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A respiração oral pode se tornar predominante na infância cuja etiologia é decorrente da hipertrofia tonsilar, edema 

alérgico da mucosa nasal e desvio septal que incrementam a resistência das vias aéreas superiores. É possível que a 

gravidade da obstrução tenha maior impacto nas consequências da respiração oral, independentemente da etiologia. As 

crianças respiradoras orais ativam a musculatura acessória da respiração, relatam maior sintoma de cansaço e alguns 

estudos já demonstraram uma diminuição da pressão inspiratória máxima e da mobilidade torácica além de impacto 

negativo na aprendizagem, capacidade cognitiva, memória e relações psicossociais. A asma, rinite e respiração oral 

ocasionam não apenas alterações respiratórias ou seja estruturais, como também comportamentais e funcionais que 

afetam diretamente a qualidade de vida. Este estudo foi aprovado no Coep/UFMG(CAAE: 08516312900005149). Ao 

considerar todas as mudanças que esse padrão de respiração pode causar ao desenvolvimento da criança, o objetivo 

do presente estudo foi determinar o impacto da respiração oral na qualidade de vida de escolares de 4 e 10 anos. Foi 

realizado um estudo transversal através da aplicação de um questionário específico avaliando a qualidade de vida em 

pacientes respiradores orais. Este questionário (MBQoL) é confiável e reprodutível permitindo a identificação de 

domínios considerados importantes para indivíduos e inclui 32 itens distribuídos entre dor, desconforto, energia, fadiga, 

dormir e descansar que compõem o domínio da saúde física e pensamento, aprendizagem, memória, concentração, 

auto-estima, imagem corporal, aparência e sentimentos negativos que compõem o domínio psicológico. O grau de 

independência foi avaliado por subitens relacionados a atividades da vida diária e dependência de medicamentos ou 

tratamento. As relações sociais foram analisadas por perguntas relacionadas a relacionamentos pessoais e suporte 

social. O questionário foi dirigido a criança e acompanhante, quando este se encontrava impossibilitado de responder ao 

questionário proposto. Foram incluídos neste estudo preliminar 13 crianças atendidas no Ambulatório do Respirador 

Oral da UFMG. Os dados foram analisados pelo SPSS e os resultados descritivos deste estudo piloto demonstraram 

que as crianças RO tem maior impacto na qualidade do sono, na fadiga, no desconforto, na aprendizagem e na 

memória. A abordagem do respirador oral deve ser multidisciplinar, sempre que possível. Torna-se necessário que os 

profissionais da área da saúde possam reconhecer esta condição de saúde precocemente para minimizar as 



repercussões crônicas e melhorar globalmente a qualidade de vida destes pacientes.


