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RESUMO:  

O objetivo foi avaliar os efeitos da respiração oral na postura, no sono e no rendimento 

escolar de crianças e adolescentes. A amostra foi composta de 99 escolares. Para definir o 

padrão respiratório foram utilizados o espelho nasal milimetrado e o protocolo de Marchesan 

adaptado, para avaliação postural foram utilizados um simetrógrafo e a avaliação de Nova 

Iorque, para avaliação do rendimento escolar utilizamos indicadores e notas escolares e o 

sono por meio de um questionário validado. Resultados: A amostra apresentou média de idade 

de 10,1 ± 1,5 anos. Foram identificados 27% respiradores orais na amostra avaliada. Este 

grupo apresentou alteração postural moderada com diferença estatística em relação ao grupo 

de respiradores nasais (p = 0,001). As demais variáveis não tiveram diferença entre os grupos. 

Conclusão: O estudo demonstrou que há uma alteração postural estatisticamente significativa 

em escolares respiradoras orais quando comparados a colegas respiradores nasais, entretanto 

não foram observadas repercussões no rendimento escolar e na qualidade do sono. 

 

Palavras-chave: Respirador Oral; Postura; Sono; Rendimento Escolar. 
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ABSTRACT:  

The objective was to evaluate the effects of mouth breathing posture in sleeping and school 

performance of children and adolescents. The sample consisted of 99 students. To set the 

breathing pattern the graph muzzle protocol adapted Marchesan was used, for postural 

evaluation a review symmetrograph and New York were used, to evaluate the academic 

performance indicators and school grades were used, and the sleep was evaluated through a 

validated questionnaire. Results: The sample had a mean age of 10.1 ± 1.5 years. 27 % oral 

breathers were identified in the sample evaluated. This group showed moderate postural 

change with statistical difference compared to nasal breathers (p = 0.001). The remaining 

variables had no difference between the groups. Conclusion: The study showed that there is a 

statistically significant postural change in mouth breathers school compared to peers nasal 

breathers, however no effect was observed in academic performance and quality of sleep. 

 

Keywords: Oral Breathing; Posture; Sleep; School Performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A respiração oral (RO) caracteriza-se como a substituição do padrão correto de 

respiração nasal por um padrão inadequado, seja ele apenas oral ou misto, definido como 

respiração buconasal
 
(BREDA, 2003).  

A respiração nasal estimula o crescimento e desenvolvimento facial pela ação da 

musculatura que age sobre os ossos uniformemente. Com a RO, essa estimulação é 

inadequada favorecendo um crescimento e desenvolvimento desarmônico dos ossos. Estudos 

destacam os efeitos negativos da RO, pois a mandíbula é posicionada inferiormente com a 

língua em repouso no assoalho da boca modificando e comprometendo a arcada dentária e 

todo processo nasomaxilar (ALMEIDA, 1990; CONTI, 2011).  

Provavelmente, os indivíduos que utilizam a RO desenvolverão distúrbios 

miofuncionais, pois são bastante intensas as adaptações funcionais e musculares decorrentes 

da instalação desta respiração incorreta. Portanto, a manutenção constante da boca aberta 

altera todo o equilíbrio neuromuscular da face
 
(BARROSO, 1997). 

Essas alterações faciais nos RO ocorrem entre os dois e 12 anos, período de maior 

velocidade de crescimento facial. As alterações na arcada dentária ocorrem ao longo do 

crescimento em consequência de pressões musculares inadequadas sobre o esqueleto 

craniofacial. Porém, é possível encontrar outras alterações como a anteriorização da cabeça, a 

desorganização das cadeias musculares (anterior, posterior e cruzadas), prejudicando assim a 

mobilidade
 
(ANDRADE, 2005).  

As alterações posturais dos respiradores orais, segundo Silveira et al. (2010), 

aumentam em função da idade. Em consequência disto podem ter redução da função 

pulmonar, ou seja, perda de volume pulmonar representada pela redução da capacidade vital 

que se correlaciona negativamente com a posição da cabeça, com a projeção e aumento da 

lordose cervical, o que em última instância aumenta a tensão dos músculos da cabeça e 

pescoço, modificando sua posição no sentido ântero-posterior ou lateralmente (ROGGIA, 

2010). 

Roggia et al. (2010) estudaram crianças escolares com RO, de ambos os gêneros. Este 

grupo apresentou alterações posturais, sendo que no gênero feminino a alteração encontrada 

foi no posicionamento cefálico mais anteriorizado e no gênero masculino as alterações foram 

ao nível de membros inferiores (joelho e tornozelo). Os pesquisadores constataram que há um 
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desequilíbrio corporal dos escolares com RO de ambos os gêneros em relação aos escolares 

sem RO principalmente na presença de conflito sensorial. 

A Síndrome do Respirador Oral (SRO) pode ser definida como o conjunto de sinais e 

sintomas de quem respira parcial ou totalmente pela boca. Pode apresentar alterações 

craniofaciais e dentárias como crescimento craniofacial predominante vertical, e alterações 

corporais, tais como: deformidades torácicas, musculatura abdominal flácida ou distendida, 

olheiras com assimetria de posicionamento dos olhos, cabeça mal posicionada em relação ao 

pescoço, trazendo alterações para a coluna para compensar este mal posicionamento, ombros 

em rotação interna, alterações das funções orais (como mastigação ineficiente levando a 

problemas digestivos e engasgos pela incoordenação da respiração com a mastigação)
 

(COSTA, 2010). 

Existem outras alterações associadas, como: sinusites, otites de repetição, aumento das 

amígdalas faríngeas e palatinas, halitose e diminuição da percepção do paladar e olfato, maior 

incidência de cáries, sede constante, menor rendimento físico, incoordenação global, com 

cansaço frequente, agitação, ansiedade, impaciência, impulsividade, desânimo
 
(OKURO, 

2011).  

Estudos relatam que respiradores orais podem apresentar prejuízos para o sono, 

incidindo em ronco primário e evoluindo para a apneia obstrutiva do sono (SILVEIRA; IZU, 

2010). Em decorrência de uma má qualidade do sono o indivíduo pode sofrer consequências 

em tarefas do dia-a-dia. Tratando-se da idade escolar poderá ter dificuldades de atenção e 

concentração interferindo no seu rendimento escolar, uma vez que a RO implicará em danos 

nos aspectos pessoal, físico, psicológico e relacionamento interpessoal dos indivíduos
 

(FORMIGA, 2004).[LF1]
 

Frente a tantas problemáticas decorrentes da RO, os profissionais da saúde devem 

estar atentos com as repercussões físicas desses indivíduos. Desse modo, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a prevalência da RO entre os estudantes de escolas de Educação Básica, na 

faixa etária dos sete aos 12 anos, bem como seus efeitos na postura, no sono e no rendimento 

escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo tem caráter transversal e descritivo, sendo previamente aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Metodista do IPA sob o protocolo nº 
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309/2012. Foi obtida a autorização prévia dos responsáveis pelas instituições de ensino 

envolvidas, os pais e/ou responsáveis legais dos escolares assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e foi obtido o Termo de Assentimento dos escolares para 

dar início a coleta de dados.  

A amostra foi recrutada de forma não probabilística por conveniência, composta de 

crianças e adolescentes matriculadas do terceiro até o sétimo ano do ensino fundamental da 

rede pública e privada da cidade de São Luiz Gonzaga (RS). Os dados foram coletados no 

período de fevereiro até junho de 2013.  

Os critérios de elegibilidade para inclusão no estudo foram: escolares de ambos os 

gêneros, com idade entre sete e 12 anos, regularmente matriculados nas escolas selecionadas. 

Estudantes que apresentaram problemas de cognição, doenças pulmonares, alterações 

neurológicas, deformidades posturais crônicas e portadoras de malformações faciais foram 

excluídos da pesquisa. Após o recrutamento da amostra, os participantes foram submetidos a 

uma avaliação, incluindo entrevista para registro de dados para caracterização da amostra, 

como: gênero, idade, entre outros.  

Foram realizados dois métodos para avaliação da postura dos escolares onde estes 

foram orientados a comparecer no dia destas avaliações com roupas apropriadas (meninas de 

biquíni e meninos de calção) e descalços. O primeiro método consistiu no registro fotográfico 

por máquina digital (Sony®) e um simetrógrafo (Prófisiomed®) analisando a postura nas 

vistas anterior, lateral esquerdo e posterior. O segundo método foi aplicado o Teste de Nova 

Iorque
3
 com orientação do alinhamento da coluna vertebral por um fio de prumo. Este método 

é objetivo e contempla a avaliação de 13 segmentos corporais e apresenta um sistema de 

pontuação que permite uma análise quantitativa com poder de classificação da desordem 

postural em grave, moderada ou normal.  

O rendimento escolar foi avaliado por meio de entrevista individual do escolar 

contendo os indicadores do rendimento do acadêmico (horas dedicadas aos estudos fora do 

colégio; autopercepção como estudante numa escala de 6 pontos), (MENEZES, 2006) e pela 

avaliação das notas dos escolares de acordo com as avaliações trimestrais disponibilizadas 

pela secretaria das escolas. Foi registrada a média anual das notas das disciplinas de 

Português, Matemática e Ciências, resultando num índice de rendimento escolar médio 

conforme estudos prévios que utilizaram o mesmo método de avaliação (DAL VESCO, 

1998). Porém, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica nº 7, de 14 de dezembro de 2010 que fixa diretrizes curriculares para o 
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ensino fundamental, esse método foi excluído da análise dos escolares do terceiro ano, pois o 

processo de alfabetização ocorre de forma contínua e sistemática e é expressa em parecer 

descritivo sem a retenção do aluno.    

A qualidade do sono dos escolares foi pesquisada por meio do instrumento validado 

Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ), contendo 20 perguntas fechadas
 
(CHERVIN, 2000). O 

questionário foi enviado aos pais para ser respondido em seu domicílio.  

Para avaliar o tipo respiratório dos escolares os pesquisadores receberam treinamento 

e foram supervisionados por uma fonoaudióloga. Foram adotados dois procedimentos para 

avaliação do tipo de respiração: 1) Exame com espelho nasal milimetrado de Altman, em que 

o escolar permaneceu na posição sentada com os pés paralelos ao chão e foi colocado um 

espelho refletor abaixo das narinas do escolar para verificar a saída de ar, ou seja, presença de 

vapor decorrente da respiração com os olhos fechados. Logo após foi realizada a medida da 

área do vapor com um marca texto após duas inspirações e expirações. O teste foi considerado 

normal quando a proporção de vapor foi de 3X4
 
(BIANCHINI, 2007); 2) A seguir foi 

realizado o Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial Adaptado de Marchesan: em que 

cada escolar foi avaliado individualmente, observando os lábios (postura, espessura, tônus, 

presença de eversão), bochechas (altura, volume e tônus), tônus do músculo mentual, postura 

da mandíbula, língua (tensão e posição) e palato duro para classificação do tipo respiratório
 

(ANDRADE, 2005). 

Uma terceira avaliação foi realizada para fazer o diagnóstico subjetivo do tipo de 

respiração com a observação do tipo facial do escolar, do comportamento dos lábios em 

repouso e como o escolar realizava uma respiração profunda. Além disso, o escolar era 

questionado sobre a presença de saliva no travesseiro quando dormia.  Para o escolar ser 

diagnosticado como respirador oral deveria apresentar semiobstrução nasal, no mínimo três 

alterações estruturais de órgãos fonoarticulatórios e tipo facial
 
(ANDRADE, 2005). 

Todos os dados foram analisados pelo programa estatístico Statistical Packpage for 

Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para Windowns. A normalidade dos dados foi avaliada 

pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram apresentados em média e desvio padrão. A 

comparação entre as variáveis das escolas e o grupo de respiradores orais e nasais foi pelo 

teste de proporções (Qui-quadrado e Exato de Fischer) e o teste t de Student para variáveis 

contínuas. Foi considerado em um nível de significância p<0,05. 
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RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma da amostra estudada. 

 

Nossa amostra foi por conveniência onde contatamos duas escolas, sendo uma pública 

com um total de 176 escolares e outra privada com um total de 80 escolares matriculadas 

entre terceira e sétima série. Foram distribuídos 256 questionários junto com os termos de 

consentimento livre e esclarecido, destes 110 pais consentiram a participação de seus filhos 

no estudo, porém ocorreram 11 perdas relacionadas ao não comparecimento no momento da 

coleta de dados. Portanto, nossa amostra foi composta por 99 crianças que concluíram todas 

as etapas do estudo, após o assentimento. A boa adesão do ensino privado é explicado pelo 

nível sociocultural dos seus responsáveis.  

A tabela 1 apresenta os resultados referentes às características demográficas da 

amostra. As crianças matriculadas no ensino público e ensino privado foram analisadas 

separadamente, não observamos diferença estatística em relação a variável idade com a média 

176 

Ensino Público 

80 

Ensino Privado 

256 

TCLE distribuídos 

46 

Aceitaram participar  

04 

Perdas 

N = 42 

Amostra final 

64 

Aceitaram participar  

07 

Perdas 

N = 57 

Amostra final 

N = 99 

Amostra  
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de idade do total da amostra de 10,1 ± 1,5 anos. As demais variáveis como gênero, ano 

escolar e tipo de respiração também não apresentaram diferença estatística.  

  

Tabela 1 – Caracterização da amostra. 

 N Total Ensino Público Ensino Privado P 

Amostra 99 42 (%) 57 (%)  

Idade, anos  10,0 ± 1,4 10,1 ± 1,7 0,77 

Gênero 99   0,57 

Feminino 48 19 (45) 29 (51)  

Masculino 51 23 (55) 28 (49)  

Ano Escolar 99   0,25 

3º ano 21 08 (19) 13 (23)  

4º ano 26 14 (33) 12 (21)  

5º ano 22 11 (26) 11 (19)  

6º ano 22 08 (19) 14 (25)  

7º ano 08 01 (2) 07 (12)  

Tipo de Respiração 99   0,24 

Oral 27 14 (33) 13 (23)  

Nasal 72 28 (67) 44 (77)  

A variável idade está representada como média ± desvio padrão. As variáveis gênero, ano 

escolar e tipo de respiração estão representadas com valor absoluto e porcentagem entre 

parênteses. Foi utilizado o  teste do qui-quadrado considerando significância estatística p < 

0,05. 

 

Em relação a avaliação postural 60 (84,5%) escolares com RN apresentaram padrão 

normal de postura e no grupo de RO apenas 14 escolares (52%). O padrão moderado foi 

encontrado em 11 (15,5%) escolares com RN, e 13 (48%) no grupo de RO (p = 0,001). Em 

ambos os grupos não identificamos padrão postural grave. Na avaliação do plano posterior, 

observamos a presença de elevação de um dos ombros em 78% dos escolares do grupo RO e 

50% dos escolares do grupo RN. Na avaliação do plano lateral, o grupo RO apresentou uma 

prevalência de 56% de anteriorização/protusão da cabeça em comparação com o grupo RN, 

que apresentou 19%. Em relação à anteriorização do ombro, o grupo RO apresentaram 37% 

contra 12,5% no grupo RN. Outro achado foi relacionado aos segmentos da coluna torácica, 

identificando discreta hipercifose torácica em 67% dos RO contra 28% dos RN. A 

hiperlordose lombar esteve presente em 48% dos RO e 46% dos RN. No segmento anterior do 

tronco identificamos nos RO padrão postural moderado em 52% escolares que apresentaram 

abdômen protuso associado a obesidade e uma hiperlordose contra 44% dos RN, sendo que 

apenas um escolar com tipo de respiração (RO) apresentou padrão postural grave com 

presença de abdômen protuso, saliente e caído com alto grau de fraqueza muscular. 
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Alguns hábitos orais que podem intervir no tipo respiratório foram investigados e são 

apresentados na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultados relacionados às variáveis dos hábitos de estimulação oral das crianças 

respiradoras orais e nasais na fase de lactente. 

Hábitos RO 

n = 27 

RN  

n = 72 
p 

Recebeu leite materno 22 (81,5) 61 (85) 0,762 

Utilizou chupeta 13 (48) 29 (40) 0,502 

Chupou o dedo 02 (7) 04 (6) 0,663 

As variáveis estão representadas com valor absoluto e porcentagem 

entre parênteses. Para diferença estatística utilizamos o teste do qui-

quadrado com valor de p < 0,05. 

 

Em relação à avaliação do sono, 84 escolares apresentaram o questionário preenchido 

de forma completa.  Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos, sendo o padrão do sono considerado normal em ambos os grupos de RO e RN (tabela 

3).  

 

Tabela 3 – Frequência de alterações no sono nos grupos de Respiradores Orais e Respiradores 

Nasais. 

Variáveis 

 

 RO; n = 23 (%) RN; n = 61 (%) p 

1 Sim 03 (13) 05 (8) 0,678 

 Não 20 (87) 56 (92) 

2 Sim 02 (9) 02 (3) 0,301 

 Não 21 (91) 59 (97) 

3 Sim 02 (9) 04 (7) 0,663 

 Não 21 (91) 57 (93) 

4 Sim 04 (17) 12 (20) 1,000 

 Não 19 (83) 49 (80) 

5 Sim 06 (26) 11 (18) 0,543 

 Não 17 (74) 50 (82) 

6 Sim 02 (9) 03 (5) 0,611 

 Não 21 (91) 58 (95) 

7 Sim 11 (48) 21 (34) 0,317 

 Não 12 (52) 40 (66) 

8 Sim 10 (43,5) 16 (26) 0,185 

 Não 13 (56,5) 45 (74) 

9 Sim 0 02 (3) 1,000 

 Não 23 (100) 97 (59) 

10 Sim 08 (35) 15 (25) 0,414 

 

Continua 

 Não 15 (65) 46 (75) 
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    Continuação 

 

Variáveis 

 

  

RO; n = 23 (%) 

 

RN; n = 61 (%) 

 

 

p 

11 Sim 03 (13) 11 (18) 0,748 

 Não 20 (87) 50 (82) 

12 Sim 02 (9) 05 (8) 1,000 

 Não 21 (91) 56 (92) 

13 Sim 10 (43,5) 21 (34) 0,458 

 Não 13 (56,5) 40 (66) 

14 Sim 03 (13) 09 (15) 1,000 

 Não 20 (87) 52 (85) 

15 Sim 06 (26) 11 (18) 0,543 

 Não 17 (74) 50 (82) 

16 Sim 07 (30) 18 (29,5) 1,000 

 Não 16 (70) 43 (70,5) 

17 Sim 12 (52) 25 (41) 0,461 

 Não 11 (48) 36 (59) 

18 Sim 09 (31) 23 (38) 1,000 

 Não 14 (61) 38 (62) 

19 Sim 08 (35) 12 (20) 0,161 

 Não 15 (65) 49 (80) 

20 Sim 10 (43,5) 25 (41) 1,000 

 Não 13 (56,5) 36 (59) 

Descrição das variáveis: RO: respiração oral; RN: respiração nasal. Valores  

absolutos e porcentagem entre parênteses. Comparação entre grupos através do 

teste do qui-quadrado. Descrição das variáveis: 1: ronca mais da metade do tempo? 

2: sempre ronca? 3: ronca alto? 4: tem uma respiração ruidosa? 5: respira com 

dificuldade? 6: alguma vez observou a respiração parar à noite.? 7: respira com a 

boca aberta durante o dia? 8: boca seca quando acorda? 9: faz xixi na cama? 10: 

acorda cansado pela manhã? 11: passa sono durante o dia? 12:sono durante o dia ? 

13: é difícil acordar pela manhã? 14: dor de cabeça ao acordar ? 15 :não parece 

escutar o que se fala ? 16: dificuldades para organizar suas atividades? 17: distrai 

facilmente com estímulos pequenos? 18: quando sentado não fica tranquilo?19: age 

como se estivesse ligado na tomada? 20: interrompe as pessoas durante atividade ou 

conversação? 

                                                  

O rendimento escolar das crianças foi investigado por meio da autopercepção do aluno 

como estudante, além de um levantamento anual das médias das disciplinas de Português, 

Matemática e Ciências, os dados estão apresentados na tabela 4. Não foi avaliado o terceiro 

ano, pois estes alunos apresentavam apenas um parecer no ano anterior, considerando que não 

se pode reprovar alunos dos anos iniciais, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura. 

Os escolares do quarto e quinto ano possuem notas globalizadas e partir do sexto ano as notas 

são separadas por disciplinas. Utilizamos o teste t de Student para amostras independentes 



RSCM                                                                                            Vol. 01, Jan/jul  2018  12 
 

 
 

onde não constatamos diferença significativa entre as notas obtidas pelos escolares com tipos 

de respiração oral e nasal.   

 

Tabela 4 – Avaliação do Rendimento Escolar e comparação entre os grupos de Respiradores 

Orais (RO) e Respiradores Nasais (RN). 
 

Variável Média ± DP p 

 RO 

N = 27 

RN 

N = 72 

 

REHE 67,0 ± 61,3 62,2 ± 32,7 0,621 

NotaE 3,9 ± 0,6 4,0 ± 0,7 0,767 

4º ano  N = 9 N = 17  

Nota Globalizada 8,4 ±1,4 8,4 ± 1,0 0,982 

5º ano N = 6 N = 14  

Nota Globalizada 8,1 ± 1,3 8,9 ± 1,3 0,214 

6º ano N = 5 N = 17  

Português 8,7 ± 1,5 8,8 ± 0,9 0,797 

Matemática 8,5 ± 1,5 8,6 ± 1,0 0,950 

Ciências 8,7 ± 1,5 8,9 ± 0,9 0,751 

7º ano N = 3 N = 5  

Português 7,4 ± 1,8 7,7 ± 1,5 0,817 

Matemática 7,2 ± 1,4 7,4 ± 0,9 0,785 

Ciências 8,6 ± 0,8 8,2 ± 0,8 0,546 

As variáveis estão representadas com valor absoluto e porcentagem entre parênteses. 

Para diferença estatística utilizamos o teste t de Student com valor de p < 0,001. 

Descrição das variáveis: REHE = horas dedicadas ao estudo em casa; NotaE = Auto-

percepção como estudante. 

 

DISCUSSÃO 

 

O estudo identificou a prevelência de 27% de crianças respiradoras orais (RO) das 99 

avaliadas em ambas escolas da rede pública e privada. Os estudos sobre a prevalência de 

crianças RO são escassos, onde a variabilidade dos percentuais é entre 4,5% a 56,8%. Um 

estudo realizado em Pernambuco identificou 53,3% (MENEZES, 2006), outro realizado no 

estado de SP identificou 26%
 
(SANTOS, 2004), e recentemente no Paraná um estudo 

identificou 56,8% de RO
 
(FELCAR, 2010). Os critérios diagnósticos e a aplicação de 

diferentes metodologias podem interferir na identificação dos RO, não ocorrendo um 

consenso.  

Comprovou-se que existe diferença significativa na postura entre escolares que 

apresentam RO e escolares com RN. A alteração postural moderada, conforme a avaliação de 
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Nova Iorque, esteve presente em 48% dos casos de RO e 15% dos RN. Identificou-se 57% 

dos RO com anteriorização da cabeça, 37% anteriorização do ombro e 52% abdome protuso.    

No estudo de Conti et al. (2010), os pesquisadores avaliaram crianças em idade escolar 

com similar faixa etária de nosso estudo também utilizando a análise da avaliação postural por 

meio da avaliação de Nova Iorque. Sabe-se que esse é um instrumento rápido, não invasivo, 

de baixo custo e de fácil aplicabilidade, mas no entanto pode não ser sensível para identificar 

alterações discretas já que é dependente do avaliador. Entretanto, ele relatou resultados 

semelhantes ao nosso estudo com predominância estatisticamente significativa de alterações 

posturais em alguns segmentos corporais, como a anteriorização da cabeça, de ombro, na 

articulação subtalar, na curvatura da coluna lombar associada à protusão abdominal nas 

crianças com RO
 
(CONTI, 2011).  

Os achados do presente estudo estão alinhados com outros estudos que relatam a 

anteriorização da cabeça como principal alteração postural encontrada nas crianças com RO, 

pois ocorre a projeção dos ombros e a cabeça anteriormente inclinando seu corpo para frente, 

com os braços para trás e os pés para dentro, para manter um equilíbrio corporal adequado 

devido ao deslocamento do centro de gravidade (LIMA, 2004;
 
NEIVA, 2009). Essa posição 

corporal da cabeça e ombros interfere na caixa torácica alterando a biomecânica da respiração 

onde o indivíduo com RO assume esta postura com a intenção de diminuir a resistência à 

passagem do fluxo aéreo
 
(MASCARENHAS, 2006). 

 
 

Devido à fraqueza dos músculos abdominais as crianças com RO apresentam protusão 

abdominal importante, sendo prevalente em na amostra em 52% das crianças. Uma das 

explicações já citadas está relacionada à desorganização das cadeias musculares anteriores 

resultando numa postura de hiperlordose lombar
 
(ROGGIA, 2010). Outra explicação baseia-se 

na deglutição, que está alterada neste grupo (escolares RO), pois a constante deglutição de ar 

decorrente da respiração feita pela boca torna o abdome proeminente
 
(MASCARENHAS, 

2006).  

Na anamnese investigamos hábitos orais de ambos os grupos, incluindo aleitamento 

materno, uso de chupeta e chupar o dedo, porém não observamos diferença estatística entre os 

grupos. É importante que a criança receba o aleitamento materno pelo estímulo do reflexo de 

sucção por um período próximo de seis meses de idade. Um estudo investigou a influência do 

tipo de aleitamento com a oclusão, as funções e os hábitos orais e revelou que um grande 

número de crianças que fez uso de mamadeira em alguma época de sua vida não apresentou 

relação com o tipo de RO
 
(ABREU, 2003). Entretanto é importante estimular o reflexo de 
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sucção de maneira natural (seio materno), pois o desmame precoce é um fator que pode 

predispor ao tipo de respiração oral devido à postura dos lábios entreabertos e hipotonia das 

bochechas
 
(TRAWILTZKI, 2005). 

Os hábitos orais de sucção viciosos, destacando os mais frequentes como utilizar o 

dedo, os lábios, a bochecha e os objetos como chupeta e mamadeira podem provocar alteração 

na arcada dentária e na mordida, hipotonia de órgãos fonoarticulatórios, onicofagia e 

favorecer a alteração do tipo respiratório para oral
4
. Entretanto, na amostra estudada, não 

houve diferença dos hábitos orais entre os grupos de RO e RN. A literatura indica como fator 

determinante o aleitamento materno por um período próximo de seis meses e não o uso da 

mamadeira para alterar o tipo de respiração
 
(TRAWILTZKI, 2005). 

Os pais dos escolares responderam um questionário previamente validado com 

perguntas específicas do sono. Não identificou-se presença de distúrbio do sono, sem 

diferença significativa nesse achado entre os grupos.  Segundo estudos prévios relacionados 

ao sono, para ter repercussões relevantes de distúrbios do sono os indivíduos devem 

apresentar alterações importantes como apneia, sialorreia, presença de roncos frequentes e 

sono agitado o que não foi observado em nossa população
 
(BURGER, 2004).   

Neste estudo não houve diferença significativa de desempenho escolar entre as 

crianças e adolescentes RO quando comparadas com as RN, ou seja o tipo de respiração oral 

não influenciou no rendimento desses escolares. Contudo os estudos são controversos em 

relação ao rendimento escolar em crianças RO. Abreu (2003), ao comparar a quantidade de 

escolares orais e nasais que apresentaram problemas escolares, constatou que a diferença entre 

o número de crianças RO com dificuldades na escola, foi insignificante em relação ao de 

crianças RN, na mesma condição acadêmica, portanto, a respiração oral não influência o 

rendimento escolar das crianças e adolescentes
 
(ABREU, 2003). Entretanto Costa (2009) 

observou que o baixo rendimento escolar está associado não somente ao tipo de respiração 

oral, mas sim crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

associado
 
(COSTA, 2009).  

O estudo apresentou algumas limitações, como a avaliação postural através da escala 

de Nova Iorque. Esse método, apesar de ser validada, apresentar praticidade e ser de fácil 

aplicabilidade, pode não ser tão sensível para identificar alterações discretas na postura, pela 

subjetividade do avaliador. Referente ao diagnóstico dos RO, não disponibilizamos de médico 

especialista, como o otorrinolaringologista responsável por realizar exames clínicos e de 

imagem específicos na detectção de RO entretando a avaliação foi realizada e orientada por 
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uma fonoaudióloga. Entretanto adotamos um conjunto de critérios já descritos na literatura 

para classificar RO. E por último citamos a aplicação do questionário PSQ do sono, pois ele é 

um instrumento validado para detectar alterações do sono e seus distúrbios, mas a literatura 

traz a importância do exame de polissonografia para afirmação fidedigna dos RO pois muitos 

pais podem não compreender as perguntas deste questionário que não teve um entrevistador.  

   

CONCLUSÃO 

 

Por meio desse estudo, verificamos que 27% dos escolares avaliados apresentaram 

RO. As crianças e adoslescentes que apresentaram esse tipo respiratório tinham alteração 

moderada da postura, com anteriorização da cabeça, dos ombros, discreta hipercifose torácica, 

hiperlordose lombar e o abdomem protuso. Entretanto não foi observada alteração no 

rendimento escolar e na qualidade do sono dos escolares com RO em relação aos escolares 

com RN. A partir desse estudo, é importante propor ações de orientação e intervenção para 

amenizar as alterações posturais apresentadas por pessoas que apresentam esse tipo 

respiratório. 
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