegibilidade, 

ampliando a leitura a cada fase, partindo do título e resumo, até a leitura completa.  

 

3.3. Coleta de dados e análise qualitativa 

 

Após leitura integral dos artigos selecionados, os dados foram extraídos, o 

que possibilitou a análise dos estudos quanto ao risco de vieses, com base na 

qualidade metodológica (23). Foram compiladas e tabeladas as informações dos 

artigos: autor, ano e país da publicação (identificação); instituição de ensino e 

desenho dos estudos; caracterização da amostra (grupo experimental e controle, 

contendo tamanho amostral, sexo, idade e critérios de elegibilidade). Na coluna dos 

critérios de elegibilidade foram descritas particularidades de cada estudo 

selecionado. 

Em outra tabela, os seguintes dados foram reunidos: autor, ano e país da 

publicação (repetido para identificar o artigo); metodologia; resultados; P valor; e 
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observações. O conhecimento sobre o cálculo amostral de todos os estudos foi 

incluído na coluna “Observações”, onde outros dados relevantes foram também 

inseridos.   

 O qualificador descrito por Fowkes e Fulton (23) foi utilizado, por ser um guia 

que permite avaliar o risco de vieses envolvido em estudos médicos. Possibilita a 

formatação dos dados em tabela, contendo seis diretrizes interrogativas iniciais e 

três questões finais resumidas. As diretrizes são: D1) “Objetivo apropriado ao 

estudo?”, com disponibilidade de cinco tipos de objetivos para a escolha de um 

deles; D2) “Amostra representativa do estudo?”, contendo cinco características; D3) 

“Grupo controle aceitável?”, com quatro diferentes informações; D4) “Qualidade das 

medidas e resultados?”, incluindo quatro qualidades; D5) “Intregralidade?”, com 

quatro itens; além de cinco influências distorcidas na diretriz da D6) “Distorção?”. 

Para avaliar cada diretriz são atribuídos sinais para os problemas dos artigos, como: 

(0) sem problemas; (+) menos problema; ou (++) mais problemas, em termos do 

efeito esperado nos resultados. Os itens “Não Aplicáveis” aos propósitos desta 

revisão não foram avaliados e nem pontuados, com preenchimento na tabela com a 

abreviatura NA, de acordo com o guia. Para os itens considerados adequados a esta 

revisão, cada sinal (+) correspondeu a 1 (um) ponto, a partir do guia, tendo 

amplitudes próprias a cada diretriz. Deste modo, D1 foi calculada com a soma entre 

0 a 2; D2 entre 0 a 10; D3 entre 0 a 8; D4 entre 0 a 7; D5 entre 0 a 2; e D6 entre 0 a 

4. Portanto, o somatório geral das diretrizes poderia resultar entre 0 a 31. Quanto 

maiores os resultados, pior a qualidade metodológica e maior o risco de vieses. 

Decidiu-se neste trabalho que pontuações acima de 10 representariam qualidade 

metodológica insuficiente, a despeito das respostas da segunda parte do 

qualificador. 

Para finalizar a aplicação do qualificador, após interpretar a pontuação  

isolada e em conjunto das seis diretrizes de cada  estudo incluído, o julgamento foi 

sumarizado de acordo com respostas às seguintes perguntas: P1) Viés -“Os 

resultados estão enviesados erroneamente em alguma direção?”; P2) 

Confundimento – “Existe algum fator de  confundimento sério ou outras influências 

distorcidas?”; P3) Acaso – “É provável que os resultados ocorreram ao acaso?”. 

Quando respondido “Não” às três perguntas, o artigo foi considerado com qualidade 

metodológica suficiente. Caso alguma resposta tenha sido “Sim”, a qualidade 

metodológica foi julgada insuficiente, seguindo o guia.  
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Quando algum artigo pontuasse mais de 10 para as diretrizes ou tivesse a 

resposta “Sim” em alguma das três questões, seria considerado apenas na análise 

qualitativa e suas medidas não seguiriam para os cálculos da meta-análise. 

 

3.4. Análise quantitativa – meta-análise e análises adicionais de sensibilidade 

 

Foi conduzida uma meta-análise utilizando o programa Review Manager 

(RevMan) versão 5.3 (Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, 2014). Os dados 

numéricos contidos na tabela de extração de dados na coluna “resultados” foram 

aplicados nos cálculos. 

Para cada variável testada, quando necessário, foram experimentadas 

análises de sensibilidade adicionais, a fim de considerar efeitos e influências de 

possíveis fontes de heterogeneidade sobre o resultado final. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Dados da estratégia de busca e do estudo das características extraídas  

 

Das buscas nas bases de dados foram incluídos 2675 artigos no programa 

Endnote (Clarivate Analytics, Pennsylvania, EUA). Após a exclusão das duplicatas, 

1651 títulos e resumos dos artigos foram verificados seguindo os critérios de 

elegibilidade, quando foram excluídos 1450 artigos, restando 201 publicações. 

Destas, 190 foram lidas integralmente, pois não houve acesso a 11 textos 

completos, mesmo após tentativas de contatos pessoais (através de e-mail e 

Research Gate) e institucionais (via bibliotecária, Portal Capes, Catálogo Coletivo 

Nacional (CCN), SciHub e Google), inviabilizando a inclusão dos artigos nesta 

pesquisa. Finalmente foram incluídos 13 artigos para extração de dados e 

qualificação da metodologia, restando 12 para os cálculos da meta-análise. Dos 177 

artigos excluídos, 79 não mencionaram o exame endoscópico; seis não 

esclareceram suficientemente o padrão respiratório; 35 estudos não foram 

controlados; 15 apresentaram medidas volumétricas ou de vias aéreas de indivíduos 

com apneia obstrutiva do sono; oito realizaram medidas dentárias e de tecidos 

moles diretamente ou em fotografias; em três pesquisas os participantes foram 

tratados com cirurgia ortognática ou das vias aéreas ou ainda com ortodontia; sete 

artigos eram revisões sistemáticas, ou opinião de autor, ou editoriais, ou cartas, 

série ou relato de casos; um artigo ainda era duplicado; e 23 não continham 

resultados relacionados a esta revisão. A Figura 1, na página 18, corresponde ao 

fluxograma com a sequência do processo de seleção contendo os dados 

relacionados, orientado seguindo o PRISMA (Systematic Reviews and Meta-

Analyses) statement (24) e as Tabelas 2A (página 19) e 2B (página 23) contém as 

características dos estudos incluídos.   
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Figura 1 – Fluxograma contendo resultados das buscas nas bases de dados. 
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Cochrane Library          
(n= 500)                

PUBMED                   
(n= 747) 

     
 

Web of Science                  
(n= 657) 

     
             

 

   Registros restantes após remoção das duplicatas (n= 1651) 

 
                  Selecionados por título e resumo (n= 201) 

 
 

     
             

 

SCOPUS                   
(n= 217) 

     
 

BVS                  
(n= 554) 

     
             

 

Registros identificados nas bases de dados 

 (n= 2675) 

 

     
             

 

177 artigos excluídos 
 
Sem exame endoscópico (n = 79) 
 
Sem grupo controle (n = 35)  
 
Sem delinear claro o padrão 
respiratório (n = 6) 
 
Medidas volumétricas ou de vias 
aéreas; SAOS (n = 15) 
 
Medidas em tecido mole, dentárias, 
diretas, em foto (n = 8) 
 
Revisões sistemáticas, opinião de 
autor, editoriais e cartas, serie de 
casos/ relato de caso (n = 7) 
 
Cirurgia ortognática ou de vias 
aéreas; tratamento ortodôntico (n = 3) 
 
Removido duplicado manualmente  
(n = 1) 
 
Resultados não relacionados (n = 23) 

 
 
 

11 artigos completos 
não foram obtidos 

Estudos incluídos na      
síntese quantitativa  

(n= 12) 
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Tabela 2A. Descrição dos estudos incluídos (Identificação; Desenho; Caracterização da Amostra e Critérios de Elegibilidade) 

 

Autor 
Ano 
País 

Desenho 
Local do 
Estudo 

Caracterização Participantes  
Critérios de elegibilidade  

Grupo RB 
 

Grupo RN Controle 

 
 
 

Anderson  
e cols27, 

2017 
 

Coreia 
do Sul 

 

 
 

Observacional 
Transversal 

 
 

Retrospectivo 
 

 
 

Universidade  
Kyung Hee  

 
n= 236 

(122F/114M) 

 
n= 143 

(71F/62M) 

Exclusão: cirurgia otorrinolaringológica ou tratamento ortodôntico prévios, 
desordens médicas ou genéticas, anomalias craniofaciais congênitas, problemas 
psicológicos ou comportamentais, obesidade severa. Cefalograma lateral inviável 
(posição inadequada cabeça e mandíbula),hipertrofia adenotonsilar não definida. Idade (anos)  

5–6 (5.8 ± 0.7) 
(n= 42) (25F/17M) 

7–8 (8.4 ± 0.5) 
(n= 72) (35F/37M) 
9–10 (10.5 ± 0.9) 
(n= 65) (33F/32M) 
11–12 (11.9 ± 0.7) 
(n= 57) (32F/25M) 

5–6 (6.3 ± 1.5) 
(n= 26) (16F/10M) 

7–8 (8.2 ± 1.2) 
(n= 38) (20F/18M) 
9–10 (9.8 ± 1.4) 

(n= 40) (22F/18M) 
11–12 (11.9 ± 1.0) 
(n= 39) (23F/16M) 

RB RN 

Inclusão: Crianças 5-12 anos, com 
diferentes maloclusões, apresentando 
ronco e respiração bucal, requerendo 
cirurgia remoção adenoides e amidalas  
por hipertrofia adenotonsilar com grau 3 
ou 4 de Brodsky et al (25). 

Inclusão: Perfil facial harmônico, relação 
esquelética e oclusão normal. Sem 
história de ronco, respiração bucal 
persistente, hábitos orais deletérious ou 
hipertrofia adenotonsilar com grau 3 ou 
4 de Brodsky et al (25) no cefalograma. 

Crupi        
e cols28, 

2007 
Itália 

Observacional 
Transversal  
Prospectivo 

Universidade 
de Messina 

n=41 
(21F/20M) 

n=53 
(28F/25M) 

Inclusão: crianças em idades escolares, requerendo tratamento ortodôntico. Com 
padrão respiratório predominantemente bucal ou nasal, diagnosticadas por 
otorrinolaringologista.  
Exclusão: não descrita. 

Média idade= 12.9 anos 
Sem desvio padrão 

Faria         
e cols29, 

2002 
 

Brasil 

Observacional 
Transversal 
Prospectivo 

 
Universidade 

USP 
Ribeirão Preto 

n= 20 n= 15 
Inclusão: ambos sexos, 7-10 anos, pacientes ortodônticos da universidade.  
Exclusão: tratamento ortodôntico prévio.  

Idade 
7-10 anos 

Sem média e desvio padrão 

RB RN 

Alteração radiográfica; obstrução > 60% 
nasofaringe(alguns 100%, com rinite 
alérgica, hipertrofia tonsila palatina) 

Alteração radiográfica leve ou sem 
alteração; obstrução < 30% detectada 
pelo exame de nasoendoscopia  

 
 

Ferraz       
e cols30, 

2007 

 
Observacional 

Transversal  
 

Prospectivo 
 

 
RB 

 
RN  

Inclusão: alunas escola municipal, dentição mista, maloclusão classe I de Angle. 
Radiografia boa qualidade visualização anatômica das estruturas e pontos.  

n= 25F n= 28F 
Exclusão: tratamento ortodôntico e/ou ortopédico funcional dos maxilares prévios, 
lesões de cáries extensas, distorções radiográficas. 

Idade = 9-12 anos RB RN 
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Brasil 

 
UNICAMP 

Idade média = 10 anos 
Sem desvio padrão 

Respiradores predominantemente 
bucais, por otorrinolaringologista  

Respiradores predominantemente 
nasais, por otorrinolaringologista 

 
 
 
 

Franco      
e cols31, 

2013 
 

Brasil 

 
Observacional 

longitudinal 
(1 ano) 

 
 Prospectivo 

(RB) 
UFMG 

 
Retrospectivo 

(RN) 
PUC-MG 

 
Grupo RB 

 
Grupo RN Controle 

Inclusão – maturação esquelética vertebral cervical no estágio 1 (pré-puberal), 
mesma etnia e mesma cidade. 

n = 55 
(20F/35M) 

n= 55 
(36F/19M) 

Exclusão - tratamento ortodôntico e/ou ortopédico prévios, fenda labial ou palatina, 
hábito persistente de sucção. Sem exame otorrinolaringológico e nasoendoscópico. 

Idade = 4-10 anos RB RN 

Idade média  
6.1 ± 1.90  

Idade média 
7.3 ± 1.82 

Inclusão – maloclusão, respiração bucal 
crônica; obstrução severa nasofaringe 
>75% e/ou estágio 3 ou 4 Brodsky e 
Koch (26), indicando adenoidectomia 
e/ou tonsilectomia.  

Inclusão – oclusão normal Angle 

Exclusão – respiração bucal crônica, 
ronco permanente, adenoidectomia ou 
tonsilectomia.  hiperplasia das tonsilas 
ou adenoides no cefalograma. 

 
 
 

Franco        
e cols32,  

2015 
 

Brasil 

 
Observacional 

Transversal 
Retrospectivo 

 
(RB) 

UFMG 
 

(RN) 
PUC-MG + 

Clínica privada 
dentária 
infantil 

n= 113 
(45F/68M) 

n= 113  
(48F/65M) 

Exclusão – tratamento ortodôntico prévio, anomalia craniofacial, classe III Angle, 
desordens neuromusculares, idades <3 e >10 anos, cárie dentária severa, 
problemas comportamentais impedindo tomada radiográfica, hábitos deletérios 
(sucção não nutritiva e bruxismo).  Exames multidisciplinares e nasoendoscópico. 

                                                            
Dentição decídua ou mista 

 
RB 

 
RN 

Idade média 
6.3 ± 1.10 

Idade média 
6.4 ±1.20 

Inclusão – desordem respiratória sono, 
obstrução severa nasofaringe >80% 
e/ou estágio 3 ou 4 Brodsky e Koch 
(26), indicando adenoidectomia e/ou 
tonsilectomia. 

Inclusão – respiradores 
predominantemente nasais.  
Exclusão - respiração bucal crônica, 
ronco permanente, adenoidectomia ou 
tonsilectomia.  hiperplasia das tonsilas 
ou adenoides no cefalograma. 
 

 
 
 

Frasson    
e cols33, 

2006 
 

Brasil 

 
Observacional 

Transversal 
Retrospectivo 

 
 
 

UNICAMP 
 
 

n= 25F n=25F 

Inclusão- meninas escolas públicas mesma cidade.  Maloclusão classe I Angle e 
dentição mista. Radiografia sem distorção, com boa qualidade, contraste e nitidez 
para identificar estruturas. Exame otorrinolaringológico e nasoendoscópico.   
Exclusão - Tratamento ortodôntico e/ou ortopédico funcional prévios. Classe II e III 
Angle. Cáries extensas. Radiografia sem contraste/nitidez bons, ou com distorção. 
 

Idade = 9-12 anos 
Idade média = 10.5 
Sem desvio padrão 

RB RN 

Respiradores predominantemente 
bucais, por otorrinolaringologista 

Padrão clinico de respiração normal, por 
otorrinolaringologista.. 
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Harari        

e cols34, 
2010 

 
Israel 

 
Observacional 

Transversal  
Retrospectivo 

 
Universidade 

Hadassah 
Hebrew 

 
Grupo RB 

 
Grupo RN Controle 

Inclusão: crianças com padrão respiratório definido, com  maloclusão classe I, II ou 
III de Angle, e alguns com mordida cruzada posterior.  n=55 

(27F/28M) 
n=61 

(35F/26M) 

Idade = 10-14 anos  Exclusão: tratamento ortodôntico e/ou cirurgia respiratória nasal prévios. 

12.49 ± 1.94 12.55 ± 2.11 

RB RN 

Sinais e sintomas de obstrução nasal, 
respiradores bucais exclusivos. 

Padrão clínico de respiração normal, por 
otorrinolaringologistas. 

 
 

 
Juliano      
e cols35, 

2009 
 

Brasil 

 
 
 

Observacional 
Transversal  
Prospectivo 

 
 

UFSP 
 

n=15 
(6F/9M) 

n=12 
(3F/9M) 

Inclusão: nasoendoscopia, avaliação ortodôntica e polissonografia. 

Idade = 7-14 anos 
Exclusão: tratamento ortodôntico e/ou ortopédico facial, cirurgias da cavidade oral 
ou espaço nasofaringe: adenoidectomia, tonsilectomia,adenotonsilectomia prévios. 

9.5 ± 1.8 10.3 ± 1.4 RB RN 

n=5 com 
sobrepeso 

n=2 com 
sobrepeso 

Inclusão- hipertrofia adenoides >75% 
(Cassano et al). Respiração bucal, 

dormir boca aberta, babar travesseiro 
≥3x por semana, informado pelos pais. 

 

Inclusão- os que não eram compatíveis 
aos critérios de respiração bucal foram 

considerados respiradores nasais. 

 
 
 

Juliano      
e cols36,  

2013 
 

Brasil 

 
 
 

Observacional 
Transversal 

Retrospectivo 
 
 

UNIFESP 

n= 52 
(25F/27M) 

n= 92 
(32F/60M) 

Inclusão: crianças do mesmo Centro Comunitário Pastoral. exames 
otorrinolaringológicos, nasoendoscopia, avaliação ortodôntica. 

 
 

Idade = 7-14 anos 

Exclusão: tratamento cirúrgico da cavidade oral ou espeço aéreo nasofaringe 
(adenoidectomia ou tonsilectomia. ou adenotonsilectomia),ortodôntico e/ou 
ortopédico facial prévios. Crianças obesas ou Ìndice de Massa Corporal (IMB) >25. 

Idade Média  
M = 10.5 ± 1.91  
F = 10.7 ± 1.98 

 

RB RN 

Inclusão: hipertrofia adenoides, concha 
nasal e tonsilas >75% e apresentar 
todos: Respiração bucal, dormir boca 
aberta, babar travesseiro ≥3x p/semana, 
informado pais. Ronco alto e contínuo. 

Inclusão: informações dos pais não 
compatíveis com respiração bucal e 
obstrução não significativa na 
nasoendoscopia.  

Malhotra 
e cols37, 

2012 
 

India 

Observacional 
Transversal 
Prospectivo 

 
 

CSMMU 

Idade 6-9 anos 
(n = 20) 

Idade 9-12 anos 
 (n = 34) 

Idade 6-9 anos 
 (n = 18) 

Idade 9-12 anos 
 (n = 28) 

Inclusão: teste clínico de função respiratória nasal (respirar pelo nariz com água na 
boca por 1 min); condensação do espelho, rinoendoscopia. 
 
Exclusão: tratamento ortodôntico prévio; cirurgia nasal ou oral, deformidades 
ósseas/distrofia muscular; injúrias ao nascimento e doenças sistêmicas prévias. 34F/66M 

  
 

Grupo RB Grupo RN Controle 
Exclusão: tratamento ortodôntico e/ ou fonoaudiológico prévios; cirurgia das vias 

n = 33 ÷ em  
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e cols – e colaboradores; n – tamanho amostra; RB – respiradores bucais; RN – respiradores nasais; F – feminino; M – masculino 
  

 
 

Pereira    
e cols38,  

2012 
 

Brasil 

 

Estudo Clínico 
Longitudinal 
Prospectivo 

 
Ambulatório 
otorrinolarin-

gologia 
pediátrica 

 
Instituição 

(A) =16 
6F/10M 

(B) =17   
9F/8 M 

 
n =20 

 
(11F/9M) 

aéreas superiores; malformação craniofacial. 

(A) pré-expansão 
maxila 

(B) sem expansão 
maxila 

RB RN 

Inclusão: hipertrofia obstrutiva tonsila 
faríngea (≥70% espaço da coana), 
hipertrofia tonsilas palatinas grau 3 (50-
75% obstrução orofaringe) ou 4 (>75%).  

Inclusão: tonsila faríngea não 
hipertrófica e não obstrutiva,<40% 

espaço da coana e tonsilas palatinas 
com grau 0, 1 ou 2 

 
Idade - 6-12 anos 

 

Exclusão: rinite persistente e/ou concha 
com estrutura modificada; desvio septo 
nasal ou qualquer obstáculo das vias 
aéreas superiores ≠ critérios inclusão. 

 
 
 
 
 

Souki        
e cols39, 

2012 
 

Brasil 

 
Observacional 

transversal 
 

 retrospectivo 
e 

prospectivo 
 
 

UFMG (MB) 
 

UCMG (NB) 
 
 

n= 749 (total) 

n=126 
(53F/73m) 

n=126 
(61F/65M) 

RB RN 

Inclusão: hipertrofia obstrutiva tonsila 
nasofaríngea (>75% e/ou tonsilas grau 3 
e 4), indicado adenotonsilectomia. 

Inclusão: Respiração nasal com 
correspondência à idade, sexo, 
maturação esquelética e localidade. 

Idade: 2 – 10 anos 

Idade Média 
6.3±2.1 anos 

Idade Média 
6.9±1.11 anos 

Exclusão: Respiração bucal não 
confirmada, RB não associada à 
hipertrofia de adenotonsilar.  tratamento 
ortodôntico prévio, dentição 
permanente, qualquer anomalia 
craniofacial, Classe III Angle, cárie 
dentária severa, limitações de 
comportamento impedindo a obtenção 
da radiografia cefalométrica, histórico de 
hábito deletério persistente. 

(A) Dentição 
decídua: n=60 
(Idade média: 
4.8±0.10 anos) 

 
(B) Dentiação 
mista: n=66 
(Idade média: 
7.9±1.7 anos) 

(A) Dentição 
decídua: n=60 
(Idade média:4.11 
± 0.11 anos) 
 
(B) Dentição 
mista: n=60 
(Idade média: 
8.1±1.5 anos) 
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Tabela 2B. Descrição dos estudos incluídos (Identificação; Metodologia; Resultados; P valor; e Observações) 
 

Autor  

Ano 

País 

Metodologia 

 

 

Resultados 
RB x RN      

(P valor) 
Observações 

  Medidas Idade Padrão RB RN   

 
 
 
 
 
 
 

Anderson     
e cols27, 

2017 
 

Coreia 
do 
Sul 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil 

Ângulo 
Articular 
(SAr.ArGo) 

5-6 

- 

   
148.3 ± 5.5  144.1 ± 2.2 

test t independente Ausência: Cálculo amostral. 
 

Amostra ÷ faixas etárias e sexos. 
Presenças: Erro do método intra 

e Cegamento.  
 

* p < 0.05, † p < 0.01, ‡ p < 0.001 
 

Sem diferenças entre sexos 
 

Discrepância vertical 
hiperdivergente no RB  

 
Faixas etárias RB > RN 

≠ estatísticas significativas em 
todos os grupos para Ângulo 

articular e FMA 

0.000‡ 

7-8 149.3 ± 6.3  145.9 ± 2.4 0.000‡ 

9-10 149.7 ± 5.6  144.6 ± 2.2 0.000‡ 

11-12 149.7 ± 6.1  143.8 ± 2.2 0.000‡ 

FMA 

5-6 29.7 ± 4.5  27.2 ± 3.3 0.001† 

7-8 29.1 ± 3.9  27.5 ± 2.4 0.000‡ 

9-10 30.5 ± 5.5  27.2 ± 2.1 0.004† 

11-12 29.9 ± 5.5  27.2 ± 4.1 0.024* 

PFH/AFH 
S-Go/N-Me 

5-6 62.0 ± 3.8  60.7 ± 2.6 0.116 

7-8 62.3 ± 3.7  61.3 ± 2.4 0.091 

9-10 62.6 ± 4.4  62.0 ± 1.8 0.314 

11-12 63.3 ± 4.2  62.2 ± 1.6 0.460 

Ângulo 
Goníaco  

5-6 127.0 ± 6.5  125.3 ± 1.9 0.006* 

7-8 125.7 ± 5.5  123.8 ± 1.5 0.024* 

9-10 124.7 ± 6.9  123.5 ± 1.5 0.587 

11-12 124.1 ± 7.3  123.0 ± 1.9 0.146 

 
 
 
 

Crupi  
e cols28, 

2007 
 

Itália 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil 
 

Traçado manual 

 
 
                  
SN.GoGn 

- 

 
 
                              

33.54 ± 4.72 

 
 
                           

33.54 ± 4.72 
 

< 0.05* 

Ausências: Cálculo amostral;     
Desvio padrão idade.              

Presenças: Erro do método e 
Cegamento.         

 
Problemas: Informações sobre 
amostra no resumo ≠ material; 

Erro nos resultados: 
Tabelas RB e RN repetidas 

 
Correlação (p<0.05*) respiração 

bucal e aumento divergência  

 
Ar.GoMe  

                         
136.50 ± 5.44 

                          
136.50 ± 5.44 

                            
> 0.05 

SN.PP 
 
 

 
8.79 ± 3.24 

 
 

 

 
8.79 ± 3.24 

 
 

 

 
> 0.05 

 
 

 

Faria  
e cols29, 

Radiografia 
Cefalométrica  

Medidas Padrão RB RN Mann-Whitney U Ausências: Cálculo amostral,  
Erro do método; Divisão sexos.   SN.GoGn - 37.60 ± 4.28 33.87 ± 4.01 <0.01** 
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2002 
 

Brasil 

Perfil  
 

Traçado manual 

SN.Gn  70.4 ± 4.68 67.8 ± 2.76 <0.05* Obstrução vias aéreas obstáculo 
ao desenvolvimento dentofacial 

p<0.05*, p<0.01** 

 
 

Ferraz          
e cols30, 

2007 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil  
 

Traçado manual 

Posição 
mandíbula 

Ar-Pog 

- 

 
RB 

 
RN 

teste t 
independente Ausência: Cálculo amostral. 

Presença: Erro do método intra e 
inter e ambiente padronizado. 

Somente meninas. 
Objetivo: posição osso hioide 

bucais x nasais <0.05* 
Sem diferença clínica e estatística 

102.06 ± 5.80 101.96 ± 5.69 0.95 (NS) 

PP-Me 59.85 ± 3.90 59.59 ± 3.43 0.80 (NS) 

ENP-PM 43.65 ± 3.48 42.87 ± 4.45 0.49 (NS) 

Angulo Goníaco 123.40 ± 5.04 125.16 ± 4.34 0.18 (NS) 

PP.PM 28.11 ± 4.52 27.83 ± 3.50 0.81 (NS) 

PO.PM 14.42 ± 2.74 15.08 ± 3.32 0.43 (NS) 

 
Franco          
e cols31, 

2013 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil  
Traçado manual 

Escaneada 
Medidas verticais 

no Dolphin 

SN.GoGn 

  
RB 

 
RN 

teste t 
independente 

Presenças: Cálculo amostral; 
Erro do método inter e intra 

(sistemático e casual) 
RB - padrão hiperdivergente  

<0.05* 
Justificaram não aleatorização 

Controle - amostra conveniência 

32.0±3.
0 38.1 ± 4.5 33.9 ± 4.2 <0.001* 

FMA 
25.0±5.

0 30.3 ± 5.3 26.2 ± 4.6 <0.001* 

N.GnGo 67.0±4.
0 

62.7 ± 2.9 66.1 ± 3.5 <0.001* 

Franco           
e cols32, 

2015 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil  
Medidas verticais  

no Dolphin 

SN.GoGn 

- 

RB RN teste t Presenças: Cálculo amostral;   
Erro método intra                 

(sistemático e casual) 
Ausência: informação oclusão  

 RB e RN (não classe III Angle). 
ANOVA RN x RB (3 ≠ obstruções) 

38.7 ± 4.95 35.5 ± 4.84 <0.001* 

SN.Gn 70.9 ± 3.60 68.5 ± 3.38 <0.001* 

AFP/AFAT 82.1 ± 3.72 86.2 ± 3.91 <0.001* 

AFAI/AFAT 54.2 ± 2.19 52.6 ± 2.15 <0.001* 

 
Frasson  
e cols33, 

2006 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil 
Traçado manual 

duas vezes 

FMA - 

RB*             RN teste t Ausências: Cálculo amostral, 
Desvio padrão idade. 

Presença: Erro método intra, 
Somente meninas, Cegamento.  

*Média duas medidas calibração. 
Sem ≠ estatística e clínica   

Respiração bucal não é fator 
primário maloclusão na amostra. 

24.96 ± 3.27 25.44 ± 6.66 > 0.05 

AFP - 41.66 ± 2.88 41.0 ± 3.60 > 0.05 

AFA - 59.84 ± 4.00 59.72 ± 3.97 > 0.05 

IAF (índice) 69% 69.72 ± 6.45 69.36 ± 6.0 > 0.05 

SN.GoGn - 33.79 ± 4.57 33.4 ± 4.39 > 0.05 

Eixo Y -     58.92 ± 3.37     59.16 ± 3.25 > 0.05 

Harari           
e cols34, 

2010 
 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil 

Medidas Padrão RB RN v2 test Ausências: Cálculo amostral;  
Erro método; Cegamento.  

p ≤ 0.05* 
Sem ≠ sexos e idades                

AFAI 

- 

66.66 ± 6.40 69.07 ± 6.00 0.039 

SN.GoGN 36.85 ± 5.80 33.76 ± 4.53 0.002* 

Eixo Y 70.48 ± 4.20 67.27 ± 4.85 0.002* 
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Israel AFPT/AFAT 60.47 ± 5.23 64.6 ± 12.41 0.024* no RB e no RN. 

Juliano  
e cols35,  

2009 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil 

SN.PO 14 22.00 ± 3.32 16.50 ± 5.28 0.002* 
Ausência: Cálculo amostral. 
Presença: Erro do método 

intraoperador. 
Problemas: Amostragem em dois 
lugares e há ≠ IMC nos grupos. 

SN.GoGn 36 38.53 ± 5.63 30.25 ± 7.21 0.002* 

 
 

Juliano  
e cols36,  

2013 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil 

SN.PO 

- 

RB RN teste t e ANOVA Ausências – Cálculo amostral; 
Erro do método. 

Presença - Cegamento 
†p<0.10; *p<0.05; **p<0.01 

Não há ≠ sexos dentro de cada 
grupo respiratório. 

RB ≠ RN 

M 
n=27 

F 
n=25 

M 
n=58 

F 
n=31 

M 
RB x RN 

F 
RB x RN 

21.3 ± 
3.6 

20.8 ± 
3.8 

18.4 ± 
4.2 

17.4 ± 
4.9 

<0.01 
** 

<0.01 
** 

SN.GoGn 
38.0 ± 

4.6 
38.5 ± 

6.0 
34.3 ± 

5.5 
32.1 ± 

6.3 
<0.01 

** 
<0.01 

** 

 
 
 
 
 
 

Malhotra 
e cols37, 

2012 
 

India 
Radiografia 

Cefalométrica  
Perfil 

N–Me 

- 

6 – 9a 9 – 12 6 – 9a 9 – 12 6 – 9a 9 – 12 

Presença: detalhes da calibração 
do equipamento cefalométrico. 

 
Ausência: Cálculo amostral; Erro 
do método; Idade média/desvio 
padrão idade; não classifica a 

hipertrofia. 
 

Não há ≠ sexos dentro de cada 
grupo respiratório ou nos 

diferentes grupos de idade. 
 
 

105.50
± 1.69 

122.71
± 7.88 

102.41
± 1.44 

111.86
± 4.91 

<0.001
** 

<0.001
** 

N-ENA 
44.89 
± 2.74 

53.15 
± 4.96 

44.67 
± 1.23 

50.86 
± 4.18 

0.756 0.057 

ENA-Me 
64.72 
± 2.35 

72.17 
± 6.77 

60.08 
± 0.79 

65.13 
± 3.38 

<0.001

** 

<0.001

** 

S-Go 
61.17 
± 3.03 

71.57 
± 3.15 

62.83 
± 3.64 

73.21 
± 3.45 

0.134 0.055 

S-Ar 
27.00 
± 1.85 

33.67 
± 2.22 

28.08 
± 2.31 

34.07 
± 2.20 

0.118 0.481 

Ar-Go 
35.35 
± 1.74 

41.27 
± 2.12 

36.42 
± 1.56 

42.21 
± 1.81 

0.054 0.068 

SN.GoGn 
40.83 
± 3.75 

32.83 
± 2.81 

36.50 
± 2.15 

29.43 
± 3.08 

<0.001

** 

<0.001

** 

SN.PP 
6.28 ± 
2.30 

8.42   
± 3.09 

7.67   
± 4.33 

8.07   
± 2.06 

0.218 0.610 

PP.MP 
28.17 
± 1.20 

26.92 
± 4.61 

26.25 
± 2.09 

23.50 
± 2.85 

<0.001

** 

<0.001

** 

ArGo. GoMe 
134.78
± 2.24 

131.29
± 4.18 

132.83
± 1.40 

128.07
± 2.13 

0.003* <0.001

** 

SN.Gn 
71.94 
± 4.11 

70.21 
± 4.19 

66.67 
± 1.97 

65.43 
± 2.68 

<0.001
** 

<0.001
** 
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Pereira       
e cols38,  

2012 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica 

Lateral e Frontal 
 

Medidas Padrão 
RB(A) RB(B) RN 

RB x RN      

(Kruskall-Wallis P) Ausência: Cálculo amostral;               
Erro do método; Divisão idade 
grupos (dado geral); Desvio 

padrão da idade e dos resultados. 
 

SN.Gn 

- 

71.2 71.8 67.2 <0.002* 

SN.GoMe 40.2 40.8 33.6 <0.001* 

FMA 29.8 30.2 25.2 <0.001* 

 
 
 

Souki  
e cols39, 

2012 
 

Brasil 

Radiografia 
Cefalométrica  

Perfil  
 

Escaneada e 
importado para o 
software Dolphin 

Imaging 
 

Traçado manual 

SN.GoGn  
 
 
 
 
 
 
- 

38.70 ± 4.92 35.31 ± 4.79 0.000* Presença: erro do método intra 
examinador (sistemático e 

casual). 
 

Ausência: Cálculo amostral. 
 

Problema: sem critérios de 
exclusão de RN, porém houve 

pareamento com RB: sexo, idade 
e maturação esquelética; número 

da amostra (RB) diferente no 
grupo 6-9 anos nos resultados. 

SN.Gn 71.06 ± 3.66 68.38 ± 3.36 0.000* 

Ângulo Goníaco  133.91 ± 6.02 133.49 ± 5.40 0.560 

N-Me 109.90 ± 11.74 107.69 ± 11.14 0.123 

N-ENA 42.92 ± 5.44 43.15 ± 4.96 0.724 

ENA-Me 59.48 ± 6.53 56.71 ± 6.09 0.001* 

S-Go 59.77 ± 7.12 60.56 ± 6.39 0.352 

Ar-Gn 89.98 ± 8.59 92.78 ± 9.09 0.009* 

Ar-Go 34.53 ± 4.50 36.48 ± 3.87 0.000* 

LAFH/TAFH 54.14 ± 2.19 52.68 ± 2.12 0.000* 

PFH/TAFH 82.05 ± 3.83 86.29 ± 3.96 0.000* 

e cols – e colaboradores; n – tamanho amostra; RB – respiradores bucais; RN – respiradores nasais; F – feminino; M – masculino. 
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Quanto ao desenho dos estudos, quase todos são observacionais, com 

exceção do ensaio clínico controlado de Pereira et al (38). Além disto, tanto o 

trabalho de Pereira et al (38) quanto o de Franco et al (31) são longitudinais, 

enquanto os restantes são transversais. Somente as medidas iniciais dos artigos 

longitudinais foram incluídas nos resultados da revisão. Dentre os 13 artigos 

incluídos na análise qualitativa, nove estudos foram conduzidos no Brasil (29-33, 

35,36,38,39) e os outros na Itália (28), Israel (37), Coreia do Sul (30) e Índia (37). A 

amplitude das idades dos participantes incluídos variou entre 5 e 13 anos, e os 

locais para a coleta de dados foram universidades (30-35, 37-39) e centros 

comunitários (35, 36). Houve grupos derivados de quatro locais diferentes 

(Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, Privado e União Colegial de Minas Gerais), nos trabalhos de Souki et al 

2012 (39), Franco et al 2013 (31), Franco et al 2015 (32), todos pertencentes a uma 

mesma linha de pesquisa.  

Em resposta ao questionamento por e-mail sobre participantes repetidos 

nestes três artigos, Souki et al 2012 (39) informou que houve repetição parcial de 

participantes nas amostras. Portanto, as medidas repetidas e encontradas no 

trabalho de Souki et al 2012 (39) foram as consideradas para o cálculo da meta-

análise (SN.GoGn, altura facial superior, altura facial inferior) já que o tamanho da 

amostra foi o maior nesta pesquisa. De qualquer modo, os resultados clínicos e 

estatísticos das medidas repetidas foram semelhantes nos três trabalhos. 

Não foi necessária a obtenção de informações a respeito das amostras nos 

trabalhos conduzidos na UNICAMP, nos artigos de Frasson et al 2006 (33) e Ferraz 

et al 2007 (30), pois não houve medidas repetidas.   

Já que os artigos de Anderson et al 2017 (27) e Malhotra et al 2012 (37) 

subdividiram os grupos por idade (cluster), as medidas cefalométricas destes artigos 

incluídas na meta-análise foram pareadas às faixas etárias dos artigos comparados, 

visando diminuir a heterogeneidade entre os artigos.  

 

 

4.2. Resultados da qualificação quanto ao risco de vieses  

 

Após a aplicação do Guia proposto por Fowkes e Fulton (23) para qualificação 

quanto ao risco de vieses o artigo de Crupi et al 2007 (28) não foi incluído na 
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avaliação quantitativa, pois o valor do somatório das pontuações das diretrizes foi 12 

(Tabela 3, página 29),  e houve uma resposta “Sim” para a questão P2, relativa ao 

confundimento  do qualificador (Figura 1, página 18 e Tabela 4, página 34). Os 

outros doze trabalhos foram submetidos aos cálculos da meta-análise.  

Os resultados da qualificação metodológica dos artigos foram divididos em 

duas tabelas. A Tabela 3, na página 29, contém as pontuações das seis diretrizes 

incluídas no Guia proposto por Fowkes e Fulton (23), enquanto na Tabela 4, página 

34, encontram-se as respostas às três perguntas do mesmo qualificador. 

Foi necessário ajustar a análise qualitativa nas diretrizes referentes ao 

Desenho (D1), Integralidade (D5) e Distorção (D6) dos estudos. Isto ocorreu quando 

um item foi considerado não aplicável (NA) à revisão, em todos os 13 artigos.  

Optou-se por somar as pontuações de cada diretriz de acordo com os sinais 

atribuídos. Desta forma foram considerados (0)= 0 = zero; (+)= 1 e (++)= 2. As 

pontuações zero e 31 limitaram a amplitude possível da pontuação geral da 

qualificação.  Portanto quanto maior a pontuação do artigo, mais problemático e com 

menor qualidade metodológica foi considerado, respeitando o termo “insuficiente” 

dos autores (23). As perguntas não foram pontuadas, sendo respondidas com SIM e 

NÃO, conforme orientação do guia. 
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Tabela 3. Qualificação de acordo com o Guia de Fowkes e Fulton (23): Diretrizes. 
 

e cols– e colaboradores; NA – não aplicável, D – diretriz.  
 
  

Guia  Checklist 
Anderson 

e cols, 
(2017)  

Crupi  
e cols, 
(2007) 

Faria      
e cols, 
(2002) 

Ferraz 
e cols, 
(2007) 

Franco 
e cols, 
(2013) 

Franco 
e cols, 
(2015) 

Frasson 
e cols, 
(2006) 

Harari 
e cols, 
(2010) 

Juliano 
e cols,  
(2009) 

Juliano 
e cols, 
(2013) 

Malhotra 

e cols, 
(2012) 

Pereira 
e cols, 
(2012) 

Souki   
e cols, 
(2012) 

 D1 
Objetivo 

apropriado ao 
desenho do 

estudo? 
0-2 pontos 

Objetivo  Comum NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Prevalência Transvesal NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Prognóstico Cohort NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tratamento Controlado  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Causa 
Caso controle, 

cohort , transversal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2 
Amostra 

representativa 
do estudo? 

 
0-10 pontos 

Fonte da amostra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Método de amostragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tamanho da amostra + + ++ ++ 0 0 ++ + ++ + + ++ 0 

Critérios de seleção 
(inclusão/exclusão) 

0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Não respondentes NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

D3 
Grupo controle 

aceitável? 
0-8 pontos 

Definição do controle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte do controle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pareamento/ Randomização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Características comparáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D4 
Qualidade das 

medidas e 
resultados? 
0-7 pontos 

Validade 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Reprodutibilidade + ++ ++ 0 0 + + ++ ++ ++ ++ ++ + 

Cegamento 0 + + 0 0 0 0 + 0 0 + + + 

Controle de qualidade + + 0 0 0 0 0 + 0 0 + ++ + 

D5 
Integralidade? 

 
0-2 pontos 

Cooperação NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Perdas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mortes NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dados faltantes 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 

D6 
 

Distorção  
 

0-4 pontos 

Outros tratamentos NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Contaminação NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Mudanças com tempo  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fatores de confundimento 0 ++ ++ + + 0 ++ 0 + 0 + + 0 
Distorção reduzida por análise 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 

Pontuação 0-31 pontos 3 12 7 3 1 1 5 5 6 3 8 10 5 
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Para todos os trabalhos, na primeira diretriz: D1) “Objetivo apropriado ao 

desenho do estudo?” foi escolhida a opção “Causa”, respeitando o formato PECOS, 

definido nesta revisão, e atribuída pontuação (0), sem problemas. O ajuste ocorreu 

para os artigos de Harari et al 2010 (34), e de Juliano et al 2013 (36), que 

apresentaram objetivos de “Prognóstico”, e o mesmo para o artigo de Pereira et al 

2012 (38), que objetivaram resultados de “Tratamento”. Nestes casos as medidas 

iniciais dos participantes foram consideradas com objetivo de “Causa”.  

Para a segunda diretriz: D2) “Amostra representativa do estudo?”, todos os 

cinco itens foram aplicados. Para os itens “Fonte da amostra”, e “Método de 

amostragem”, todos os artigos receberam a pontuação (0), sem problemas. O 

terceiro item desta diretriz foi o mais problemático, relacionado ao “Tamanho da 

amostra”. Os artigos pontuados com (0), sem problemas, foram os de Franco et al 

2013 (31), Franco et al 2015 (32), Harari et al 2010 (33), e Souki et al 2012 (39).  A 

pontuação zero foi atribuída quando realizado o cálculo amostral e/ou quando o 

tamanho amostral era ≥ 55 participantes por grupo, com base no artigo de Franco et 

al 2013 (31) que realizou o cálculo amostral, com resultado de 55 participantes para 

o grupo de Respiradores Bucais e 55 para o grupo controle de Respiradores Nasais. 

Receberam (+), menos problema (1 ponto), os artigos de Anderson et al 2017 (27), 

Crupi et al 2007 (28), Juliano et al 2013 (36) e Malhotra et al 2012 (37); e com (++), 

mais problemas (2 pontos), os artigos de Faria et al 2002 (29), Ferraz et al 2007 

(30), Frasson et al 2006 (33), Juliano et al 2009 (35) e Pereira et al 2012 (38). A 

pontuação atribuída foi (+), menos problema e 1 ponto, quando não foi realizado 

cálculo amostral e o tamanho da amostra variou entre 40-54 participantes; enquanto 

receberam a pontuação (++), mais problemas e 2 pontos, quando o tamanho 

amostral não foi calculado e a amostra era < 40 participantes. Estes critérios foram 

elaborados em reunião da equipe. Quase todos os artigos descreveram claramente 

o terceiro item “Critérios de seleção”, recebendo (0), sem problemas; exceto nos 

artigos em que não houve descrição dos critérios, recebendo (+) menos problema e 

1 ponto, para Crupi et al 2007 (28) e Souki et al 2012 (39). O quarto item, “Indivíduos 

que foram recrutados e não responderam”, não foi aplicado em razão da inclusão de 

artigos transversais ou medidas iniciais de artigos longitudinais.  

Para a terceira diretriz “Grupo controle aceitável?”, todos os artigos 

receberam o resultado (0), sem problemas, para os itens “Definição do controle”; 
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“Fonte do controle”, “Características comparáveis” e “Correspondência”, pois todos 

os critérios de elegibilidade continham informações suficientes. Neste último item 

entraria a característica “Randomização” do grupo controle e considerou-se não 

aplicável (NA) para os propósitos desta revisão com trabalhos observacionais, não 

interferindo com a pontuação. 

Em relação à quarta diretriz: D4) “Qualidade das medidas e resultados?”, não 

houve problemas (0) relacionados à “Validade”, com exceção do artigo de Crupi et al 

2007 (28) que pontuou 2 (++), mais problemas, pelas inconsistências entre as 

informações da amostra no resumo e no material, e pela repetição das medidas da 

estatística descritiva nos grupos de respiradores bucais e nasais, sabidamente 

diferentes, pois a coluna de teste estatístico revelou diferenças significativas entre as 

medidas dos grupos, sugerindo erros de digitação; e no artigo de Souki et al 2012 

(39) pela desigualdade entre o tamanho da amostra no grupo respirador bucal (6-9 

anos) no material e nos resultados. A “Reprodutibilidade” foi considerada sem 

problemas (0), quando realizados testes do erro do método intraoperadores e 

interoperadores, ocorrido nos artigos de Ferraz et al 2007 (30) e de Franco et al 

2013 (31); e com pontuação 1 (+), com menos problema, quando houve um 

operador para as medições, mesmo realizado o cálculo do erro do método, nos 

artigos de Anderson et al 2017 (27), de Franco et al 2015 (32), de Frasson et al 2006 

(33) e de Souki et al 2012 (39). Os artigos de Crupi et al 2007 (28), de Faria et al 

2002 (29), de Harari et al 2010 (34), de Juliano et al 2009 (35), de Juliano et al 2013 

(36), de Malhotra et al 2012 (37), e de Pereira et al 2012 (38), não mencionaram 

testes de erro do método e receberam 2 pontos (++), com problemas. Para 

“Cegamento” foi adotado e atribuído (0), sem problemas, quando mencionado, como 

nos artigos de Anderson et al 2017 (27), de Ferraz et al 2007 (30), de Franco et al 

2013 (31), de Franco et al 2015 (32), de Frasson et al 2006 (33), de Juliano et al 

2009 (35) e de Juliano et al 2013 (36). Para os artigos de Crupi et al 2007 (28), de 

Faria et al 2002 (29), de Harari et al 2010 (34), de Malhotra et al 2012 (37), de 

Pereira et al 2012 (38), e de Souki et al 2012 (39), sem descrição de procedimentos 

de cegamento, foi pontuado 1 (+), com menos problema. Nenhum artigo recebeu 

(++), 2 pontos. O “Controle de qualidade” foi um dos itens mais difíceis de analisar. 

As publicações que não mencionaram procedimentos de calibração dos 

equipamentos ou dos operadores, e padronização da infraestrutura, receberam 

pontuação (+), 1 ponto e menos problema, como os artigos de Anderson et al 2017 
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(27), Crupi et al 2007 (28), Harari et al 2010 (34), de Malhotra et al 2012 (37) e de 

Souki et al 2012 (39). Apenas o artigo de Pereira et al 2012 (38) recebeu (++), mais 

problemas e 2 pontos, por não mencionar quaisquer procedimentos. Para os outros 

artigos o “Controle de qualidade” foi considerado sem problemas (0).  

Para a quinta diretriz: D5) “Integralidade?”, traduzido do inglês 

“Completeness”, o qualificador foi ajustado, não sendo pontuados os itens não 

aplicáveis (NA) “Cooperação”, “Perdas”, “Mortes”, e mantido apenas o item “Dados 

faltantes”, com sinal (+), 1 ponto e menos problema, quando não foram informados 

idade média e desvio padrão da idade, como no artigo de Malhotra et al 2012 (37), e 

de Pereira et al 2012 (38) e, este último também não apresentou desvio padrão dos 

resultados. O artigo de Souki et al 2012 (39) recebeu 2 pontos (++), mais problemas, 

por apresentar dados errôneos nos resultados, e por faltar os dados reais desta 

medida. No artigo de Crupi et al 2007 (28), há incoerência entre o tamanho das 

amostras no resumo e na metodologia, ao caracterizar os grupos. Foram também 

incluídas medidas da média e mediana dos resultados, sem informações a respeito 

da distribuição dos dados. A tentativa de contato com os autores foi frustrada.  

Para a última diretriz: D6) “Distorção?”, as questões relacionadas aos “Outros 

tratamentos”, “Contaminação”, “Mudanças com o tempo” não foram pontuadas, já 

que foram consideradas sem aplicação (NA). Os itens sobre “Fatores de 

confundimento” e “Distorção reduzida por análise” foram difíceis de interpretar em 

alguns estudos. Os fatores de confundimento foram pontuados sem problemas (0) 

nos estudos de Anderson et al 2017 (27), Franco et al 2015 (32), Harari et al 2010 

(34), Juliano et al 2013 (36) e Souki et al 2012 (39). Os demais foram identificados e 

pontuados com 2 pontos (++), com mais problemas, nos artigos de Crupi et al 2007 

(28), Faria et al 2002 (29) e Frasson et al 2006 (33). No artigo de Frasson et al 2006 

(33), foram pesquisadas somente meninas, enquanto nos dois primeiros artigos 

houve pareamento das amostras divididas por sexo e os resultados não foram 

apresentados com esta divisão e nem informado se houve diferenças entre homens 

e mulheres. No artigo de Crupi et al 2007 (28) os autores abordaram a distribuição 

das medidas aumentadas, normais e diminuídas, nos dois grupos, em percentual. 

Foi pontuado menos problema (+), e 1 ponto, nos artigos de Ferraz et al 2007 (30), 

uma vez que a respiração bucal não foi objetivo primário; Franco et al 2013 (31), por 

apresentar uma amostra de conveniência; Juliano et al 2009 (35) por incluir 

amostras de dois locais diferentes e pela ausência de homogeneidade em relação 
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aos limites de IMC dos participantes nos dois grupos, Malhotra et al 2012 (37), que 

não classificou a hipertrofia, e Pereira et al 2012 (38), que incluiu uma amplitude de 

idade maior e não informou os resultados descritivos de dispersão das medidas.  

Resultados totais entre 1-10 pontos foram calculados para 12 artigos (Tabela 

3, página 29), permitindo a interpretação arbitrária da equipe de pesquisa de que os 

mesmos apresentaram qualidade metodológica suficiente (≤ 10 pontos). O artigo de 

Crupi et al (28), recebeu a soma de 12 pontos. 

Em relação às perguntas finais de julgamento, quase todas receberam a 

resposta NÃO, confirmando a qualidade suficiente nos 12 artigos, exceto o de Crupi 

et al 2007 (28), quando a resposta SIM foi atribuída à pergunta relacionada ao 

confundimento. Deste modo, puderam ser submetidos à meta-análise e testes de 

sensibilidade para uma ou mais variáveis estudadas (Tabela 4, página 34). 

Em análise qualitativa individual dos artigos, de um modo geral houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de respiradores bucais e 

nasais, para a maioria das medidas verticais analisadas e comparadas. Quando as 

medidas apresentavam diferenças estatisticamente significativas, as diferenças 

clínicas também foram significativas na sua magnitude, com medidas verticais 

angulares, exceto o ângulo goníaco; e medidas verticais lineares anteriores 

inferiores aumentadas nos respiradores bucais. Medidas lineares posteriores, e 

medidas lineares anteriores superiores tenderam a ser menores nos respiradores 

bucais. Os estudos incluídos não foram concordantes em relação às proporções 

verticais, tanto em relação às diferenças estatísticas, quanto às diferenças clínicas, 

não permitindo uma conclusão, talvez porque sejam medidas que envolvem duas 

distâncias lineares.      
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Tabela 4 – Qualificação de acordo com o Guia de Fowkes e Fulton (23): Perguntas resumidas e respostas. 
 
 

e cols– e colaboradores; NA – não aplicável, P – pergunta.  

 

Diretriz 
Pergunta 

Perguntas de Resumo 
Anderson 

e cols, 
(2017) 

Crupi    
e cols, 
(2007) 

Faria   
 e cols 
(2002) 

Ferraz 
e cols,  
(2007) 

Franco 
e cols, 
(2013) 

Franco 
e cols, 
(2015) 

Frasson 
e cols,  
(20060 

Harari 
et al 

(2010) 

Juliano 
et al 

(2009) 

Juliano 
et al 

(2013) 

Malhotra 
et al 

(2012) 

Pereira 
et al 

(2012) 

Souki   
et al 

(2012) 

P1 
 

Viés 

 
Os resultados estão 
erroneamente enviesados 
em uma certa direção?  

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

P2 
 

Confundimento 

 
Existe algum fator de 
confundimento ou outra 
distorção grave? 

 
Não 

 
SIM 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

P3 
 

Acaso 

É provável que os 
resultados ocorreram ao 
acaso?  

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Não 
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4.3. Resultados da meta-análise e considerações adicionais  

 
Das 11 medidas cefalométricas avaliadas e comparadas na meta-análise, 

cinco apresentaram diferenças estatisticamente significativas aumentadas em 

respiradores bucais, como: FMA (P=0.01; Figura 2, página 35), porém com 

heterogeneidade alta entre os estudos (I2=71%); GoGn.SN (P<0.00001; Figura 3, 

página 35) com heterogeneidade baixa (I2=35%); N-Me (P<0.00001; Figura 4, página 

36), com heterogeneidade nula (I2=0%); SN.Gn (P<0.0001; Figura 5, página 36), 

com heterogeneidade alta (I2=65%); SN.Plano Oclusal (P=0.001; Figura 6, página 

36), com heterogeneidade moderada (I2=43%).  

No entanto, apenas uma destas medidas (N-Me, Figura 4, página 36) obteve 

uma ótima homogeneidade entre os estudos para comparação. 

 

 

 

Figura 2. Comparação do ângulo FMA nos respiradores bucais e nasais. 

 

 

 

Figura 3. Comparação do ângulo GoGn.SN nos respiradores bucais e nasais. 
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Figura 4. Comparação da medida linear N-Me nos respiradores bucais e nasais. 

 

Figura 5. Comparação do ângulo SN.Gn nos respiradores bucais e nasais. 

 

 

 

Figura 6. Comparação do ângulo SN.Plano Oclusal nos respiradores bucais e 

nasais. 

 

Cinco medidas cefalométricas foram encontradas sem diferença significativa 

entre o grupo respirador bucal e nasal. São elas: Ângulo Goníaco (P=0.38; Figura 7, 

página 37), com heterogeneidade alta (I2= 82%); ENA.Me (P=0.32; Figura 8, página 

37), com heterogeneidade muito alta (I2= 94%) e Eixo Y  (P=0.38; Figura 9, página 

37) com heterogeneidade alta (I2= 87%); N-ENA (P=0.98; Figura 10, página 37) com 

heterogeneidade nula (I2= 0%). 
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Figura 7. Comparação do Ângulo Goníaco nos respiradores bucais e nasais. 

 

Figura 8. Comparação da medida ENA-Me nos respiradores bucais e nasais. 

 

 

Figura 9. Comparação do ângulo do Eixo Y nos respiradores bucais e nasais. 

 

 

Figura 10. Comparação da medida linear N-ENA nos respiradores bucais e nasais. 

 

Figura 11. Comparação da medida linear S-Go nos respiradores bucais e nasais. 

 
 

Por fim, a medida Ar-Go apresentou-se significativamente aumentada em 

respiradores nasais (P=0.0006; Figura 12, página 38), quando comparada a 

respiradores bucais, com heterogeneidade baixa (I2= 27%), e, a medida S-Go 

(P=0.13; Figura 11, página 37) mesmo com heterogeneidade nula (I2= 0%). 
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. 

 

Figura 12. Comparação da medida linear Ar-Go nos respiradores bucais e nasais. 
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5. DISCUSSÃO 

 

As possíveis consequências das alterações respiratórias sobre as dimensões 

verticais craniofaciais (12, 40) são abordadas no cotidiano dos assuntos clínicos 

ortodônticos, quando se espera aumentos de algumas destas medidas nos 

indivíduos respiradores bucais. No entanto, há perguntas não respondidas ou 

parcialmente respondidas, incapacitando a confirmação efetiva entre relações de 

causa e efeito, ou de uma caracterização cefalométrica definida para os respiradores 

bucais. Sendo assim, justifica-se o propósito desta revisão sistemática e            

meta-análise, ao comparar medidas angulares, lineares e de proporção das 

dimensões verticais faciais entre respiradores bucais e respiradores nasais. 

Ao analisar os artigos incluídos na revisão sistemática em separado, pôde-se 

notar que a maioria das medidas angulares esteve aumentada nos indivíduos 

respiradores bucais, com diferenças estatísticas e clínicas significativas, em 

concordância com a literatura (41). Em relação às medidas lineares, os respiradores 

bucais apresentaram medidas anteriores inferiores da face aumentadas em relação 

aos respiradores nasais, confirmando o que é encontrado na literatura (42,43). As 

medidas lineares posteriores da face tenderam a ser menores nos respiradores 

bucais (43), sendo todas características compreensíveis sob os aspectos fisiológicos 

que envolvem a respiração bucal, problema capaz de provocar alterações corporais 

gerais e localizadas, sobretudo na anatomia facial. Já os resultados aqui 

encontrados das proporções faciais foram heterogêneos e impedem uma conclusão 

a respeito das comparações entre os grupos estudados; e o ângulo goníaco não 

mostrou comportamento uniforme.  

De acordo com os resultados encontrados a partir da meta-análise, dentre as 

11 medidas incluídas nos cálculos, cinco apresentaram valores aumentados nos 

respiradores bucais, com graus variados de heterogeneidade, entre baixa, moderada 

e alta, sendo quatro ângulos (FMA, GoGn.SN, SN.Gn, e SN.Plano Oclusal) e uma 

medida linear (N-Me). Não foram encontradas diferenças entre respiradores bucais e 

nasais, a partir da meta-análise, nas medidas lineares N-ENA, ENA-Me, S-Go, e no 

ângulo do Eixo Y, e Ângulo Goníaco.  

A medida Ar-Go foi maior nos respiradores nasais, corroborando a atribuição 

de ramo mandibular curto como uma das principais características dos indivíduos 

com Síndrome da Face Longa (44,45).  
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O ângulo GoGn.SN, que representa o grau de inclinação da mandíbula em 

relação à base anterior do crânio, foi o mais encontrado nos artigos avaliados 

(29,33, 34, 36, 37, 39), provavelmente por ser componente essencial nas análises 

cefalométricas e por sua relevância clínica. Os resultados aqui encontrados 

confirmam que esta medida é maior, em média, 3.29 graus nos respiradores bucais, 

representando uma diferença clinicamente expressiva, além da diferença 

estatisticamente significativa (P < 0.0001). O mesmo comportamento ocorreu com o 

ângulo FMA (P = 0.01) (27, 31, 33), que representa a inclinação do plano mandibular 

em relação ao Plano Horizontal de Frankfurt, e com o ângulo SN.Plano Oclusal 

(35,36), tendo estas três medidas referências mandibulares, revelando uma maior 

rotação mandibular no sentido horário dos respiradores bucais comparados aos 

nasais (P =0.0010). Não houve diferenças estatisticamente significativas na 

comparação do ângulo do eixo Y (P= 0.38) (33,34) entre os tipos de padrão 

respiratório, o que pode ser explicado por sua geometria depender de referências 

anatômicas correspondentes ao crescimento vertical e horizontal, com resultante 

diagonal.  

Em relação às medidas lineares das alturas de face, a altura facial inferior 

posterior foi maior nos respiradores nasais, e, a altura facial total maior nos 

respiradores bucais, compatíveis com uma face mais longa neste último grupo. A 

literatura questiona o quanto a altura do ramo mandibular pode influenciar a altura 

facial (46). Alguns estudos encontraram alturas faciais diminuídas (44), outros 

obtiveram medidas semelhantes (47), enquanto outros, aumentadas (48), podendo 

ser justificado pela compensação anterior do crescimento vertical dento-alveolar. 

Algumas características dos artigos avaliados representam limitações deste 

estudo, especificamente fatores capazes de influenciar os resultados comparativos 

entre os respiradores bucais e nasais nas diversas amostras contidas nesta revisão 

sistemática. Dentre elas chama a atenção os tamanhos das amostras, desde 12 

participantes nasais e 15 bucais, subdivididos em relação aos sexos (Juliano et al 

2009) (35); até 143 participantes nasais e 236 bucais, subdivididos em quatro faixas 

etárias e ainda entre os sexos (Anderson et al 2017) (27).  

Dificuldades na obtenção das amostras de estudos clínicos são frequentes no 

meio científico, o que pode ser percebido no trabalho de Franco et al 2015 (32), que 

obteve um tamanho das amostras com 113 participantes em cada grupo de 

respiradores, distribuídos ainda de forma pareada entre os sexos, todavia 
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compostas por pacientes de duas universidades, um centro de estudos, e ainda 

complementadas por pacientes de clínica particular, representando amostra de 

conveniência.  

Houve também trabalhos que mencionaram pareamento entre os sexos e não 

revelaram se houve diferenças encontradas entre os respiradores bucais e nasais do 

mesmo sexo, apesar de afirmarem que não houve diferenças entre homens e 

mulheres dentro do mesmo tipo respiratório do grupo [Juliano et al 2013 (36); 

Malhotra et al 2012 (37)]; enquanto outros trabalhos divulgaram o resultado da 

comparação entre os sexos [Anderson et al 2017 (27) e Harari et al 2020 (34)]; e 

outros nem mencionaram esta variável na caracterização da amostra [Faria et al 

2002 (29). Autores como Ferraz et al 2007 (30) e Frasson et al 2006 (33) avaliaram 

apenas mulheres. Parece que o sexo é uma característica com potencial de 

confundimento e influência nos resultados, podendo ainda ser influenciada pela faixa 

etária dos participantes, outra característica heterogênea aqui encontrada.    

Sobre as informações descritivas das idades das amostras, ocorreu também 

falta de homogeneidade, encorpando as limitações ora encontradas. Tanto a 

amplitude das faixas etárias, quanto idades relacionadas à evolução do 

desenvolvimento das amidalas e adenoides são fatores capazes de enviesar os 

resultados encontrados.  

De qualquer modo, os critérios de seleção foram cuidadosamente 

estabelecidos nesta revisão sistemática na tentativa de amenizar as limitações 

descritas, ao exemplo da obrigatoriedade de um diagnóstico conduzido por 

otorrinolaringologista, através de exames clínicos e da nasoendoscopia, como 

critério de inclusão, considerado “padrão ouro” para avaliação clínica de obstruções 

das vias aéreas (49, 50). Apesar disto, o diagnóstico dos respiradores bucais e a 

severidade do padrão respiratório foi outra característica desigual entre os artigos, 

quando é perceptível o uso diversificado de classificações de respiradores bucais e 

nasais a partir das diferentes classificações adotadas (25-27, 31, 32). Alguns 

trabalhos selecionaram grupos de respiradores bucais com graus de obstrução com 

indicação cirúrgica de adenoidectomia e amidalectomia [Anderson et al 2017 (27); 

Franco et al 2013 (31); e Franco et al 2015 (32)], enquanto uma série de exames  

foram usados para diagnosticar participantes em respiradores bucais [Crupi et al 

2007 (28)]. Os termos respiração predominantemente bucal e predominantemente 
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nasal foram utilizados para caracterizar participantes [Crupi et al 2007 (28); Ferraz et 

al 2007 (30)], assim como características do sono também foram levantadas (27).        

Para o grupo de respiradores nasais os parâmetros também não foram 

uniformes. Alguns grupos controles poderiam até apresentar grau de obstrução da 

nasofaringe, <30% [Faria et al 2002 (29)]; < grau 3 de Brodsky (25,26), desde que 

não fossem respiradores bucais persistentes [Anderson et al 2017 (27)]. 

Também importa esclarecer que alguns participantes com respiração nasal 

eram indivíduos com má oclusão, parte deles com problemas esqueléticos 

associados [Crupi et al 2007 (28)], enquanto outros autores pesquisaram 

respiradores nasais com oclusão normal [Anderson et al 2017 (27); Ferraz et al 2007 

(30) e Franco et al, 2013 (31); Frasson et al 2006 (33)].  

As limitações encontradas neste trabalho impedem que todas as 

comparações levem a conclusões com fortes evidências científicas, apesar dos 

procedimentos adotados para tentar diminuir a heterogeneidade entre as amostras 

dos trabalhos comparados, a partir da aplicação de análises de sensibilidade em 

algumas medidas que estivessem contidas em três ou mais artigos (FMA, 

GoGn.SN). Assim, para os artigos (27,37) em que havia subdivisão de grupos por 

idade, foram utilizados apenas os dados do grupo etário pareado aos grupos dos 

artigos comparados, específicos a uma mesma medida cefalométrica (SN.Gn, Ar-

Go, S-Go, ângulo goníaco).  

Aconselha-se, portanto que haja estudos futuros que sigam procedimentos 

mais homogêneos, sendo atitudes advindas de evidências científicas obtidas em 

estudos de revisão sistemática, preferencialmente com aplicação de meta-ánálise, 

como a revisão conduzida nesta pesquisa.  

Espera-se também, no futuro, que haja a possibilidade de reunir e comparar 

dados resultantes de amostras que tradicionalmente são excluídas de estudos de 

revisão, pois são consideradas representativas de populações menos numerosas, 

porém não menos importantes, tendo parâmetros considerados extremos, como 

indivíduos com IMC fora da faixa de normalidade, portadores de determinadas 

síndromes que envolvam problemas respiratórios, pessoas que foram operadas na 

região da cabeça e pescoço, pessoas que sofreram traumas. O sobrepeso, por 

exemplo, pode ser um fator de diminuição do espaço das vias aéreas (51); assim 

como idades estudadas durante pico de crescimento da adenoide (52), provocando 

hipertrofia temporária durante a infância e puberdade.  
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De qualquer forma, é possível concluir, a partir da metodologia aplicada, que 

há diferenças cefalométricas verticais importantes entre respiradores nasais e 

bucais, algumas compatíveis com a possibilidade de caracterizar indivíduos com os 

dois tipos de padrão respiratório, sendo os respiradores bucais portadores de faces 

mais longas, aumento da rotação mandibular no sentido horário, direção de 

crescimento vertical.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Através desta revisão sistemática e meta-análise é possível concluir, com 

grau geral moderado de evidência que: 

Há diferenças relacionadas às medidas cefalométricas verticais entre 

respiradores bucais e nasais, caracterizando a influência desfavorável da respiração 

bucal sobre o crescimento craniofacial;  

A hipótese nula foi rejeitada, pois o padrão respiratório interfere nas medidas 

craniofaciais verticais; 

A hipótese alternativa foi aceita, pois os respiradores bucais apresentam 

dimensões craniofaciais verticais alteradas em comparação com as encontradas em 

respiradores nasais, sendo as medidas aumentadas os ângulos SN.Plano Oclusal, 

SN.Gn, SN.GoGn, FMA e as medidas lineares N-Me, enquanto a medida Ar-Go 

diminuída na parte posterior, compatíveis com uma face mais longa; 

Não foi possível avaliar o tipo de oclusão como variável comparativa para as 

hipóteses formuladas. 

A respiração bucal com obstrução nasal é capaz de influenciar o 

desenvolvimento dento e craniofacial nas medidas verticais, sendo uma 

característica importante para classificar o tipo de respiração. 
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