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Problemele de respirație și malocluziile la copii 
• Dr. Marinela Bănică

Orthoexclusive, Bucureşti

Ca ortodont specializat în creșterea și 
dezvoltarea ansamblului facial consider 
că trebuie să acordăm o mare importanță 
evaluării și tratementului OSA deoarece avem 
o poziție privilegiată în prevenirea SDB (sleep 
disordered breathing), a problemelor de somn 
și respirație la copii.

Este important să investigam fiecare 
pacient, indiferent de vârstă, sa strângem 
informații despre istoricul apneei de somn 
și să-l îndrumăm colegilor specialiști pentru 
examene medicale complete de fiecare dată 
când este cazul.

Morfologia cranio-facială și obezitatea sunt 
factori de risc independenți pentru apnee 
însă profunzimea maxilară poate prezice AHI 
(apnea hypopnea index).

Factori de risc pentru OSA
Morfologia și SDB la copii
O morfologie anormală chiar și fără exces 

de grăsime este asociată cu creșterea riscului 
de a dezvolta SDB la copii de 6-8 ani.

Forma maxilarelor explică susceptibilitatea 
pentru AHI: 

Maxilare mici înseamnă căi aeriene mai 
mici.

Maxilare îngustate favorizează riscul 
colapsului și pierderea tonusului muscular.

O simplă examinare clinică este necesară 
și recomandată pentru a putea recunoaște o 
creștere a riscului de SDB la copii :

- examinarea profilului facial
- ocluzia dentară 
- tonsilele

Problemele de somn sunt asociate cu: 
Probleme de formă Probleme funcționale

Fața alungită și îngustată Tonsile și adenoide inflamate

Plan mandibular înclinat Alergii

Bolta palatina îngustată Răceli frecvente și infecții ORL

Inghesuire dentară severă Respirație orală 
Din peste 600 de pacienți de ortodonție 

studiați:
• 16% au o fața alungită



62

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

REZUMATE / ABSTRACTS

•  86% au profil convex facial cu mandibula 
situată mai posterior decât maxilarul)

•  peste 50% prezintă respirație orală şi gura 
deschisă în repaus

Sforăitul și SDB sunt periculoase în cazul 
copiilor!

Maxilarele mici reprezintă un factor 
major al SDB

• Maxilare retruzive
• Deficiențe ale etajului mijlociu
• Hiperdivergența maxilară
• Long face sindrom
• Facies adenoidian
• Ambele maxilare retuzive
• Distrofie craniofacială

Mesaj important:
•  Forma feței determină forma căilor 

aeriene faringeale
•  Ca cât sunt mai mici căile aeriene cu atât 

mai ușor se obstuează
•  Obstrucția căilor aeriene afectează 

creșterea creierului

Cauzele pentru care copiii stau cu gura 
întredeschisă:

• Traumatisme la naştere
• Postura incorectă
• Lipsa alăptării sau alaptarea insuficientă
• Hrănirea cu biberonul
•  Consumul de alimente moi şi difersificare 

incorectă
• Stresul oxidativ
• Căldura excesivă
• Hiperventilația 
• Reactivitate la stres
• Probleme imunologice
• Obiceiuri vicioase
• Dureri de cauză dentară
• Ankyloglosia
• Macroglosia
• Hiperventilația cronică
• Hipocapnia
• Disfuncții ale musculaturii faciale
• Deglutiția incorectă
• Inflamarea adenoidelor
• Obstructia nazală
• Infecții repetate ale urechii
• Sforăit

• SDB, OSA
• Variabilitatea ritmului cardiac
• Malocluzii
Antropologia arată ca malocluziile sunt o 

adaptare, o consecință a contactului cu mediul 
modern.

Predispozitia genetică poate fi influențată 
de schimbarea mediului…în bine sau în rău!

Cauzele problemelor de respirație și 
malocluziilor:

•  Alimentația artificială şi diversificarea 
incorectă 

•  Alergii, astm, infecții ORL
•  Postura incorectă
•  Disfuncții ale țesuturilor moi (interpunerea 

limbii, gura deschisă)

Dinții înghesuiți nu reprezintă problema ci 
un indicator, un simptom al unor probleme 
mai mari!

Chei de acțiune:
•  Screening pentru OSAS
•  Testări şi colaborări interdisciplinare: 

Pediatru, Somnolog, ORL, Alergolog, 
Ortodont 

•  Tonsilo-adenectomii dacă se impune
•  Monitorizare post operatorie obligatorie
•  Reevaluare
•  Corectarea funcțiilor orale şi a obiceiurilor 

vicioase

Malocluziile de clasa a II-a la copii
Reprezintă un factor independent pentru 

afectarea dezvoltării neuro-faciale și mai tarziu 
compromiterea căilor aeriene așa că trebuie să 
tratăm cât mai timpuriu!

O mandibulă retrudată înseamnă căi 
aeriene mai îngustate.

Malocluziile de clasa a III-a la copii
Nedezvoltarea corespunzătoare a 

maxilarului superior are consecințe grave 
asupra ansamblului facial pe termen lung iar 
nediagnosticarea, întârzierea sau tratamentul 
incorect vor duce la corecții chirurgicale după 
terminarea creșterii.

Studiile sunt foarte clare, SDB crește riscul 
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problemelor de sănătate și comportamantele ale 
copiilor;

Copii cu arcade dentare și maxilare 
poziționate mai anterior respiră mai bine pe nas 
performează mai bine la școală și au o sănătate 
generală mai bună;

Problemele de somn la copii au o prevalență 
din ce în ce mai mare și cei mai mulți părinți nu 
sunt informați despre consecințele grave ale OSA;

Terapia ortodontică ar trebui încurajată la 
copii cu OSAS iar tratamentele ortodontice 
timpurii pot modifica permanent respirația 
nazală, prevenind obstrucția căilor aeriene 
superioare.

Protracția maxilarului afectează în sens 
pozitiv căile aeriene; 

Avansarea mandibulară deschide caile 
aeriene poziționând limba mai anterior;

Expansiunea semi-rapidă și rapidă prin 
mărirea dimensiunii transversale a maxilarelor 
duce la o mărire a cavităților aeriene;

Disfuncțiile țesuturilor moi
Limitarea fluxului în inspirație este cauzat de: 
•  Căi aeriene micşorate
•  Respirație îngreunată mecanic 
•  Creştere incorectă spre anterior a 

maxilarelor ceea ce duce la căi aeriene 
îngustate. 

Ce anume duce la îngustarea căilor aeriene:
•  Etiologia malocluziilor este multifactorială 

cu toate ca mulți spun că este genetică, 
acești multi-factori sunt deja bine 
cunoscuți și controlabili însă necesită 
cunoștințe adecvate și timp pentru a-i 
corecta. 

Dacă un copil are cavitățile nazale mici 
(dimensiunea căilor aeriene redusă) și se 
blochează cu mucus ei vor compensa aceasta 
prin respirația orală fie chiar și temporar. Dacă 
această compensare devine cronică duce 
la instalarea unor probleme în lanț care vor 
afecta cresterea facială. Stim foarte bine că 
respirația orală schimba forma feței.

Cu cât mai repede corectăm aceste 
probleme și compensări cu atât mai bine 
putem preveni distrofiile cranio-faciale.

Dacă au apărut deja deformări la nivelul 
feței și acestea nu au fost corectate prin 
intermediul tehnicilor de ortopedie dento-
facială trebuie să ne grăbim să o facem înainte 
de încheierea completă a creșterii scheletale. 
În final trebuie să ne asigurăm că respirația 
și poziția limbii în gură sunt corecte pentru a 
avea o bună sănătate orală pe tot parcursul 
vieții.

REZUMATE / ABSTRACTS
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As an orthodontist specialized in growth 
and development of the facial assembly, 
I consider that we should give much 
importance to the assessment and treatment 
of OSA because us, as orthodontists, have a 
privileged role in the prevention of SDB (sleep 
disordered breathing), sleep and breathing 
problems in children.

It is important to investigate every patient, 
irrespective of their age, to gather information 
on the history of sleep apnea and to direct 
the patient to our colleagues specialized to 
perform complete medical examinations each 
time necessary.

Craniofacial morphology and obesity 
represent independent risk factors for apneas, 
but maxillary depth may predict AHI (apnea 
hypopnea index).

Risk factors for OSA

Morphology and SDB in children
An abnormal morphology, even without 

excessive adipose tissue, is associated with 

increase in the risk for SDB in children between 
6-8 years old.

The maxillary shape explains susceptibility for 
AHI: 

•  A small maxilla means smaller airways. 
•  A narrowed maxilla favors the risk for 

collapse and loss of muscle tone.
A simple clinical examination is required 

and recommended to be able to identify an 
increase of the risk for SDB in children:

•  examination of the facial profile
•  dental occlusion 
•  tonsils
Sleep problems are associated with: 
 

Shape problems Functional problems
Elongated and narrow face Inflamed tonsils and adenoids
Sloping mandible Allergies
Narrow palatine vault Frequent colds and ENT infections
Severe dental restraint Mouth breathing

From over 600 patients studied from an 
orthodontic perspective:

Breathing problems and malocclusion in children
• Marinela Banica, MD
Orthoexclusive, Bucureşti
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•  16% have an elongated face
•  86% have a convex facial profile (with 

a mandible which is located in a more 
posterior position than the maxilla)

•  over 50% present mouth breathing and an 
open mouth while at rest

Snoring and SDB are dangerous in 
children!

A small maxilla represents a major risk 
factor for SDB

• Maxillary retrusion
• Middle face patch deficiencies
• Maxillary hyperdivergency
• Long face syndrome
• Adenoid facies
• Maxillary and mandibular retrusion
• Craniofacial dystrophy

Important message:
•  The shape of the face determines the 

shape of the pharyngeal airways 
•  The smaller the airways the easier is for 

them to get obstructed 
•  Airway obstruction affects brain growth

Causes for a half-open mouth in children:
•  Birth traumas 
•  Incorrect body posture
•  Lack of breastfeeding or insufficient 

breastfeeding
•  Bottle feeding
•  Soft foods and incorrect food 

diversification
•  Oxidative stress 
•  Excessive heat
•  Hyperventilation 
•  Stress reactivity 
•  Immunological problems
•  Vicious habits 
•  Tooth pain 
•  Ankyloglossia
•  Macroglossia
•  Chronic hyperventilation
•  Hypocapnia
•  Facial muscle dysfunctions
•  Incorrect deglutition
•  Adenoids inflammation
•  Nasal obstruction
•  Repeated ear infection

•  Snoring
•  SDB, OSA
•  Heart rate variability
•  Malocclusion

Anthropology shows that malocclusion is 
an adaptation, a consequence of the contact 
with the modern environment.

Genetic predisposition can be influenced by 
environmental change…for the better or for 
the worse!

Causes of breathing problems and 
malocclusion:

•  Artificial feeding and incorrect 
diversification 

•  Allergies, asthma, ENT infections
•  Incorrect body posture
•  Soft tissue dysfunction (tongue 

interposition, open mouth)

Tight teeth do not represent a problem but 
an indicator, a symptom of serious problems!

Action keys:
•  Screening for OSAS
•  Interdisciplinary testing and collaboration: 

Pediatrician, Sleep medicine specialist, 
ENT, Allergologist, Orthodontist, 

•  Tonsil adenoidectomy, if necessary
•  Obligatory postoperative monitoring 
•  Reevaluation
•  Correction of oral functions and vicious 

habits

2nd degree malocclusion in children
They represent an independent factor for 

impairment of the neurofacial development 
and later on compromise airways, so they 
should be treated as early as possible!

A retruded mandible means narrowed 
airways.

3rd degree malocclusion in children
Inadequate development of the maxilla has 

long-term serious consequences on the facial 
assembly and the lack of diagnosis, delayed 
or incorrect treatment will lead to surgical 
corrections after completion of growth.
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Studies are very clear regarding the fact that 
SDB increases the risk for health and behavioral 
problems in children;

Children with dental arcades and maxillas 
located in an anterior position breathe easier 
through the nose, have better performance in 
school and a better health status;

Sleep problems in children have a growing 
prevalence and most of the parents are not 
informed about the serious consequences of 
OSA;

Orthodontic therapy should be encouraged 
in children with OSAS. Early orthodontic 
treatment can permanently modify nasal 
breathing, preventing upper airway 
obstruction.

Maxillary protraction affects airways in a 
positive way; 

Mandibular advancement opens the 
airways locating the tongue in an anterior 
position;

Semirapid and rapid maxillary expansion by 
increase of the cross-sectional dimension of 
the maxilla leads to an increase of the airway 
cavity;

Soft tissue dysfunction
Limitation of the inspiration flow is caused by: 
•  Reduced airways

•  Mechanically hampered breathing 
•  Incorrect anterior growth of the maxilla 

leading to narrowed airways. 

What leads to the narrowing of the airways:
Malocclusion etiology is multifactorial 

although many say that it is genetic. These 
multiple factors are already well known and 
controllable, but this requires adequate 
knowledge and time to correct them. 

If a child’s nasal cavities are small (reduced 
airway size) and they get blocked with 
mucus, the child will compensate this by 
mouth breathing, be it only temporarily. If 
this compensation becomes chronic it leads 
to chain reaction problems which will affect 
facial growth. We know it very well that mouth 
breathing changes the shape of the face.

The sooner we correct these problems and 
compensations the better chance we have to 
prevent craniofacial dystrophy. 

If deformations have already occurred at 
the face level and they haven’t been corrected 
through dental and facial orthopedic 
techniques, then it should be done before 
completion of skeletal growth. Finally, we must 
ensure that breathing and tongue position 
are correct in order to have a good oral health 
throughout life.
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