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La deglució i la respiració; importants per al desenvolupament de la 

parla i el creixement craniomandibular. 

Els mals hàbits en l'edat primerenca que poden afectar la morfologia facial, i alhora, aquesta 

afectació pot produir problemes de respiració, deglució i parla. 

1. CREIXEMENT CRANIOFACIAL. 

1.1.  Desenvolupament craniomandibular. 

Com es desenvolupa o canvia el nostre rostre des de que som nens fins a l'edat adulta? El primer que 

hem de saber és que l'estructura que més canvia és el terç inferior facial, és a dir, maxil·lars superior i 

inferior (o mandíbula). El maxil·lar superior és la base del nas, així que al nas també veurem un 

important creixement. 

El rostre creix cap endavant, cap avall i cap als costats. Així doncs, veiem que el crani i estructures 

facials superiors (front, ulls ...) creixen mínimament respecte a les inferiors. 

 Aquest creixement inferior, té una explicació; El maxil·lar superior, està entre les fosses nasals i la 

cavitat bucal, entre aquestes dues estructures, ajudaran a donar-li forma al maxil·lar i també a la 

mandíbula.  Encara que ens sembli que els ossos són matèria dura, són més fàcils de modelar del que 

ens  sembla i més en edats primarenques on el creixement és molt ràpid. Si per exemple, agafem un 

tros de fusta que aparentment és dur,  i cada dia li fem que caiguin  3000 gotetes al dia en un lloc 

determinat, al final d'un temps, tindríem fet un forat en aquesta fusta. Si aquest mateix exemple el 

traslladem a la boca; nosaltres empassem saliva entre unes 2500 o 3000 vegades al dia, cada vegada 

que empassem saliva, què fa la nostra llengua? La llengua es recolzarà en el maxil·lar superior en el 

moment de la deglució, i quan respirem o estem amb repòs la llengua també descansa amb la punta 

de la llengua, just darrera les dents on podem notar unes arruguetes anomenades alvèols.  

1.2. Parafuncions o mals hàbits  que incideixen en la morfologia facial. 

 Xumet.  

 Biberó. 

 Onicofàgia. 

 Succió d’objectes. 

 Succió digital. 

 Hàbit de respirar per la boca. 

 Hàbits posturals  com “aguantar-se el cap amb la mà”.  

 Etc..  

 

1.3. Alteracions morfològiques i/o esquelètiques 

 Paladar ogival. 

 Hipoplàsia del maxil·lar superior. 
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 Hipoplàsia de los sins maxil·lars. 

 CII/II o CII/I  o CIII mandibular. 

 Mossegada oberta anterior (por ús prolongat  del xumet, succió digital o deglució 

atípica d’interposició lingual). 

 Mossegada oberta lateral. 

 Mossegada creuada (per onicofàgia o xumet més de 36 meses). 

 Etc…  

 

1.4. Conseqüències de les alteracions esquelètiques (Disglòssies) 

 

Dificultats en la: 

• Respiració. 

• Deglució. 

• I la parla.  

 

1.5. La funció fa la forma 

- La funció fa la forma;  en principi si no hi ha alteracions genètiques i la nostra funció és 

correcta (succió, respiració ...) ens ajudarà a modelar correctament les nostres estructures 

facials. 

Si apareixen parafuncions (onicofàgia, xumet, biberó, i altres hàbits ...) provocarà 

modificacions en la nostra forma. 

- La forma fa la funció; Una morfologia determinada farà que respirem, parlem o tinguem una 

deglució d'una manera o d'una altra. Ex: fissura palatina congènita. 

 

2. RESPIRACIÓ  

 

2.1. La respiració nasal és imprescindible pel bon funcionament de les funcions orofaciales.  

Què ens impedeix tenir una bona respiració? L’obstrucció nasofaríngia, és a dir, alteracions en 
las vies aèries.  

2.2. Aleracions més freqüents de les vies aèries.  

 Desviació del tàbic nasal. 

 Hipertrofia de las vegetacions adenoides.  

 Malformacions òssies. 

 Bronquitis i al·lèrgies respiratòries.  
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2.3. Conseqüències. 

 Al no respirar pel nas:  la llengua queda en posició baixa  i no donem forma al paladar 

(hipoplàsia, paladar ogival), impedint un bon creixement maxil·lar. 

 Problemes de parla: motricitat  més fina, hipotonicitat de la musculatura lingual i 

labial (falta de to muscular). 

 Més  probabilitat de problemes pulmonars: augmenten les infeccions en l’aparell 

respiratori (l’aire no passa pel circuit nasal). 

 Disfonies (fan faringitis, no agafen suficient aire,  fan respiracions superficials i forcen 

la musculatura). 

 Otitis serosa crònica, otitis mitjana de repetició.  

 Apnea obstructiva (SAOS): provoca una mala oxigenació cerebral, retràs en el 

creixement, problemes de comportament, dificultades d’aprenentatge (ATENCIÓ), a 

més a més de repercussions cardiovasculars i pulmonars.  

 Hàbit respiratori oral (després de solucionar  les alteracions  s’ha d’instaurar l'hàbit 

respiratori nasal). 

 Cefalees. 

 Rinolàlia. 

 Alteracions de l’olfacte i el gust. 

 Deglució atípica. 

 Halitosis. 

 Més probabilitat de càries. 

 Baveig, respiració forta o ronquera nocturna. 

 

2.4. Detecció del respirador bucal 

Característiques comunes:  

 Postures corporals atípiques (per facilitar el flux d’aire, per ex. Aixecar la barbeta). 

 Freqüent rinolàlia. 

  Arcada dentària estreta (la llengua no eixampla el paladar). 

 Llavi superior alt (curt) i hipotònic. 

 Nas elevat i/o petit. 

 Ulleres. 

 No hi ha segell labial.  

 Llengua en posició atípica (baixa, d’interposició). 

 

2.5. Tractament logopèdic i coses que podem fer des de casa. 

 

 Ensenyar a mocar-se (no son conscients que tenen el nas tapat) sempre abans d’anar 

a l’escola, abans d’anar a dormir,  de menjar i dormir. 
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 Netejar molt bé les dents sobretot abans d’anar a dormir. 

 Exercicis de postura en repòs. 

 Restablir el patró respiratori naso - nasal. 

 Respiració amb les dues narines (té narina més gran que l’altra?)  

 Respiració costo-diafragmàtica abans d’anar a dormir.  

 Tonificació de la musculatura bucal (teràpia miofuncional). Jocs de racons (de llavis, 

llengua...) a les escoles.  

 

3. DEGLUCIÓ  

 

3.1. Què dificultarà el desenvolupament de la deglució? 

Els mals hàbits orals o parafuncions:  

• Succió digital i labial. 

• Onicofàgia. 

• Succió del xumet o del biberó. 

• … 

Alimentación pastosa prolongada (dieta tova i triturats): 

• Els canvis d’alimentació són importants per la maduració de les funcions 

orofacials. 

• El nen ha d’experimentar amb diferents textures i consistències per 

estimular la propiocepció oral.  

• La masticació exercita els músculs mandibulars, fent que la mandíbula es 

desenvolupi correctament i es posicioni  adequadament.  

 

3.2. Què és la Deglució Atípica? 

 

“La Deglució Atípica consisteix en la postura i ús inadequats de la llengua en l’acte de 

deglució. És defineix com: "la pressió anterior o lateral de la llengua contra les arcades 

dentaries" (Zambrana i Dalva, 1998). La llengua es posiciona entre els incisius o es recolza 

contra la cara posterior al acabar la fase de masticació i realitza una pressió contra ells 

durant la fase de deglució” 

 

3.3. Conseqüències de la deglució atípica. 

 Mala digestió. 

 Alteració dental i maxil·lofacial. 

 Alteració de la musculatura orofacial. 

 Alteració de l’ATM.  
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o La masticació ha de ser bilateral  per assegurar  un treball òptim i simètric 

de la musculatura i l’articulació òssia de cada hemicara, evitant així 

possibles asimetries.   

 Dificultats en el mode i/o en el punt articulatori.  

 

3.4. Detecció de la deglució atípica 

En la deglució: 

 Interposició lingual. 

 Contracció de la musculatura oral i no contracció dels masseters. 

 Moviments associats amb el  cap. 

 Impossibilitat de deglutir amb els llavis entreoberts. 

En l’articulació: 

 Sigmatisme anterior o lateral. 

 Acumulació de saliva en els llavis. 

 A vegades escupen quan parlen. 

Altres: 

 Ronquera i baveig nocturn. 

 Formació de  carrall i inflamació de les genives (important netejar-se bé les dents 

abans d’anar a dormir). 

 Llengua dentada. 

 

3.5. Tractament 

 

 Eliminar els mal hàbits orals. 

 Abans dels 4 anys no es pot diagnosticar però ja es pot veure l’hàbit masticatori. 

 Teràpia miofuncional per millor el to muscular orofacial. 

 Manteniment del tancament del segell labial. 

 Establiment del patró de respiració naso-nasal.  

 

4. PARLA  

 

4.1. Què dificulta la parla? 

 Com hem vist, les alteracions en la respiració, la deglució i la morfologia orofacial, 

afecten al comportament lingual, és a dir, de causa FUNCIONAL o ORGÀNICA. Però 

també pot ser AUDIÒGENA.  
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 Dintre de les alteracions de la respiració; hem de tenir en compte els constipats 

recurrents que sovint porten a otitis de repetició.  

 

4.2. Què podem fer? 

 

 Informar als pares dels riscs de l’abús del biberó i del xumet. 

 Vigilar amb els hàbits no fisiològics. 

 Ensenyar als nens una correcta higiene nasal (als 2 anys ja saben mocar-se sols). 

 Tenir fetes audiometries.  

 Fer jocs de buf bucal i nasal (“Otovent”). 

 Fer jocs de moviments linguals i d’onomatopeies. 

 Fer jocs de moviments labials i facials per potenciar la musculatura.  

 Vigilar que tinguin una masticació correcta i bilateral (ATM) i de consistència 

preferentment sòlida.   

 Vigilar si els errors de lectoescriptura venen derivats per dificultats de parla i 

llenguatge, entre altres.   

 

5. CONCLUSIÓ 

 Els mals hàbits (parafuncions) en edats primerenques, poden afectar a la morfologia 

facial (disglòssies) i aquesta afectació pot produir problemes de respiració i de deglució, i 

a la vegada, de parla entre altres.  

 La  deglució i la respiració, són funcions bàsiques per a que les nostres estructures 

esquelètiques siguin harmòniques.  

 Unes estructures facials harmòniques, saludables i correctes  generalment solen ser  

estèticament belles. 

 És important una identificació precoç dels símptomes.  

 Té tractament, és eficaç i relativament ràpid. En moltes ocasions necessitarem un treball 

multidisciplinar amb l’ortodoncista.  
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