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MR mps BR – Modelo de referência para melhoria do processo 
de software brasileiro 

 

 

Adriana Cristina da Silva1 

 

 

Resumo: O Modelo de Referência para Melhoria do Processo de  
Software Brasileiro (MR mps Br) foi desenvolvido e fomentado pela 
SOFTEX (Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasi-
leiro). Tem como objetivo apoiar as atividades de engenharia de  
software de forma adequada ao contexto das empresas nacionais, bus-
cando a qualidade do processo e do produto. Esse modelo é baseado no 
CMMI e no SPICE (ISO/IEC 15504). Foi definido em sete níveis de 
maturidade, o que permite uma implantação gradual e melhor visibili-
dade dos resultados alcançados. O MR mps Br oferece vantagens como 
a obtenção da certificação em qualidade do processo obedecendo a pa-
drões internacionais com custos e prazos menores em relação aos 
modelos atuais disponíveis no mercado. 
 

 

Palavras-chave: melhoria de processo, software, qualidade de processo, 
qualidade de produto 

                                                      
1 Adriana Cristina da Silva é Mestre em Informática. 
Professora do Centro de Ensino Superior Unificado de Brasília – CESUBRA. 
Endereço eletrônico: adrianacs@yawl.com.br 
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Introdução 
 

As empresas brasileiras do setor de software buscam aumentar a 
maturidade dos seus processos de desenvolvimento de software, visan-
do a obtenção de um produto com maior qualidade. Para que este obje-
tivo seja atingido, é necessário um esforço significativo da equipe e um 
alto investimento financeiro na implementação de um modelo de refe-
rência para melhoria do processo e nas avaliações/certificações.  

Estas certificações são muito importantes já que  leva a equipe a 
aumentar a maturidade do processo utilizado e eleva a credibilidade da 
empresa no mercado.  

A qualidade do processo tem reflexo no aumento da qualidade 
do produto e produtividade, redução do tempo de atendimento ao clien-
te e de retrabalho, maior competitividade e precisão nas estimativas. 
Além disso, como benefícios indiretos, é possível observar: aumento da 
satisfação do cliente, melhoria da imagem da empresa, gerenciamento 
de riscos mais eficaz nos projetos, dentre outros [SOFTEX, 2004]. 
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MR mps BR  
 

 
 
O Projeto mps Br é uma iniciativa envolvendo universidades 

(Universidade Católica de Brasília – UCB e Coppe/UFRJ), grupos de 
pesquisa (Coppe/UFRJ, Cesar, CenPRA) e empresas (Celepar, Riosoft e 
Núcleo Softex Campinas), sob a coordenação da SOFTEX (Sociedade 
para Promoção da Excelência do Software Brasileiro).  

Tem como objetivo promover a qualificação de um grupo amplo 
de empresas compatível com os padrões de qualidade aceitos interna-
cionalmente. Este projeto está sendo desenvolvido desde dezembro de 
2003. 

A estrutura organizacional do projeto (Figura 1) é composta por 
uma equipe coordenadora, uma equipe técnica do modelo, um fórum de 
credenciamento e controle, instituições credenciadas para implementa-
ção e para avaliação.  

A equipe coordenadora é responsável pelo gerenciamento das 
atividades relacionadas ao projeto. A equipe técnica define o projeto 
mps Br com suas características e métodos de aplicação, e cria as guias 
que fornecem o apoio necessário aos processos de implementação e a-
valiação do uso do modelo. O fórum de credenciamento e controle é 
responsável por cadastrar as instituições interessadas na aplicação do 
modelo. Para se credenciar é preciso que a empresa possua uma estraté-
gia de implementação e/ou de avaliação, além de consultores e avalia-
dores treinados no modelo e aprovados em prova específica. 

São três as guias geradas pela equipe técnica: geral, de imple-
mentação e de avaliação. A guia geral descreve o modelo, seus compo-
nentes e definições necessárias para o seu entendimento e aplicação. A 
guia de implementação contém procedimentos, orientações gerais e re-
quisitos essenciais para a implantação do modelo nas instituições cre-
denciadas para este fim. A guia de avaliação estabelece o método de 
avaliação, procedimentos gerais e requisitos para a sua aplicação nas 
empresas. 
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Figura 1: Estrutura Organizacional do Projeto mps Br [SOFTEX, 2004] 

 
O projeto mps Br foi dividido em seis etapas (Figura 2). A pri-

meira etapa teve como prioridade organizar o projeto, estabelecer seus 
objetivos e definir a primeira versão do Modelo de Referência (MR 
mps), tendo sido finalizada em março de 2004. A segunda etapa foi 
concluída em junho de 2004 e teve como metas o aprimoramento do 
Modelo de Referência, o início das atividades de treinamento no mode-
lo e a realização de experiências iniciais de uso do MR mps em empre-
sas. A partir de julho de 2004, em quatro etapas semestrais, estão sendo 
realizadas implementações em outras empresas, em diversos locais 
[WEBER et al, 2003].  
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Etapa / Data 
de Conclusão 

Março/ 
2004 

Junho/ 
2004 

Dezembro/ 
2004 

Julho/ 
2005 

Dezembro/ 
2005 

Julho/ 
2006 

 
Figura 2: Calendário do Projeto mps Br 

 
O Modelo de Referência (MR mps Br) baseia-se na representa-

ção em estágios e nas áreas de processo do CMMI (níveis 2, 3, 4 e 5), 
no SPICE – ISO/IEC 15504 e no método de avaliação SCAMPI [RO-
CHA, 2004]. Assim como estes modelos, o MR mps Br possui sete ní-
veis de maturidade, cada qual com objetivos e práticas a serem atingi-
dos. Os níveis em ordem decrescente de maturidade são: 

A – Em Otimização; 
B – Gerenciado quantitativamente; 
C – Definido; 
D – Largamente definido; 
E – Parcialmente definido; 
F – Gerenciado; e 
G – Parcialmente gerenciado.  
As mudanças são implantadas gradativamente para se atingir a 

maturidade, assim os impactos são mínimos na forma de trabalho e não 
é gerada resistência na equipe quanto às novas atividades. A incorpora-
ção das práticas é facilitada pela forma de implantação rápida e efetiva. 
A visibilidade dos resultados em prazos menores incentiva a equipe a 
aprimorar o processo e se empenhar cada vez mais no amadurecimento 
da organização. 

Os níveis de maturidade do MR mps Br equivalem aos do CM-
MI conforme mostra a Tabela 1. Fica fácil observar que para se atingir 
um determinado nível de maturidade do CMMI por meio do modelo 
MR mps Br é necessário à implementação de um ou mais níveis do 
mesmo. 
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Nível de Maturidade do 
CMMI 

Nível de Maturidade do MR mps Br 

G 
Nível 2 

F 

E 

D Nível 3 

C 

Nível 4 B 

Nível 5 A 
 
Tabela 1: Correspondência entre os níveis de maturidade do CMMI e do MR mps Br 

 
 
Cada nível de maturidade possui áreas de processo (Tabela 2) 

que agrupam práticas relacionadas entre si que, quando implementadas 
conjuntamente, satisfazem às metas consideradas importantes, produ-
zindo uma melhoria significativa naquela área [ROCHA, 2004].  

As áreas de processos que constam no MR mps Br existem no 
CMMI, embora na representação em estágio deste modelo existam ape-
nas cinco níveis de maturidade. As áreas de processo em cada nível 
possuem objetivos, cada qual com um conjunto de práticas que podem 
ser realizadas para que os mesmos sejam atingidos. Há uma exceção no 
nível G – Parcialmente Gerenciado, onde alguns objetivos específicos 
não precisam ser completamente implementados, assim nem todas as 
práticas específicas são realizadas ao se atingir este nível. 
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Nível Áreas de Processo 

Gerência de Requisitos 
Planejamento do Projeto 
Monitoração e Controle 
Gerência de Configuração 

Nível G – Parcialmente Gerenciado 

Garantia da Qualidade do Processo e do 
Produto 
Gerência de Requisitos 
Planejamento do Projeto 
Monitoração e Controle 
Gerência de Configuração 
Garantia da Qualidade do Processo e do 
Produto 
Gerência de Acordos com Fornecedores 

Nível F – Gerenciado 

Medição e Análise 
Desenvolvimento de Requisitos 
Solução Técnica 
Integração do Produto 
Verificação 

Nível E – Parcialmente Definido 

Validação 
Treinamento Organizacional 
Foco no Processo Organizacional 
Definição do Processo Organizacional 

Nível D – Largamente Definido 

Gerência Integrada do Projeto 
Gerência Integrada do Projeto 
Análise e Resolução da Decisão 
Gerência Integrada de Fornecedores 

Nível C – Definido 

Gerência de Riscos 
Desempenho do Processo Organizacional 

Nível B – Gerenciado Quantitativamente 
Gerência Quantitativa do Projeto 
Inovação e Deployment Organizacional Nível A – Em Otimização 
Análise e Resolução de Causas 

   Tabela 2: Áreas de processo de cada nível de maturidade do MR mps Br 
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Os objetivos requeridos pelo modelo podem ser genéricos, apli-
cados ao longo de todas as áreas de processo, ou específicos, pertencen-
tes a uma única área de processo. Assim como as áreas de processo, os 
objetivos e práticas foram determinados de maneira semelhante aos e-
xistentes no CMMI.  

O alcance dos objetivos definidos para cada área de processo de 
cada nível, juntamente com as práticas implementadas, são determinan-
tes para o sucesso da implantação do modelo e fatores relevantes para o 
processo de avaliação do uso do MR mps Br na empresa. Para que os 
objetivos sejam atingidos podem ser implementadas práticas alternati-
vas, e as práticas que não se aplicam ao contexto da organização podem 
ser excluídas 

Os métodos de avaliação utilizados no MR mps Br são baseados 
no SPICE – ISO/IEC 15504 e SCAMPI. A avaliação das organizações 
verifica a aderência às áreas de processo estabelecidas para cada nível 
de maturidade e a adequação das práticas que implementam as áreas de 
processo [WEBER et al, 2003].  

São utilizados três tipos de indicadores no método de avaliação: 
diretos, indiretos e de afirmação. Os diretos são produtos de uma ativi-
dade. Já os indicadores indiretos se referem a documentos que em geral 
podem comprovar que uma atividade foi realizada. E as afirmações re-
sultam de entrevistas com a equipe de trabalho e relatam a maneira co-
mo determinada prática foi implementada [SOFTEX, 2004]. 

Uma prática é avaliada de acordo com o seu grau de implemen-
tação que varia de 0 a 100%, e pode ser classificada como: 

• Totalmente implementada; 
• Largamente implementada; 
• Parcialmente implementada;  
• Não implementada.  

Para a realização de uma avaliação, a organização submete to-
dos os projetos concluídos e em desenvolvimento desde a implementa-
ção do modelo, e deste universo são escolhidos pelo menos dois de cada 
estado para serem avaliados. O resultado da avaliação tem validade por 
dois anos, e após este prazo a instituição deve fazer uma  nova avalia-
ção para manter  válido o nível já alcançado  ou para atingir o próximo 
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nível de maturidade. A avaliação contínua garante que as práticas con-
tinuam sendo realizadas, os objetivos estão sendo atingidos e que a or-
ganização manteve ou aumentou sua maturidade. 

O alto custo de uma certificação é  considerado freqüentemente 
como um obstáculo para a organização já que os recursos financeiros 
normalmente são direcionados para outros fins julgados prioritários. 
Atualmente existem poucas instituições que possuem os recursos finan-
ceiros necessários para subsidiar estas ações, embora seja possível rea-
lizar certificações conjuntas dentro de uma organização para minimizar 
estes gastos, mas dependendo da estratégia escolhida os custos ainda 
podem ser altos. Vale ressaltar que o valor de uma certificação é visto 
como pequeno quando comparado com o valor real gasto para imple-
mentar um modelo, podendo este último chegar a 90% do valor total do 
investimento. Uma das vantagens do MR mps Br é a oferta de um custo 
acessível e isto facilita a certificação nesse modelo já que, de certa for-
ma, equivale ao CMMI. 

Outra vantagem é o fato de o modelo ser definido em sete níveis 
de maturidade. Isto possibilita a implantação gradual e uma melhor vi-
sibilidade dos resultados alcançados. Assim, ao contrário do CMMI, 
que requer um conjunto de áreas de processo com seus objetivos atingi-
dos totalmente para se obter um determinado nível de maturidade, o 
modelo MR mps Br possui uma divisão maior nos níveis 2 e 3 do  
CMMI. Assim, as mudanças podem ser implementadas aos poucos, sem 
grandes impactos na forma de trabalho das equipes e tornando possível a 
manutenção da nova estrutura de trabalho mais fácil ao longo do tempo. 

Além dessas vantagens, o modelo proporciona a forte interação 
Universidade-Empresa, que traz muitos benefícios visto que a Univer-
sidade é um propulsor do desenvolvimento tecnológico. 

O MR mps Br não define algo novo no que se refere a normas e 
modelos de maturidade. A novidade está na estratégia de implementa-
ção, criada adequadamente para a realidade brasileira com o apoio do 
governo (MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia).  
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Conclusão 
 
O Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software 

(MR mps Br) é baseado nos conceitos de maturidade e capacidade de 
processo, para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de 
produtos e serviços de software. Tem como objetivo melhorar a quali-
dade dos produtos de software pela sua utilização na indústria nacional. 
Foi concebido por meio de ajustes e adaptações dos modelos internacio-
nais para alinhamento com a realidade da política de software brasileira.  

As organizações que desenvolvem software no país que adota-
rem este modelo estarão em melhores condições de competir no merca-
do internacional e irão aprimorar o software para o mercado interno. 
Por isso, o modelo MR mps Br é compatível aos interesses tanto das 
organizações quanto do governo, podendo ser utilizado por todos. 
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Audição em trabalhadores de manutenção de aeronaves 
 

 
Patrícia Cristina Monroe Cardoso1 

Kátia Silva Viana2 
Juliana de Souza Oliveira3 

Isabella Monteiro de Castro Silva4 
 
 

Resumo: Este estudo pretendeu averiguar a audição de trabalhadores de 
manutenção de aeronaves, realizar a medição do nível de pressão sono-
ra no local de trabalho e verificar a presença de ototoxidade. 63 traba-
lhadores, sexo masculino e idade entre 19 e 49 anos, submeteram-se a 
audiometria tonal, logoaudiometria, emissões otoacústicas. Todos apre-
sentaram limiares audiométricos normais. Em 63%, detectou-se rebai-
xamento em freqüências altas, indicando início de PAIR. Nas EOAs, 
observaram-se ausências a partir de 4000 Hz. O monitoramento auditi-
vo é necessário, para verificação da progressão dos danos auditivos. A 
audiometria tonal, unida à análise da emissão otoacústica, vem mos-
trando bons resultados. 
 
 
Palavras-chave: perda auditiva induzida por ruído; audiologia ocupa-
cional 

                                                      
1 Patrícia Cristina Monroe Cardoso é Fonoaudióloga formada no Curso de Fonoaudio-
logia do Centro de Ensino Superior Unificado de Brasília – CESUBRA. 
2 Kátia Silvia Viana é Fonoaudióloga formada no Curso de Fonoaudiologia do Centro 
de Ensino Superior Unificado de Brasília – CESUBRA. 
3 Juliana de Souza Oliveira é Fonoaudióloga formada no Curso de Fonoaudiologia do 
Centro de Ensino Superior Unificado de Brasília – CESUBRA. 
4 Isabella Monteiro de Castro Silva é Fonoaudióloga e Mestre em Psicologia.  
Professora do Curso de Fonoaudiologia do Centro de Ensino Superior Unificado de 
Brasília – CESUBRA. 
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Introdução 
 
A saúde dos trabalhadores tem estado em questão atualmente, e 

um dos fatores desta preocupação é a exposição a níveis elevados de 
pressão sonora. O ruído se faz presente em muitos ambientes de traba-
lho e, muitas vezes, essa exposição está unida à exposição a produtos 
químicos ototóxicos, causando danos não só auditivos, mas levando 
também a prejuízos na vida do trabalhador. Uma exposição contínua a 
ruídos acima de 85 dBNA pode provocar perdas auditivas irreversíveis, 
e um acréscimo de 5 dB nesse valor, reduz o tempo de exposição ao 
ruído pela metade.  

Perda Auditiva Induzida por Ruído, ou, simplesmente, PAIR, é 
a denominação que se consagrou em nosso meio para a deficiência au-
ditiva decorrente da exposição por tempo prolongado a ruído intenso 
(Ferreira Junior, 1998). Caracteriza-se por perda auditiva neurossenso-
rial, em geral bilateral, progressiva, com comprometimento inicial nas 
freqüências altas (3000 a 8000 Hz). A perda é irreversível e o indivíduo 
pode apresentar zumbido, intolerância a sons intensos e diminuição da 
inteligibilidade de fala, além de outros sintomas (Ferreira Junior, 1998; 
Vieira, 1999; Paraguay, 1999). 

Solventes orgânicos e metais pesados estão comprovadamente 
relacionados ao agravo da perda auditiva induzida por ruído, mas a es-
timativa é de que muitos outros compostos com ação neurotóxica pos-
sam também lesar a orelha humana. Os trabalhadores são diariamente 
expostos a diversos agentes físicos e químicos no ambiente de trabalho 
que se tornam riscos à saúde e comprometem o bem-estar dos indiví-
duos atingidos.  

Para promoção de diagnóstico da perda auditiva induzida por 
ruído ou do processo de degeneração causado por ototoxicidade é ne-
cessário avaliar periodicamente a função auditiva. Tal avaliação dá-se, 
habitualmente, por meio de audiometria tonal limiar e audiometria vo-
cal. As emissões otoacústicas estão sendo utilizadas, mais recentemen-
te, para o monitoramento da audição já que podem detectar alterações 
da audição antes do aparecimento de sinais de rebaixamento no audio-
grama, por avaliar diretamente as respostas das células ciliadas exter-
nas. Os tipos de EOAs mais utilizados clinicamente são as EOAs evo-
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cadas transiente e por produto de distorção. As EOAEs transientes (e-
vocadas por meio do clique) estão presente em todos os sujeitos com 
limiares audiométricos entre 0 e 30dBNA (Fiorini, 2000). As EOAs por 
produto de distorção podem estar presentes em perdas leves a modera-
das (até 50 dB) (Fiorini, 2000). 

Nesta pesquisa, pretendeu-se detectar a prevalência da perda 
auditiva induzida por ruído em trabalhadores de manutenção de aerona-
ves. Realizou-se a medição do nível de pressão sonora no ambiente de 
trabalho e o levantamento de produtos químicos utilizados em cada ses-
são, a fim de verificar a possível relação entre exposição a ruído e ototo-
xidade.  
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Metodologia 
 
Sujeitos 
 

Foram selecionados 63 trabalhadores, todos do sexo masculino, 
com idade entre 19 e 43 anos. O tempo de serviço dos trabalhadores 
variou de 6 meses a 25 anos. Todos os participantes apresentaram cur-
vas timpanométricas do tipo A, indicativas de ausência de alterações de 
orelha média.  
 
Materiais 

 
Utilizou-se um protocolo de anamnese contendo questões acerca 

do histórico ocupacional e clínico. Os equipamentos utilizados foram 
medidor de pressão sonora Marotec MSL 1350, otoscópio, audiômetros 
MAICO MA-41 e MA-42 e analisador de emissões otoacústicas  
ILO 92.  
 
Procedimentos 

 
O medidor de pressão sonora (decibelímetro), utilizado para as 

medições, possui três escalas denominadas de circuito de compensação: 
A (para a medição de ruídos contínuos e intermitentes), B e C (para a 
medição de ruídos de impacto). Foi realizada medição do nível de ruído 
presente em cada seção durante o movimento de trabalho habitual e do 
nível de emissão de cada máquina separadamente, utilizando-se a escala 
A de circuito de compensação, na velocidade lenta.  

Na seção Suprimento, onde são armazenados os produtos quí-
micos utilizados nas demais seções, realizou-se levantamento dos pro-
dutos e suas fórmulas químicas para posterior pesquisa junto à literatura 
especializada sobre a possibilidade de sua ação ototóxica. Dentre as 
substâncias encontradas nos produtos estão o tolueno, xileno, tricloeti-
leno, estireno, onde cada uma delas possui grau diferenciado de nocivi-
dade à audição.  
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Os trabalhadores foram submetidos, após anamnese e inspeção 
do conduto auditivo externo, aos testes de audiometria limiar tonal, au-
diometria vocal (logoaudiometria) e emissões otoacústicas transiente e 
por produto de distorção. 

Os critérios de classificação da audiometria foram às médias a-
ritméticas das freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz, onde limiares de 0 a 
25 dB foram considerados como dentro do padrão da normalidade. 
Quanto à EOA transiente, a reprodutibilidade geral superior a 50%, 
com amplitude da relação sinal/ruído superior a 3 dBNPS, em pelo me-
nos três freqüências consecutivas. As EOAs por produto de distorção 
foram consideradas normais quando a amplitude da relação sinal/ruído 
era superior ou igual a 6 dBNPS, em pelo menos três freqüências con-
secutivas.  
 
Resultados 
 
Dados da anamnese 

 
Por meio da anamnese sobre o histórico clínico e ocupacional 

foi possível verificar que, quando perguntados sobre exposição extra-
ocupacional, 25% relataram exposição a som de automóvel, 19% boate 
e 8% moto. Hábitos viciosos como álcool (32%) e fumo (8%) também 
foram relatados. Apenas 32 % dos trabalhadores relataram usar protetor 
auricular com freqüência durante a jornada de trabalho, apesar de for-
necidos no ambiente de trabalho. 

A maioria das seções utiliza substâncias como tolueno, benzeno, 
xileno, tricloroetileno e estireno, que são considerados produtos quími-
cos ototóxicos (Figura 1).   
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Figura 1: Distribuição das seções de acordo com a utilização ou não de produtos  
químicos considerados ototóxicos. 
 
Medição do nível de pressão sonora 

 
A medição do nível de pressão sonora foi realizada em cada se-

ção do ambiente de trabalho obtendo-se resultados mínimos, máximos e 
médias do ambiente. Os picos observados variaram de 60 a 120 dBA, 
sendo o maior valor na pista de pouso (Figura 2). Realizada a medição 
do nível de pressão sonora no ambiente de trabalho dos participantes, 
foi possível verificar que apenas 4 seções tiveram durante o expediente 
níveis de pressão sonora abaixo de 80 dBA (valor máximo permitido 
pela Legislação para uma jornada de 8 horas diárias). A Seção de Con-
trole, que é uma seção administrativa, foi a que apresentou o menor ín-
dice.  Já a Seção de Estrutura uma seção que possui máquinas, foi a 
com maior índice de ruído (martelete – 108,2 dBA). A Seção de Manu-
tenção de Aeronaves foi a que apresentou níveis de pressão sonora com 
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média do cotidiano acima de 80 dBA. As demais seções são compostas 
por aparelhos e maquinários, utilizados durante a jornada de trabalho, 
que possuem níveis de pressão sonora que variam de 60 a 120 dBA. Os 
trabalhadores que atuam nas seções que apresentaram índices menores 
de nível de pressão sonora, são, em sua maioria, trabalhadores com 
maior tempo de serviço e que já integraram outras seções anteriormen-
te. 
 

 

0
20
40
60
80

100
120

dBA

Medição do nível de pressão sonora de acordo com a seção

Mínimo Máximo

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Máximo, mínimo ou média do nível de pressão sonora pesquisada no  
ambiente de trabalho. 
 
Achados audiológicos 

 
Todos os participantes apresentaram limiares auditivos dentro 

do padrão da normalidade (média dos limiares de 500, 1000 e 2000 Hz 
com valor até 25 dB). No entanto, 39 sujeitos (78 orelhas) apresentaram 
rebaixamento em uma ou mais freqüências altas uni ou bilateralmente, 
o que corresponde a 63%. As alterações ocorreram bilateralmente em 
59% dos participantes. Verificou-se que a freqüência de 6000 Hz foi a 
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mais atingida, tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda 
(Figura 3).  

O LRF (Limiar de Reconhecimento de Fala) encontrou-se com-
patível com os achados audiológicos e obteve-se 100% de acerto no 
IRF (Índice de Reconhecimento de Fala) em 30 trabalhadores para a 
orelha direita e 34 para a orelha esquerda.  Os demais resultados de IRF 
foram de 96% de acerto, o que corresponde ao padrão de normalidade. 
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Figura 3: Distribuição das freqüências altas que apresentaram rebaixamentos na  
audiometria tonal limiar. 

 
Realizou-se a média dos limiares auditivos de cada freqüência 

de acordo com o tempo de serviço dos participantes. Por essa média, foi 
possível observar que o tempo de serviço de 21 a 25 anos foi o que a-
presentou os maiores valores de média, principalmente nas freqüências 
altas. Isso se deve, provavelmente, ao fato de possuírem tempo maior 
de exposição ao ruído do que os demais trabalhadores. Nas Figuras 4a e 
4b as médias de cada grupo etário são apresentadas, com maior desta-
que para o grupo de 21 a 25 anos de tempo de serviço.  
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Distribuição das médias dos limiares auditivos de 
acordo com o tempo de serviço
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Figura 4a: Distribuição das médias dos limiares tonais na orelha direita de acordo com  
o tempo de serviço. 
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Figura 4b: Distribuição das médias dos limiares tonais na orelha esquerda de acordo 
com o tempo de serviço. 

Distribuição das médias dos limiares tonais da orelha 
esquerda de acordo com o tempo de serviço

0
5

10
15
20
25
30
35
40

250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 Hz

dB

orelha esquerda (6m-1a) orelha esquerda (6-10a)
orelha esquerda (11-15a) orelha esquerda (16-20a)
orelha esquerda (21-25a)



Emissões otoacústicas 
 
Verificou-se que os valores de EOAs ausentes foram superiores 

nas EOATs que nas EOAPDs, confirmando sua maior sensibilidade pa-
ra detectar alterações mínimas. Em ambos os testes, a orelha esquerda 
apresentou maior número de ausência (Figura 5 e Figura 6).  
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Figura 5: Distribuição das EOAs transientes da orelha direita e orelha esquerda ausentes 
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Figura 6: Distribuição das EOAs produto de distorção da orelha direita e orelha  
esquerda ausentes. 
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Relação Audiometria Tonal e Emissão Otoacústica 
 
Os resultados das audiometria com presença de rebaixamento 

foram comparados com as EOAs transientes ausentes, tanto da orelha 
direita como da orelha esquerda. Das 78 orelhas com uma ou mais fre-
qüências rebaixadas na audiometria, 37 apresentaram ausência de EO-
AT em uma ou mais freqüências da orelha esquerda (Figura 7). O mes-
mo foi realizado com as EOAs por produto de distorção, totalizando 10 e-
xames com ausência de emissões e, observou-se, mais uma vez, que a orelha 
esquerda apresentou maior índice de ausência que a orelha direita (Figura 8).  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Distribuição dos exames audiométricos sugestivos de PAIR com EOAs transientes ausen-
tes. 
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Figura 8: Distribuição dos exames audiométricos sugestivos de PAIR com EOAPDs ausentes 
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Analisando-se os dados da EOA e da audiometria tonal, foi pos-
sível verificar que alguns participantes que não apresentaram alterações 
na audiometria, apresentaram alterações nas EOAs, tanto transiente 
quanto por produto de distorção, demonstrando o caráter preventivo de 
monitoramento dado a EOA.  
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Figura 9: Distribuição dos exames audiométricos normais com EOA transiente ausente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 10: Distribuição dos exames audiométricos normais com EOA por produto de distorção 
ausente. 
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Foi realizada a Análise Multivariada, utilizando-se o programa 
SPSS 11.5, na qual testou-se o efeito do tempo de serviço e da seção de 
trabalho sobre as seguintes variáveis dependentes: limiares tonais das 
orelhas direita e esquerda e amplitude de emissão otoacústica por pro-
duto de distorção em ambas as orelhas. 

O fator seção de trabalho não influenciou nenhuma das variáveis 
testadas. O fator tempo de serviço não apresentou efeito significante 
sobre os limiares tonais da orelha direita. Na orelha esquerda, porém, o 
efeito foi significante nas freqüências de 3 kHz (p= 0,044), 4 kHz  
(p= 0,003) e 8 kHz (p= 0,026). 

O tempo de serviço apresentou efeito significante nas emissões 
otoacústicas por produto de distorção em 6 kHz na orelha direita  
(p= 0,044). Para a orelha esquerda, o efeito foi significante em 4 kHz 
(p= 0,004) e 5 kHz (p= 0,039). 

Os resultados indicam que o tempo de exposição a ruído influ-
encia a sensibilidade auditiva para altas freqüências. Não se pode des-
cartar, porém, o efeito idade, visto que, indiretamente, quanto maior o 
tempo de serviço, maior a exposição ao agente e mais avançada é a ida-
de do indivíduo. 
 
Discussão 
 
Medição do nível de pressão sonora 

 
Prejuízos à audição podem afetar a vida do indivíduo levando-o 

a déficits na percepção de sons de intensidade fraca, na percepção de 
sons de alerta, déficits na comunicação entre outros.  Segundo a legisla-
ção brasileira através da portaria 3.214/78, que estipula o nível de pres-
são sonora adequada, levando-se em consideração a jornada de traba-
lho, quando o ruído em 85 dBNA, o tempo de exposição a esse ruído 
tem de ser de, no máximo, 8 horas diárias. A cada aumento de 5 dB no 
nível de ruído, o tempo de exposição deve cair para a metade. As seções 
de Controle, Eletrônica e Suprimento foram as que apresentaram nível 
de pressão sonora abaixo de 80 dB, enquanto que as demais seções tive-
ram nível de pressão sonora acima do estipulado para jornada de traba-
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lho de 8 horas. A seção de Estrutura foi a que apresentou o maior índice 
na medição do ruído, estando acima de 100 dB. 
 
Achados Audiológicos 

 
Observou-se que 40% dos trabalhadores relataram cansaço, sen-

do este, o sintoma mais relatado. O zumbido foi relatado por apenas 
14% dos participantes, no entanto, o zumbido é citado por muitos auto-
res como sinal predominante em suas pesquisas (Amaral et al., 2002; 
Guimarães et al., 2002).  Quanto ao índice de uso do protetor auricular, 
a porcentagem mostrou uma pequena quantidade de participantes (32%) 
que relatou utilizar o equipamento. 

Quanto à exposição extra-ocupacional, 52,38% dos trabalhado-
res afirmaram estar expostos a este tipo de ruído. Segundo Fiorini 
(2000), exposições a níveis de pressão sonora em atividades como dis-
cotecas, shows musicais, entre outros, podem ultrapassar os níveis de 
exposição a ruído ocupacional, levando a autora a concluir que a maior 
parte dos sujeitos está exposta a ruído e as alterações encontradas nas 
EOAs em sua pesquisa podem também estar relacionadas com a expo-
sição extra-ocupacional. 

Os resultados da audiometria foram de 100% dentro dos padrões 
da normalidade, sendo que 63% deles apresentaram rebaixamento em 
uma ou mais freqüências altas, lembrando que estas freqüências são as 
inicialmente atingidas no processo da PAIR No presente estudo, a fre-
qüência mais atingida foi a de 6KHz seguida pela de 8KHz, com preva-
lência da orelha esquerda. Apesar da PAIR ser caracterizada como si-
métrica bilateral, uma orelha pode preponderar em relação à outra (Fer-
reira Junior, 1998). Dos participantes com alterações, 59% apresenta-
ram estas alterações bilateralmente. A dificuldade de compreensão de 
fala foi relatada por 38% dos participantes, no entanto, não se verificou 
alterações quanto a audiometria vocal em nenhum dos trabalhadores. 
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As várias seções de trabalho, apesar de apresentarem níveis de 
ruído diferentes, não se mostraram como um fator significante para ca-
racterização dos perfis auditivos de seus trabalhadores. O fator tempo 
de serviço mostrou efeito estatisticamente significante sobre os limia-
res. Quanto maior o tempo de serviço, mais elevados os limiares. Esta 
relação implica idade mais avançada dos trabalhadores e, alguns fato-
res, como a presbiacusia, poderiam estar influenciando a progressão das 
alterações auditivas, além dos fatores como predisposição individual e 
tempo de exposição ao ruído. A presbiacusia apresenta características 
audiológicas semelhantes às da perda auditiva induzida por ruído, ca-
racterizando-se, portanto, por perda auditiva neurossensorial com aco-
metimento inicial nas freqüências altas também de forma progressiva. 
Seria difícil fazer uma separação para verificar com exatidão qual a eti-
ologia da perda auditiva, presbiacusia ou PAIR.  
 
Emissões otoacústicas 

 
Método rápido e eficiente na avaliação das condições das célu-

las ciliadas e muito utilizado no monitoramento da audição de 
trabalhadores expostos a ruído excessivo, a EOA é também um teste 
muito importante na verificação da progressão da perda auditiva. Nas 
EOATs, os índices de ausência nas freqüências altas foram muito 
superiores aos índices de presença. Em contrapartida, nas EOAPDs, os 
índices de ausências não foram superiores aos índices de presença, 
sendo então as EOATs mais sensíveis a alterações ainda “pequenas” ou 
não configuradas na audiometria, concordando com Garcia et al. 
(1999). No estudo realizado por Oliveira, Vieira e Azevedo (2001), 
foram encontradas diferenças entre as amplitudes da orelha esquerda e 
da orelha direita nas freqüências altas, apresentando-se menores na 
orelha esquerda. No presente estudo, verificou-se uma prevalência de 
alterações na orelha esquerda, especialmente nas freqüências altas 
sendo que quanto mais alta a freqüência, maior o índice de ausência. 

Nas EOATs, dentre os participantes sem alterações na audiome-
tria tonal, 8 na orelha direita e 15 na orelha esquerda apresentaram  
exames alterados. Na EOAPD, foram 2 na orelha direita e 4 participan-
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tes na orelha esquerda.  Oliveira, Vieira e Azevedo (2001) citam, em 
sua pesquisa, que a redução das amplitudes das EOAPDs verificada nos 
tons agudos poderia ser um sinal precoce de comprometimento coclear, 
visto que são essas as freqüências afetadas no início da perda auditiva 
induzida por ruído. Emissões otoacústicas alteradas em sujeitos com 
audição normal podem ser um indício de início de alterações auditivas, 
principalmente se estiverem expostos a ruído. 

A junção da audiometria tonal e do teste das emissões otoacústi-
cas pode ser muito favorável ao monitoramento das condições auditivas 
de trabalhadores expostos a ruídos e também a produtos químicos con-
siderados ototóxicos como os utilizados pelos participantes desta pes-
quisa.  
 
Ototoxidade 

 
Gerges (1993) comprovou em sua pesquisa que exposição a ruí-

do representou um risco de perda auditiva de 4,6 vezes. Unindo-se a 
exposição a ruído e a exposição simultânea a Tolueno, este risco au-
mentou para 27,5 vezes. Nove das quatorze seções fazem uso de diver-
sos solventes que possuem substâncias como o Tolueno, Xileno entre 
outros. Não foi possível observar distinções quanto às freqüências atin-
gidas por um ou outro destes agentes.  

Assim como a perda auditiva induzida por ruído, as caraterísti-
cas audiológicas da ototoxidade são perda auditiva neurossensorial com 
predomínio de alterações nas freqüências altas, podendo apresentar di-
ficuldades na compreensão de fala, zumbido, além de alterações de ca-
ráter neurológico, entre outros. Desta forma, a diferenciação do fator 
causal das alterações auditivas, se o indivíduo foi exposto aos dois fato-
res, torna-se difícil já que as características são equivalentes. Porém, 
como salientado por Gerges (1993), a potencialização dos riscos de 
perdas auditivas quando se é exposto a ruído e a produtos químicos é 
evidente. 
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Considerações finais 
 
Observamos que é importante a conscientização do trabalhador 

diante do uso do protetor auricular e dos danos causados pelo ruído na 
sua audição. A maioria dos trabalhadores participantes da pesquisa já 
está apresentando alterações nos achados audiológicos, portanto seria 
necessário um trabalho de conscientização para evitar a evolução dessas 
alterações e também para preservar a audição dos demais. A conscienti-
zação é um componente importante em qualquer programa de conser-
vação auditiva (Vieira, 1999) e o que o torna efetivo. 
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Regimes Matrimoniais de Bens e o novo Código Civil brasileiro 
 
 
 
 

                                        Cristian Fetter Mold1 
 
 
 
 
 

Resumo: O presente artigo tem por objeto expor, em apertada síntese, 
os regimes matrimoniais de bens vigentes no Brasil após a edição da 
Lei 10.406, de 10.01.2002, que instituiu o novo Código Civil brasileiro. 
O autor, por considerar o tema de amplo interesse, buscou redigir em 
linguagem corrente tornando o texto acessível ao público em geral, 
sem, no entanto, deixar de lado os aspectos jurídicos relevantes. 
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Introdução 
 
 

De uma maneira geral, a escolha do Regime de Bens é vista pe-
los noivos como uma formalidade cartorial a ser cumprida antes dos 
esperados festejos matrimoniais, pelo que a executam sem maiores 
questionamentos. Todavia, embora o Regime escolhido possa, durante 
um bom tempo, repousar nos “recônditos esquecidos da vida em co-
mum” (VENOSA, 2003), um dia seus efeitos hão de se fazer sentir so-
bre esta união.  

De fato, a ocorrência de um divórcio, a morte de um dos cônju-
ges ou quaisquer alterações patrimoniais ocorridas na vida do casal mo-
tivadas, por exemplo, pelo recebimento de uma herança ou pela compra 
de um imóvel trazem à tona questões de ordem econômica cuja resolu-
ção sempre dependerá do Regime de Bens adotado. 

Daí a relevância do estudo que ora se inicia, cujo objetivo pri-
mordial é apresentar ao leitor os Regimes de Bens atualmente vigentes 
no Direito Civil brasileiro, à luz da nova legislação, suas características 
principais, além de alguns aspectos jurídicos consentâneos tais como: a 
possibilidade de mudança do Regime adotado, o Regime de Bens na 
União Estável, os pactos antenupciais e o instituto da Outorga Marital. 
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Conceitos e tipos de Regimes de Bens segundo o novo Código Civil 
brasileiro (NCCB) 
  

O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. O texto do artigo 
1.511 do novo Código Civil brasileiro (NCCB) traz em seu bojo a idéia 
de “comunhão plena”. Tal conceito afasta a vetusta concepção Kantiana 
para quem o casamento era somente uma união que possibilitava a pos-
se recíproca das qualidades sexuais dos cônjuges. DINIZ (2002) afirma 
ser o casamento a conjunção de matéria e espírito de dois seres de sexo 
diferente para atingirem a plenitude do desenvolvimento de sua perso-
nalidade, através do companheirismo e do amor. 

Porém o casamento não origina somente relações pessoais entre 
os cônjuges. BEVILÁQUA (1959) já alertava para o fato de que do ca-
samento promanam, igualmente, relações econômicas, que se submetem 
a normas especiais e que, não raro, se acham intimamente entrelaçadas 
com as relações pessoais. 

O Regime de Bens teria assim, na lição de LÔBO (2003) o fito 
de regulamentar as relações patrimoniais entre os cônjuges, nomeada-
mente quanto ao domínio e a administração de ambos ou de cada um 
sobre os bens trazidos ao casamento e os adquiridos durante a união 
conjugal. 

Denominado nos países de língua hispânica regímen matrimoni-
al de bienes e chamado pelos franceses de régime matrimonial secon-
daire, sabe-se que em quase todos os ordenamentos do mundo recaem 
regras jurídicas, mais ou menos elásticas, sobre as relações econômicas 
advindas do casamento, tendo por objetivo prevenir e compor conflitos 
que porventura surjam entre os cônjuges ou entre estes e terceira pesso-
a. 

Interessante, portanto, mencionar o conceito de TREJOS (1999), 
para quem o Regime Matrimonial é el estatuto jurídico que regula las 
relaciones patrimoniales entre los cónyuges y de estos com terceros. 

O NCCB contempla cinco Regimes de Bens, a saber: O Regime 
da Comunhão Parcial, o Regime da Comunhão Universal, o Regime da 
Participação Final nos Aqüestos, o Regime da Separação Convencional 
e o Regime da Separação Obrigatória. Foi eliminado do nosso ordena-
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mento, tardiamente, o chamado Regime Dotal, ligado à antiqüíssima 
instituição do Dote, presente no velho Código de 1916, mas já em fran-
co desuso desde o século XVIII; uma “excrescência inteiramente inútil” 
na lição de BARROS MONTEIRO (2004). 

 
O Regime da Comunhão Parcial de Bens (artigos 1658 e seguintes 
do NCCB) 

 
A Comunhão Parcial, também chamada Comunhão de Aqües-

tos, é o Regime no qual comunicam-se os bens adquiridos por esforço 
comum durante a vigência da sociedade conjugal. É o chamado “regime 
legal de bens” no Direito brasileiro, desde o advento da Lei 6.515, de 
Dezembro de 1977. Isto significa que não havendo nenhum acerto pré-
nupcial entre os cônjuges, este será o Regime vigorante. 

Trata-se do Regime mais adotado pelos nubentes brasileiros na 
atualidade, substituindo a antiga prática de se adotar a Comunhão Uni-
versal de bens. 

A noção de “esforço comum” é vital para que se entenda o al-
cance deste Regime de Bens. Na verdade, não se trata somente do “es-
forço direto”, isto é, não obriga marido e mulher a concorrerem com 
exatamente cinqüenta por cento do valor de cada bem adquirido. Esta 
contribuição para a aquisição de bens pode ser também indireta. Um 
exemplo seria o da mulher que assume todas as dívidas da casa (água, 
luz, telefone, condomínio, aluguel, IPTU, etc.), enquanto o marido junta 
a totalidade de seu salário, durante alguns meses, para a compra de um 
carro para uso do casal. Tal “contribuição indireta” da mulher para a 
compra deste bem seria facilmente demonstrável através de comprovan-
tes do pagamento destas dívidas, em conjunto com seus extratos bancá-
rios, caracterizando sua participação na aquisição do veículo. 

Também esta noção de esforço comum fez com que o legislador 
apresentasse um rol de bens que, embora adquiridos na constância do 
casamento, não se comunicam, caracterizando patrimônio pessoal do 
marido ou da mulher. 

 
O artigo 1659 do NCCB estabelece quais estes bens:  
 

 236 
 



a) Os bens que cada cônjuge possuía ao casar;  
b) Os bens recebidos por doação ou sucessão e os sub-rogados 

em seu lugar. Bens sub-rogados são aqueles adquiridos com 
o produto da fruição ou alienação dos bens doados ou 
herdados. Exemplo seria o da mulher que recebe um 
apartamento de herança paterna, vende-o e adquire outro 
somente com o produto da venda. Este novo apartamento 
continua sendo um bem particular desta mulher; 

c) As obrigações contraídas por um dos cônjuges, antes do 
casamento, como uma dívida, por exemplo; 

d) As obrigações provenientes de atos ilícitos que revertam em 
proveito de somente um dos cônjuges; 

e) Os bens de uso pessoal, isto é, vestuário, telefone celular, 
jóias, etc.; 

f) Os livros e instrumentos de profissão;  
g) Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, 

entendendo-se proventos em sentido amplo, abrangendo, as 
remunerações de trabalho assalariado público ou privado 
em atividade ou inatividade, na condição de empresário, os 
honorários de profissional liberal e o pro labore por 
prestação de serviços (LÔBO, 2003);  

h) As pensões, meios-soldos, montepios e outros benefícios 
recebidos dos variados sistemas de previdência social 
pública e privada. 

 
A seguir, no artigo 1.660, embora alguns doutrinadores o consi-

derem obsoleto e dispensável, o legislador engendra o rol de bens que 
de fato ingressam na comunhão: 

 
a) Os bens adquiridos na constância do casamento, por título 

oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; 
b) Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o 

concurso de trabalho ou despesa anterior. A doutrina 
exemplifica o prêmio da loteria, a formação de uma ilha em 
rio que corre em propriedade particular, dentre outros; 
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c) Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor 
de ambos os cônjuges; 

d) As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;  
e) Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada 

cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou 
pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Destacando que 
a palavra frutos abrange não somente os chamados frutos 
naturais (frutas e verduras, p.ex.), mas também os 
chamados frutos civis (aluguéis, p.ex.) e os ditos frutos 
industriais (coisas fabricadas pelo homem). 

 
Importante ressaltar, especialmente no que tange às letras “a” e 

“d”, que existe sobre estes bens uma presunção de que houve esforço 
comum na aquisição destes bens ou na realização destas benfeitorias. 
Porém esta presunção é relativa, isto é, presume-se o esforço comum, a 
colaboração do casal em partes iguais, até prova em contrário. Prova 
esta que pode afastar totalmente a participação de um dos cônjuges na 
aquisição do bem, ou até mesmo demonstrar que a colaboração deu-se 
em frações desiguais.  

LÔBO (2003) apresenta-nos situação interessante em que um 
imóvel, que pertencia exclusivamente a um dos cônjuges antes do casó-
rio, recebeu benfeitorias durante a constância do casamento, com esfor-
ço comum dos cônjuges. Assim, diz o mestre, um mesmo bem pode es-
tar sujeito a dois regimes patrimoniais distintos, o particular, nas condi-
ções em que se encontrava na data do casamento, e o comum, no mon-
tante correspondente aos melhoramentos recebidos após o casamento.  

Portanto, está correto dizer que no casamento pela Comunhão 
Parcial de bens ocorre, muitas vezes, a formação de três patrimônios 
distintos, o patrimônio comum do casal, o patrimônio particular de bens 
do marido e o patrimônio particular de bens da esposa. Tal assertiva 
afasta a enganosa idéia, impregnada no inconsciente coletivo, de que no 
Regime da Comunhão Parcial todos os bens adquiridos na constância 
do casamento pertencem a ambos os cônjuges. 

O próprio texto legal deixa bem clara a possibilidade de se ad-
ministrar sozinho a massa de bens particulares, como se pode ver pela 
leitura dos artigos seguintes, retirados do NCCB: Art. 1665. A adminis-
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tração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular 
competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto 
antenupcial; Art. 1666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônju-
ges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, 
não obrigam os bens comuns. 

 
O Regime da Comunhão Universal de Bens (artigos 1667 e seguin-
tes do NCCB) 

 
Pelo Regime da Comunhão Universal comunicam-se entre os 

contraentes todos os bens presentes e futuros, ou seja, todos os bens ad-
quiridos pelo homem e pela mulher até o casamento e todos os bens ad-
quiridos posteriormente formarão uma única massa, instaurando-se, se-
gundo a doutrina mais abalizada, um estado de indivisão de bens, pas-
sando cada consorte a ter direito à metade ideal do patrimônio comum e 
das dívidas comuns (DINIZ, 2002). 

Até a primeira metade do século XX, este Regime era visto co-
mo o produto mais notável do direito costumeiro em Portugal e uma das 
mais belas conquistas do Direito familial (BEVILÁQUA, 1959). No 
dizer de Endemann, citado por Clóvis Beviláqua, a expressão mais per-
feita da comunhão de vida estabelecida pelo matrimônio sobre as bases 
da confiança plena, pois, aquele a quem a mulher confiava seu corpo, 
confiaria também a sua fortuna. 

Certo é que a prevalência de tal Regime entre a nossa legislação 
decorre de um tempo em que a mulher não possuía patrimônio particu-
lar oriundo do seu trabalho, mas tão-somente através de legados e he-
ranças paternas. Um tempo em que a mulher era tida (e mantida) como 
relativamente incapaz, com difícil acesso ao ensino superior e, conse-
qüentemente, ao mercado de trabalho. Costumava-se relegar à mulher, 
na Alemanha, por exemplo, os chamados três “K’s”, Kinder, Küche e 
Kirche, ou seja, “crianças, cozinha e igreja”. 

Com o avanço das conquistas por seus direitos, as mulheres al-
çaram o mercado de trabalho e começaram, neste último quarto de 
século, a efetivamente receber uma remuneração que, passava ao patri-
mônio do casal, cuja administração legal pertencia ao marido, por dis-
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posição do Código Civil de 1916, situação esta, que paulatinamente 
passou a ser vista como injusta pela doutrina e pela jurisprudência. 

A reação legislativa a este estado de coisas sobreveio somente 
com o chamado Estatuto da Mulher Casada, datado de 1962, cujo texto 
retirava da comunhão universal os bens adquiridos com os frutos do 
trabalho da mulher, alterando o artigo 263, do Código de 1916. 

O Novo Código exclui da Comunhão Universal os seguintes 
bens: 

 
a) Os bens doados ou herdados com Cláusula de 

Incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar. Isto 
significa que o pai, cuja filha seja casada sob o regime da 
comunhão universal de bens, que pretenda deixar herança 
somente para sua filha, terá de fazê-lo através de 
Testamento válido onde conste expressamente que os bens 
legados o são com a Cláusula mencionada. Caso contrário, 
herdarão em partes iguais a filha e seu marido; 

b) Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro 
fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. 
Fideicomisso é uma forma de substituição testamentária, 
pela qual o testador (fideicomitente) impõe a um herdeiro 
(fiduciário) a obrigação de, por morte sua, ou a certo tempo, 
ou sob certa condição, transmitir a outro herdeiro 
(fideicomissário) a herança (ABLJ, 1990). Caso clássico é o 
do avô (fideicomitente) que em seu testamento deixa um 
bem aos cuidados de seu filho (fiduciário) para que seja 
transmitido ao seu neto (fideicomissário) quando o 
fiduciário vier a falecer. Caso este neto já esteja casado sob 
o regime da comunhão universal, o bem somente integrará o 
patrimônio comum do casal após realizada a condição 
suspensiva, ou seja, quando do falecimento de seu pai (o 
fiduciário); 

c) As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de 
despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito 
comum. Em princípio, as dívidas anteriores ao casamento 
permanecem sob a exclusiva responsabilidade do cônjuge 
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que as contraiu (LÔBO, 2003).  Aprestos são os bens 
adquiridos e dívidas contraídas com vistas à própria 
cerimônia do casamento, como despesas com cerimonial, 
vestido, bufê, dentre outras. Também se consideram 
comuns as dívidas contraídas antes do casamento que 
resultarem em benefício comum para ambos os cônjuges, 
tais como a aquisição da residência do casal, dos móveis 
para esta residência, etc.; 

d) As doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao 
outro com a cláusula de incomunicabilidade; 

e) Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1659 do 
NCCB, ou seja os bens de uso pessoal, os livros e 
instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal 
de cada cônjuge e as pensões e outras rendas semelhantes, 
conforme explicado anteriormente. 

 
Portanto, por mais que seja denominado Regime da Comunhão 

Universal, esta comunhão não é, de forma alguma, absoluta, havendo 
franca possibilidade de formação de patrimônio pessoal por parte de 
cada um dos contraentes.  

 
O Regime da Participação Final nos Aqüestos (artigos 1672 e se-
guintes do NCCB) 

 
Novidade introduzida pelo nosso legislador neste novo Código 

trata-se de um Regime que mescla algumas características da Separação 
de Bens com características dos Regimes de Comunhão. WALD (2004) 
o conceitua como o Regime em que cada cônjuge, durante o casamento, 
mantém patrimônio próprio, mas, à época da dissolução da sociedade 
conjugal, passa a ter direito à metade de todos os bens adquiridos pelo 
casal, a título oneroso, na constância do matrimônio. 

Como efeito direto da adoção deste Regime, cada cônjuge pos-
sui a plena administração de seu patrimônio, durante a vigência do ca-
samento e apenas por ocasião da dissolução da sociedade conjugal se-
rão apurados os bens aqüestos (adquiridos na constância do casamento 
a título oneroso) para eventual partilha. 
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Desde a edição do novo Código não temos conhecimento de 
qualquer casal que tenha adotado este Regime de Bens por sua difícil 
aplicabilidade prática que funde dois regimes além de elementos de a-
puração contábil. CARBONNIER (2002) informa que este instituto foi 
importado para a França do ordenamento legal Alemão e é pouco utili-
zado. WALD (2004) chega a afirmar que tal Regime desponta já fadado 
ao insucesso, devido não apenas à manifesta dificuldade e morosidade 
inerentes à apuração dos aqüestos – a qual poderá exigir perícia para 
avaliação dos bens, complicados cálculos, etc. – como também em ra-
zão dos elevados custos envolvidos. 

De nossa parte, somos da opinião da viabilidade deste Regime 
apenas em situações especialíssimas, em que ambos os cônjuges sejam, 
por exemplo, empresários com atuação  em ramos diferenciados, pro-
prietários de patrimônio considerável e que necessitem da administra-
ção livre de seus bens, sem qualquer controle do outro cônjuge. 

 
O Regime da Separação Convencional (artigos 1687 e seguintes do 
NCCB) 

 
Podem os noivos estipular, conforme ensina BARROS MON-

TEIRO (2004) que após o casamento cada um conservará exclusiva-
mente para si os bens que possuía quando casou, sendo também inco-
municáveis os bens que cada um deles vier a adquirir na constância do 
casamento. 

A adoção deste Regime nos ordenamentos jurídicos não é livre 
de polêmicas. Alguns autores consideram que este seria o único a res-
peitar a individualidade de cada cônjuge. Outros o combatem por ser 
absolutamente contraditório que duas pessoas compartilhem os mesmos 
planos e sonhos e tenham interesses absolutamente distintos quanto aos 
seus bens.  

De qualquer forma, este Regime é utilizado com certa regulari-
dade, sobretudo nos casos em que os dois noivos já possuem um certo 
patrimônio, ou nos casos em que exista uma diferença considerável nas 
fortunas ou mesmo nas idades dos futuros cônjuges, a fim de que as 
respectivas posses sejam preservadas de eventos futuros. 
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Porém não são poucas as pessoas que enxergam na adoção deste 
Regime uma certa falta de confiança entre os cônjuges ou um pressen-
timento de que o casamento pode não durar.  

BARROS MONTEIRO (2004) opina no sentido de que as pes-
soas que se casam, principalmente quando ambos exercem a profissão 
fora do lar, querem que os afetos não se confundam com os bens mate-
riais, até mesmo para que a harmonia seja fundada em bases reais, sem 
qualquer interesse de ordem patrimonial, o que justificaria a proprieda-
de de sua permanência em nosso ordenamento jurídico. 

Por fim, destaque-se que não se deve jamais confundir Separa-
ção de Bens com “separação de encargos matrimoniais”. Os direitos e 
deveres recíprocos são inerentes à instituição do casamento e à condi-
ção de consortes, independentemente do ajuste feito acerca dos bens. 
Assim, mesmo casados com separação de bens, os nubentes não podem 
descurar-se dos mútuos deveres de fidelidade, assistência e respeito, 
bem como das obrigações ligadas ao sustento e educação dos filhos, 
para as quais devem colaborar, na medida de suas possibilidades. 

 
O Regime da Separação Obrigatória ou Legal (artigo 1641 do 
NCCB) 
 

Vimos no parágrafo anterior a possibilidade de as partes con-
vencionarem o Regime da Separação de Bens. Porém o legislador ex-
cepciona algumas hipóteses em que este regime deve ser obrigatoria-
mente adotado pelos cônjuges. É o chamado Regime da Separação O-
brigatória ou Regime da Separação Legal, exposto no artigo 1641 do 
NCCB, que obriga a adoção deste regime nos seguintes casos: I) Quan-
do os contraentes não observarem as chamadas causas suspensivas do 
casamento; II) Quando pelo menos um dos nubentes for maior de ses-
senta anos; III) Quando pelo menos um dos noivos depender de supri-
mento judicial para se casar. 

As causas suspensivas do casamento, previstas no artigo 1523 
do NCCB, não impedem a sua realização (motivo pelo qual a lei diz, 
“não devem casar”), apenas acarretam a adoção obrigatória do Regime 
de Separação de Bens, principalmente com o intuito de se evitar a con-
fusão de patrimônios ou a chamada confusão sanguínea, especialmente 
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por suas hipóteses estarem quase sempre ligadas ao acontecimento de 
segundas núpcias. 

Assim, não devem se casar: a) o viúvo ou a viúva que tiver filho 
do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e 
der partilha aos herdeiros, b) a viúva ou a mulher cujo casamento se 
desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez (10) meses depois do 
começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal, c) o divor-
ciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos 
bens do casal e d) o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascen-
dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou cura-
telada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem salda-
das as respectivas contas. 

Na hipótese de alguém se casar nestas condições a lei impõe a 
obrigatoriedade do Regime de Separação de Bens. 

O Código em vigor também estabelece que deve casar por este 
Regime todo aquele que necessite de suprimento judicial para contrair 
matrimônio. Exemplo clássico é o do menor de idade que não obteve 
autorização dos pais para se casar, sem que tenha sido apresentado um 
motivo justo para esta proibição, tendo sido suprida através de processo 
judicial. 

Porém, a hipótese mais polêmica no que tange à Separação O-
brigatória está contida no artigo 1641, II, que impõe o Regime a qual-
quer pessoa maior de sessenta anos de idade, ou seja, desde que sexa-
genário apenas um dos noivos, a regra se faz aplicável. KAUSS (2004) 
considera talvez uma precaução exagerada de lei, em suposição de de-
cadência, que não corresponde à realidade dos dias atuais. LÔBO 
(2003) diz que a regra é atentatória do princípio constitucional da dig-
nidade da pessoa humana, por reduzir sua autonomia como pessoa e 
constrangê-la à tutela reducionista, além de estabelecer restrição à li-
berdade de contrair matrimônio, que a Constituição Federal não faz.  

No entanto, parte da doutrina destaca o propósito do legislador 
de evitar que pessoa moça procure casar com outra bem mais idosa, a-
traída menos pelos encantos pessoais do que pela fazenda de seu con-
sorte (RODRIGUES, 2002), ou seja, evitar o popular “golpe do baú”. 

De qualquer forma, vários doutrinadores propugnam pela apli-
cação, neste caso, da antiga da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Fe-
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deral, que assim reza: “No regime de separação legal de bens, comuni-
cam-se os adquiridos na constância do casamento”. Outros, todavia, 
como RODRIGUES (2002), entendem que não deverá subsistir a orien-
tação consagrada pela Súmula, devendo ser feita uma exceção quando 
for comprovado o esforço comum dos cônjuges. A questão permanece 
polêmica até que os Tribunais comecem a interpretar as regras do novo 
Código. 
 
O Pacto Antenupcial  (Arts. 1653 e seguintes do NCCB) 
 

Pacto antenupcial é convenção, por escritura pública, formada 
antes do casamento, na qual é facultado aos contraentes estipularem o 
que lhes aprouver quanto aos seus bens, sem prejuízo dos direitos con-
jugais (ABLJ, 1990).  

Isto significa que as partes, ao escolherem o Regime de Bens 
que vigorará durante o matrimônio, podem estipular cláusulas diferen-
ciadas para determinados bens, desde que estas cláusulas não contrari-
em o texto legal prejudicando, por exemplo, o exercício dos direitos 
conjugais, maternos e paternos. Da mesma forma, não serão admitidas 
cláusulas que contrariem a moral e os bons costumes, como, por exem-
plo, as partes colocarem em seu pacto antenupcial que dispensam a o-
brigação de fidelidade mútua. 

O pacto antenupcial é obrigatório em todos os regimes de bens, 
com exceção do Regime da Comunhão Parcial, mas, nada impede que o 
casal opte pela Comunhão Parcial e faça um pacto pré-nupcial com re-
lação a um ou mais bens, dando-lhes destino diferente do que determi-
nam as regras deste regime. A lei apenas determina que caso o pacto 
não tenha sido feito pelos noivos ou se este for nulo ou ineficaz, vigora-
rá este Regime. 

Desse modo, segundo VENOSA (2003), os nubentes podem não 
só adotar um dos Regimes descritos na lei, assim como mesclá-los entre 
si. Podem, por exemplo, determinar que o Regime será o da comunhão 
universal, mas que determinado bem, como as quotas de uma sociedade 
ou as ações de uma empresa, permaneçam na propriedade exclusiva de 
um dos cônjuges; podem ainda estipular que o Regime será o da sepa-
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ração total de bens, mas que determinado bem móvel ou imóvel será de 
propriedade comum, e assim por diante.    
 
O Regime de Bens na União Estável  (Art. 1725 do NCCB) 
 

O NCCB estabelece em seus artigos 1.723 e parágrafos, o con-
ceito de União Estável, como sendo uma união entre homem e mulher, 
que não se encontrem impedidos de casar, caracterizada pela convivên-
cia pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. Na prática, sua comprovação, sua distinção de 
um namoro, de um concubinato ou de um namoro com coabitação nem 
sempre são tarefas simples, deixamos porém estas discussões para uma 
outra oportunidade e passamos ao objeto deste estudo.  

O artigo 1725 estabelece que na união estável aplica-se às rela-
ções patrimoniais o Regime da Comunhão Parcial de bens, salvo 
contrato escrito em outro sentido redigido pelos companheiros. 

Destarte, via de regra, prevalecem entre os companheiros ou 
conviventes as regras dos artigos 1659 e 1660 do NCCB, atinentes à 
comunhão parcial, já expostas e comentadas neste estudo. Não há qual-
quer impedimento, todavia, para a realização de um Pacto Convivencial 
escrito entre os companheiros. Destacando-se que este pacto até facili-
taria a comprovação futura da existência desta União. 

Por este contrato escrito formalizam os companheiros sua vida 
em comum (respeitados, é claro, a moral, os princípios de ordem públi-
ca e os bons costumes), esclarecendo situações, resguardando direitos, 
prevenindo litígios, especialmente estabelecendo os efeitos econômicos 
e patrimoniais, pretéritos e futuros da relação, e regulando sua dissolu-
ção (VELOSO, 2003). 
 
Da mutabilidade do Regime de Bens na constância do casamento 
(Art. 1639, § 2º do NCCB).  
 

O Novo Código criou regra até então inexistente em nosso or-
denamento, através de seu artigo 1639, § 2º: É admissível alteração no 
regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de 
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ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e res-
salvados os direitos de terceiros. 

A regra em nosso ordenamento sempre primou pela impossibili-
dade de alterar-se o Regime de Bens escolhido, ou seja, a regra da irre-
vogabilidade do regime, contida no art. 230 do Código de 1916. Toda-
via, grandes doutrinadores do passado insurgiram-se contra este man-
damento. 

DINIZ (2002) lembra-nos que a Suprema Corte pouco a pouco 
passou a entender que, em certas hipóteses, a alteração do Regime de 
Bens na constância do casamento não contrariava as regras vigente à 
época. Exemplo era o do casal que estabelecia em pacto antenupcial a 
mudança do Regime, de separação para comunhão, na hipótese da su-
perveniência de filhos.  

Diante destes entendimentos e de uma doutrina forte a favor da 
mutabilidade, o novo Código passou a admitir a mudança do Regime de 
Bens na constância do matrimônio, cumpridos os pré-requisitos acima 
descritos. KAUSS (2004) alerta que a hipótese pode ser considerada 
perigosa para o meio social, mas é a expressão maior da liberdade que o 
mundo moderno não deixa de perseguir. GONÇALVES (2004) aduz 
que caberá ao Poder Judiciário apreciar, caso a caso, os pedidos de alte-
ração do Regime Matrimonial de bens no curso do matrimônio, pois 
somente mediante autorização judicial isso poderá ocorrer, sempre com 
a participação do Ministério Público. 

Questão curiosa surgida logo após a edição do novo Código diz 
respeito à mutabilidade do Regime de Bens nos casamento ocorridos 
antes de 2002. Isto porque o próprio Código, em seu artigo 2.039 esta-
belece a seguinte regra: O regime de bens nos casamentos celebrados 
na vigência do Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1º de Janeiro de 
1916, é o por ele estabelecido. 

DINIZ (2003) vê, a princípio, este artigo como um obstáculo à 
mudança de Regime dos casamentos contraídos antes da vigência do 
novo código. Porém, outros autores, como PEREIRA (2003), opinam 
pela possibilidade de alteração de Regime mesmo para os casamentos 
precedentes. Segundo o jurista citado, o art. 2039 apenas impõe que o 
Regime de bens seja regido pela lei da época da celebração do 
casamento; mas, evidentemente, se não alterado o Regime por vontade 
dos cônjuges. E acrescenta o que se segue: é fundamental característica 
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cônjuges. E acrescenta o que se segue: é fundamental característica do 
Direito de Família atual o aspecto afetivo ou amoroso. As interpreta-
ções devem prestigiar e fazer prevalecer esta característica. Ora, se um 
novo regime é mais consentâneo com a realidade da vida afetiva dos 
cônjuges, deve ser acatada a mudança do regime precedente. O plano 
patrimonial não deve se sobrepor ou prejudicar o plano pessoal. (...) 
De minha parte tenho como certo que a mutabilidade de regime de 
bens se aplica aos casamentos anteriores ao novo Código Civil. 
  
Da Outorga Conjugal (artigo 1647 do NCCB) 
 

O velho Código de 1916 trazia em seu bojo o instituto da Ou-
torga Uxória (Outorga = Consentimento + Uxória, do latim uxor = es-
posa, mulher), que era uma permissão da mulher para que o marido pra-
ticasse certos atos da vida civil como a venda de bens imóveis. 

Com a equalização dos direitos entre homens e mulheres, a dou-
trina moderna refere-se ao instituto como outorga conjugal e o NCCB 
lista, em seu artigo 1.647, os atos que nenhum dos cônjuges pode prati-
car sem a autorização do outro, exceto nos casos do Regime de Separa-
ção Absoluta de Bens, atos estes que passamos a elencar tecendo breves 
considerações a respeito: 
 

a) Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Qualquer 
que seja o Regime de bens, com exceção do Regime de 
Separação, tanto o marido quanto a mulher necessitam do 
consentimento um do outro para a alienação ou para gravar 
de ônus real os bens imóveis. Quando se fala em alienação, 
devemos ter sempre em mente qualquer ato de transferência 
de direito próprio para outra pessoa, seja gratuita ou 
onerosamente. Desta forma, a venda, a cessão de direitos e a 
doação, são formas de alienação. Já o termo gravar de ônus 
real, está ligado a um contrato no qual se restrinja a fruição 
e a disposição da propriedade em favor de terceira pessoa, 
física ou jurídica. Exemplos são, a hipoteca, a servidão e o 
usufruto; 
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b) Pleitear, como autor ou réu, acerca destes bens imóveis. Na 
hipótese de um dos cônjuges ser autor ou réu de ação que 
envolva direitos imobiliários, tais como os arrolados acima, 
é obrigatória a participação do outro cônjuge, devendo 
ambos ser citados, conforme estabelece o art. 10 do Código 
de Processo Civil; 

c) Prestar fiança ou aval. Estas são formas de garantia pessoal 
pelas quais terceira pessoa se responsabiliza pelo 
cumprimento de uma obrigação contratual ou pelo 
pagamento de um título de crédito caso o devedor principal 
não o satisfaça. Por esta regra, cuja aceitação não foi 
unânime pela doutrina especializada, marido e mulher não 
podem assumir este tipo de compromisso sem o 
consentimento do outro, salvo, como já dito, no Regime da 
Separação de bens;  

d) Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou 
dos que possam integrar futura meação.  Esta norma proíbe 
a doação dos bens comuns, sejam móveis ou imóveis, 
inclusive os de pequeno valor, sem a autorização do 
cônjuge. Por conseqüência, pode o cônjuge, sem a 
autorização do outro, doar seus bens particulares (LÔBO, 
2003). A doação também pode ser feita sem a autorização 
do outro cônjuge se for remuneratória, ou seja, se for 
oriunda do dever moral de recompensar um serviço 
prestado gratuitamente. O NCCB, por fim, igualmente 
valida as doações feitas aos filhos quando de seu casamento 
ou quando saírem de casa em definitivo, algo que o código 
chama de “estabelecer economia separada” (art. 1.647, 
Parágrafo Único).  

 
Conclusão 
 

Ao encerrarmos este resumido estudo, importante frisar que ja-
mais tivemos o objetivo de esgotar o assunto, mas sim, tão-somente a-
presentar suas linhas gerais, em linguagem acessível, com o fito de a-
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tingir não só os operadores (presentes e futuros) do Direito de Família, 
como também a todos aqueles que possuam algum interesse no assunto. 

O tema é vasto, comporta vários aspectos, por exemplo, no 
campo do Direito das Sucessões, no Direito das Obrigações e nos Con-
tratos, dentre outros, aspectos que hão de merecer um estudo mais deta-
lhado. 

Por hora, intentamos apresentar os Regimes de Bens vigentes 
após a edição do Novo Código Civil Brasileiro, destacando suas princi-
pais características.  

É sabido que as principais discussões judiciais no campo das se-
parações, divórcios e inventários, são oriundas de questões patrimoni-
ais. Muitas vezes, é certo, estas questões patrimoniais são apenas um 
mascaramento das frustrações pessoais oriundas da falência de um ma-
trimônio, mas o fato é que um processo marcado por uma discussão a-
cerca do patrimônio do casal pode perdurar por vários anos, importando 
em gastos excessivos e em estresses emocionais incalculáveis. 

Portanto, é extremamente importante o conhecimento, ainda que 
superficial, das características que permeiam o Regime Matrimonial 
escolhido pelos noivos, não sendo de forma alguma errôneo ou conde-
nável o aconselhamento de um advogado, antes do casório, para que 
estes possam ingressar nesta nova etapa de vida cônscios de seus direi-
tos e deveres. 

Quanto aos operadores do Direito de Família, é crucial que estes 
saibam aconselhar, ou mesmo mediar seus clientes, baseados no texto 
legal e nos documentos comprobatórios que lhe forem apresentados. 
Jamais deve o advogado, por exemplo, patrocinar causas em que o cli-
ente pretenda obter alguma vantagem patrimonial ilegal sobre o outro 
cônjuge. Aliás, é fundamental que o advogado, já na primeira reunião, 
procure desencorajar o cliente a ingressar com o que chamamos de “a-
ventura judicial”, sem qualquer receio de ver aquele cliente sair porta 
afora garantindo que irá procurar outro profissional.  

Este é um imperativo ético que diz respeito não só à relação ad-
vogado-cliente, mas também à própria administração da Justiça, pois o 
profissional que repudia a interposição de ações manifestamente defei-
tuosas ou ineptas contribui diretamente para o desaforamento de nossos 
Tribunais. 
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Resumo: Inúmeras são as conseqüências da Respiração Oral e, dentre 
elas, encontra-se as alterações do palato duro. O presente artigo, tem o 
objetivo de explorar esta correlação:  respiração oral x morfologia do 
palato duro ressaltando paralelamente as decorrentes alterações nas fun-
ções do Sistema Estomatognático. Para realização deste artigo, foi utili-
zado como material uma revisão bibliográfica. Pretende-se, com o mes-
mo, proporcionar aos profissionais da Fonoaudiologia, bem como, de  
áreas afins, uma maior reflexão sobre a importância do tema proposto. 
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Introdução 
 

Parar de respirar pelo nariz e passar a respirar pela boca, ocasio-
na prejuízos ao ser humano que muitas vezes podem ser até irreversí-
veis (MARCHESAN, 1998). Alterações como deformidades torácicas, 
ombros rodados para frente, cabeça mal posicionada, ronco, sono agita-
do e não reparador, expressão facial vaga, menor rendimento físico, 
etc., podem ser encontradas em qualquer literatura que se refere a este 
tipo de paciente. Na Fonoaudiologia, a demanda de pacientes respirado-
res orais vem crescendo gradativamente. Isto se deve ao fato de que a 
alteração no modo respiratório influencia diretamente no Sistema Es-
tomatognático tanto nas estruturas estáticas como nas dinâmicas. O pa-
lato duro é parte integrante deste sistema e participa ativamente das 
funções de sucção, deglutição, mastigação e fonoarticulação. A altera-
ção na sua morfologia decorrente da respiração oral vai interferir na 
homeostase destas funções.  

Portanto, tendo em vista,  a importância das conseqüências ne-
gativas no sistema estomatognático devido a alteração na morfologia do 
palato duro, dados bibliográficos foram levantados com o intuito de 
contribuir para uma maior reflexão sobre o tema. Pretende-se, também, 
abrir caminho para estudos posteriores.  

Em toda revisão da literatura deste artigo, poderá ser observado 
o unitermo respiração bucal, pois ainda são raras as publicações sobre 
respiração oral. Porém, é importante ressaltar que o Comitê de Motrici-
dade Oral (M.O.) da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), 
uniformizou o uso de palavras, expressões e definições. O mesmo suge-
re que os documentos oficiais 01/2001, 02/2002 e 03/2003 sejam adota-
dos em publicações. Segundo o último documento, a expressão correta 
é RESPIRAÇÃO ORAL, pois tudo que se refere à boca é oral (Termi-
nologia Anatômica Internacional - P.31). Esse termo foi confirmado 
recente pela Sociedade Brasileira de Anatomia em resposta a Presidente 
do Comitê de Motricidade Oral da SBFa.   
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Revisão da literatura 
 
Respiração nasal x respiração oral 

 
A anatomia respiratória consiste em um sistema condutor com-

posto por fossas nasais, faringe, laringe, traquéia, brônquios e bronquío-
los que leva o ar para um sistema onde há difusão gasosa (alvéolos) 
(BYDLOWSKI, DOUGLAS,1998). 

O ar inspirado pelo nariz passa pelas fossas nasais, faringe e la-
ringe antes de chegar aos pulmões. As fossas nasais estão divididas pelo 
septo ou tabite nasal. Na porção mais externa do nariz encontram-se os 
orifícios nasais ou narinas e na mais interna, em contato com a rinofa-
ringe encontram-se as coanas ou orifícios posteriores. A parede lateral 
externa é composta por três saliências osteomusculares, denominados 
cornetos. Os espaços entre eles são os meatos. Já a faringe, é um con-
junto músculo - membranoso continuação das fossas nasais e da cavi-
dade oral e que termina na entrada da laringe e do esôfago. Por uma 
questão didática pode ser dividida em porção superior ou nasal (nasofa-
ringe, rinofaringe ou cavum); porção média ou oral (orofaringe); porção 
inferior ou laríngea (hipofaringe ou laringofaringe). Na parede superior 
do cavum encontram-se as vegetações adenóideas e na parede lateral, o 
orifício da trompa de Eustáquio. Na orofaringe encontram-se as amíg-
dalas (GONZÁLES, 2000) (a). 

Fisiologicamente, o nariz é uma grande área de defesa para todo 
o sistema respiratório. Quando respiramos pelo nariz, filtramos, aque-
cemos e umedecemos  o ar. Isso é possível devido à sua morfologia e 
porque as fossas nasais são cobertas por uma mucosa espessa e 
altamente vascularizada. Portanto, pode-se dizer que o nariz (sua 
estrutura e o seu funcionamento) é de fundamental importância pois ele 
participa da função termoreguladora geral do organismo 
(MARCHESAN, 1998).  

O bebê ao nascer, apresenta uma respiração totalmente nasal 
pois sua cavidade oral é pequena o que permite a língua ocupá-la por 
inteiro. A respiração nasal é a forma fisiologicamente correta, quando 
respiramos pelo nariz (juntamente com o funcionamento adequado de 
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outras funções) há estímulos de crescimento  e desenvolvimento facial 
pela ação da musculatura que estimula os osso de modo correto. Se  
existe respiração bucal, essa estimulação pode se dar de um modo ina-
dequado, favorecendo um crescimento e desenvolvimento desarmônico 
(MARCHESAN, KRAKAUER, 1995).  

As causas mais freqüentes da respiração bucal são obstruções 
nasais e/ou obstruções faríngeas. As obstruções nasais podem ocorrer 
por desvio de septo, corpo estranho, hiperplasia de mucosa, tumores 
pólipos, fraturas ou atresias. As obstruções faríngeas ocorrem com mais 
freqüência por hiperplasia das tonsilas, faríngeas ou palatinas (adenóide 
e/ou amígdalas). A flacidez dos músculos da face também pode levar a 
boca a se abrir , originando a respiração bucal (MARCHESAN, 1998). 

Inúmeras são as possíveis alterações decorrentes da respiração 
oral. Numa visão geral temos alterações musculares e ósseas (que cau-
sam assimetrias faciais e posturais), otite catarral, alterações da forma 
nasal e a obstrução constante, olheiras, mordida aberta anterior e cruza-
da posterior, palato ogival, diminuição do rendimento escolar (devido à 
dificuldade de atenção e concentração, hipotonia labial, lingual e de bo-
chechas, alterações do crescimento facial, alterações da fala (mais pre-
cisamente nos fonemas posteriores, bilabiais e guturais), crescimento 
físico diminuído, alterações do posicionamento lingual, tanto em repou-
so como em ação para proteger a orofaringe e facilitar a entrada de ar 
pela boca, irritação da mucosa oral, etc. (TESSITORE,1995). Inclui-se 
nesta lista, distúrbios da articulação temporomandibular em função da 
atresia  maxilar em relação a mandíbula (FELÍCIO, 1994).  

 Outras alterações possíveis são halitose e diminuição do pala-
dar e do olfato, maior incidência de cáries, alteração do sono, ronco, 
baba noturna, insônia, expressão facial vaga, agitação, ansiedade, impa-
ciência, desânimo e entre outras alterações gástricas (MARCHESAN, 
1998). Ocorrem progressivamente modificações da ventilação pulmo-
nar, que pode até resultar em um distúrbio do equilíbrio ácido básico 
sanguíneo. Em casos mais graves há uma diminuição da complacência 
pulmonar, podendo chegar a uma situação de cor pulmonales - insufici-
ência cardíaca em função do distúrbio pulmonar - (DI FRANCESCO, 
2003).  
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Entretanto, as possíveis conseqüências da respiração oral, po-
dem ser minimizadas através do diagnóstico e o tratamento precoce 
(JUNQUEIRA, 2004). 

 
Palato duro 

 
O palato é o septo buconasal transverso aproximadamente hori-

zontal, isto é, o teto da cavidade bucal e o assoalho da cavidade nasal. 
Está dividido em palato duro e palato mole (DIDIO, 1974). 

Na quinta semana de vida intra-uterina inicia-se a formação e o 
desenvolvimento do palato primário, ele é responsável pela formação 
da porção pré-maxilar (TANIGUTE, 1998). 

O palato se desenvolve a partir do palato primário e do palato 
secundário. O palato primário ou processo palatino médio desenvolve-
se no fim da quinta semana de vida intra-uterina a partir da porção mais 
profunda do segmento intermaxilar da maxila. É uma massa cuneiforme 
de mesoderma entre as saliências maxilares e a maxila em desenvolvi-
mento.  O palato secundário se desenvolve a partir de duas projeções 
internas das saliências maxilares chamadas processos palatinos laterais. 
Gradualmente, vai se formando osso no palato primário, constituindo a 
parte pré-maxilar da maxila, que contém os dentes incisivos. Ao mesmo 
tempo, tecido ósseo se estende das maxilas e ossos palatinos para os 
processos palatinos laterais, formando o palato duro (MOORE, 1984). 

Inicialmente, as cavidades bucal e nasal comunicam-se ampla-
mente. Da face interna do processo maxilar, porém, desenvolve-se gra-
dualmente formações com aspecto de prateleiras que crescem horizon-
talmente, chamadas cristas palatinas. Esses processos deslocam-se me-
dialmente, terminando por se fundir na linha média formando o palato. 
A porção mais ventral do palato origina-se, porém, do processo naso-
frontal e adquire a forma de um triângulo. Mais tarde, na região ventral 
do palato, o mesênquima se ossifica formando os processos palatinos do 
osso maxilar e a região ossificada do palato (JUNQUEIRA, ZAGO, 
1971). 

Em uma definição anatômica o palato duro é formado pelos pro-
cessos palatinos das maxilas e pelas lâminas horizontais dos ossos pala-
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tinos. É limitado pelos arcos alveolares e continua atrás com o palato 
mole que é uma prega móvel, fixa a margem posterior do palato duro e 
que tem uma margem posterior livre que apresenta na linha média uma 
projeção cônica chamada úvula (SNELL, 1984).  

 
Respiração oral  x  morfologia do palato duro  x  funções  
estomatognáticas 

 
Segundo Junqueira (1998), o palato duro numa avaliação clínica 

pode ser considerado normal, ogival e/ou atrésico/estreito. 
Em sua pesquisa com respiradores bucais, Ferreira (1999), en-

controu alterações palatais em 55 % dos pacientes, sendo 22% com pa-
lato ogival e 33% com palato atrésico. Moreira (1993) estudou a norma-
lidade morfológica que ocorre na maxila, após a expansão do arco den-
tário superior, na fase de dentição mista com o objetivo de observar se 
havia ou não efeitos benéficos quanto à função respiratória. O autor 
concluiu, que após a expansão do arco dentário superior, houve aumen-
to das dimensões transversais do arco dentário tanto na região posterior 
(molares) como na anterior (caninos). O palato apresentou-se menos 
profundo na maioria dos casos, bem como houve um aumento significa-
tivo do fluxo expiratório, o que demonstra uma melhora na função res-
piratória. 

Estas pesquisas estão de acordo com a literatura e podemos con-
firmar isso quando Mocellin (1997) refere que os portadores da respira-
ção bucal, permanecem com a boca aberta, desta forma a língua não 
pressiona o palato. Ocorre uma compressão externa da maxila devido 
ao desenvolvimento ósseo e muscular da face. O palato duro sobe for-
mando o palato ogival e a arcada dentária superior desloca-se para fren-
te e para dentro, provocando distoclusão e mordida cruzada.  

Cintra, Castro, Cintra, (2000) concordam com o autor anterior e 
complementa que a pressão negativa do ar entrando pela cavidade bucal 
ao invés de entrar pelo nariz, faz com que o palato cresça para cima, 
provocando além de desarmonias oclusais, apinhamento devido a atre-
sia do arco. 
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Gonzáles (2000) (b), diz que a presença de respiração bucal cos-
tuma ser associada a um padrão facial específico: face longa e estreita 
com palato estreito e alto. Ressalta também, que a herança genética é de 
relevância na determinação dos tipos faciais, mas não é o único fator. 
Segundo Enlow e Hans (1984), o fator funcional determina, junto com 
os fatores genéticos, a forma e a tipologia faciais. Portanto, Gonzáles 
(2000), conclui que se considerarmos que os fatores funcionais respira-
tórios são determinantes no crescimento da face, será óbvia a influência 
da respiração bucal no crescimento do palato. 

O palato duro participa de todas as funções do Sistema Estoma-
tognático. Numa condição normal, ou seja, sem alterações morfológi-
cas, o palato duro oferece um contato sólido para a língua, como tam-
bém suporte para os movimentos rápidos e complexos (FELÍCIO, 
1999). No momento da amamentação a SUCÇÃO é realizada devido ao 
pressionamento da língua contra o palato duro, o mamilo se posiciona 
entre estas duas estruturas o que possibilita a extração do leite e a mo-
delagem do palato (JUNQUEIRA, 1997). Entretanto, conforme Jabur 
(1996), no respirador bucal o palato duro apresenta-se alto ou atrésico. 
Alguns autores atribuem este fato à posição de repouso da língua no 
soalho bucal, nesta conjuntura ela não oferece força contra o palato du-
ro perdendo assim sua função de modeladora natural.  

Já na MASTIGAÇÃO o palato duro auxilia a língua no esma-
gamento dos alimentos, além de contribuir através dos seus receptores 
na extração de informações, como textura e temperatura. O respirador 
bucal, não pode manter a boca fechada por muito tempo, pois esta pre-
cisa ser utilizada para passagem do ar, isso diminui o tempo de masti-
gação. Conseqüentemente, a função de mastigação alterada no respira-
dor bucal pode ser um fator contribuinte para as alterações morfofun-
cionais, (FELÍCIO, 1999), o que inclui alterações no palato duro. Essa 
relação fica clara quando detectamos que a maxila atrésica, não estabe-
lece uma relação adequada com a mandíbula e a conseqüência disso 
pode ser a mordida cruzada posterior. No respirador bucal uma masti-
gação ineficiente, devido à diminuição do tempo de permanência do 
bolo alimentar na cavidade oral, e a mordida cruzada posterior já esta-
lada, leva a alteração no crescimento ósseo e muscular geral (SIMÕES, 
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1985). A alteração na morfologia do palato duro dificulta o contato da 
língua com mesmo no momento da mastigação, e neste caso, a sua fun-
ção estará alterada. 

Após o preparo do bolo alimentar, no momento exato da  
DEGLUTIÇÃO acontece à elevação rítmica da língua com movimen-
tos ondulatórios ântero-posteriores, apoiados no palato duro, enquanto 
a base da língua se deprime. Entretanto, Marchesan (1998), afirma que 
quase sempre, no respirador bucal quando há hipertrofia da amígdalas, 
a língua toma uma postura ântero-inferior na tentativa de aumentar o 
espaço posterior e facilitar a respiração, evitando o contato com a orofa-
ringe durante a deglutição. Este posicionamento da língua faz com que 
a mesma fique alargada e hipotônica, causando ainda a diminuição da 
pressão interna no arco superior e aumentando a dos músculos periorais 
na deglutição, sendo esta uma das causas da atresia do arco superior 
(palato ogival).  

Na FONOARTICULAÇÃO o palato duro permite a articula-
ção dos sons da fala juntamente com a laringe, faringe, palato mole, lín-
gua, dentes, bochechas, lábios e fossas nasais. Estes são os chamados 
órgãos fonoarticulatórios e qualquer alteração nestas estruturas pode 
determinar uma alteração articulatória (TANIGUTE, 1998). O respira-
dor oral, freqüentemente apresenta características como altura facial 
aumentada, provável mordida aberta esquelética, hipertrofia do músculo 
mentual, língua anteriorizada no solho bucal ou entre os dentes e palato 
ogival ou atrésico. Em conseqüência de todo este desequilíbrio no sis-
tema estomatognático, a sua fala poderá estar alterada. Devido à distân-
cia entre o dorso da língua e o palato este indivíduo poderá apresentar, 
entre outras coisas, um enfraquecimento dos fonemas plosivos e do /k/ 
e /g/ (KRAKAUER, 1995).  No caso do respirador bucal apresentar 
mordida aberta anterior, o que é muito comum, a produção dos fonemas 
/s/, /t/, /d/ e /l/, poderão estar alteradas. E em conseqüência do enfra-
quecimento dos lábios na presença de mordida aberta anterior, podem 
ocorrer alterações nos fonemas bilabiais /p/, /b/, /m/, pois no geral os 
lábios não podem se tocar (FELÍCIO, 1999). 

O tônus muscular, a precisão e a coordenação dos movimentos 
das estruturas do sistema estomatognático, são desenvolvidos a partir 
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das funções de sucção, mastigação, deglutição, fala e respiração. Estan-
do a respiração alterada e conseqüentemente o repouso destas estruturas 
fora do normal, as demais funções estarão alteradas também (FELÍCIO, 
1999).  E neste intere é muito importante que as estruturas como língua, 
lábios, palato duro e mole, dentes e bochechas estejam em condições 
adequadas para a realização correta das funções e a conseqüente home-
ostase deste sistema (FEITOSA, 1999). 

 
Considerações finais 

 
Uma análise particular de cada caso é fundamental, entretanto, 

pôde-se confirmar em toda literatura pesquisada que a respiração oral 
na maioria das vezes leva a alterações na morfologia do palato duro o 
que conseqüentemente interfere na homeostase das funções de sucção, 
deglutição, mastigação e fonoarticulação.  

A prática profissional sinaliza cada vez mais para a necessidade 
de um olhar reflexivo e questionador sobre este tema. Trabalhar “língua 
na papila”, “deglutição sem interposição de língua”, “ceceio”, “veda-
mento labial na mastigação e no repouso”, sem enfatizar a causa (que 
muitas vezes pode ser um palato ogival) ou  mesmo o que pode estar 
perpetuando estas alterações (uma respiração oral, por exemplo) não 
leva de forma alguma a alta tão almejada. Na Fonoaudiologia correla-
cionar forma e função é fundamental para se entender como cada uma 
delas estar sendo realizada naquele determinado paciente. Isto é a base 
para um diagnóstico correto e seguro, o que pode ajudar em um bom 
prognóstico e na conseqüente alta do paciente. 
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