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 Esta produção é o resultado da ação conjunta de acadêmicos de 
graduação e docentes dos cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e 
Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, realizado no 
programa de extensão, intitulado “Saúde em conto”. 
 O objetivo deste material é promover esclarecimentos acerca da 
saúde, contribuindo para o conhecimento da população sobre respiração 
oral e suas implicações, através da história da personagem “Sol”.
 Agradecemos ao Fundo de Incentivo à Extensão (FIEX) que 
disponibilizou recursos para custeio desta produção, possibilitando 
assim maior interação entre universidade e sociedade. 

Desejamos uma boa leitura repleta de descobertas!
Os autores - Santa Maria - RS

A corrida de Sol
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 A respiração é uma função vital para sobrevivência do ser humano. 
O normal e desejável é que a respiração comece pelo nariz. Porém, 
problemas na forma do nariz e demais estruturas da via aérea superior e 
problemas alérgicos podem modificar o padrão respiratório fazendo com 
que a pessoa respire pela boca. Essa alteração do padrão de respiração 
pode trazer prejuízos ao crescimento e desenvolvimento da criança e 
pode prejudicar a qualidade de vida do paciente.
 Infelizmente a respiração oral já tornou-se um problema de saúde 
pública, pois atinge cerca de 50% das crianças. Se você se identificou com 
os problemas da Sol, leia esse guia e procure ajuda.

 Quais são os sinais da respiração oral?
 Algumas das principais características que os pacientes respiradores 
orais podem apresentar são:
    lábios entreabertos para permitir a passagem do ar;
    rosto mais estreito e alongado;
    deformidades nas arcadas dentárias;
  alteração da postura corporal (coluna curvada com a cabeça para frente);
  presença de olheiras e aparência de cansaço, já que o sono fica 
prejudicado;
    ronco e baba no travesseiro;
   sonolência e irritabilidade;
    baixo desempenho escolar.

Recomendações à família      
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 Quem devo procurar?
 O tratamento integral da respiração oral pode requer uma equipe de 
profissionais. 
 Inicialmente o médico pediatra ou otorrinolaringologista deve ser 
procurado para identificar se há algum problema na forma das estruturas 
do nariz ou alergia respiratória. Algumas vezes é necessário fazer cirurgia, 
outras vezes apenas o tratamento com medicamentos e lavagem nasal 
com soro fisiológico é suficiente para permitir a passagem do ar pelo 
nariz.
 Porém, muitas vezes a criança segue respirando pela boca mesmo 
após o tratamento médico, pois isso se torna um hábito. Nesses casos, o 
fonoaudiólogo deve tratar a criança para ensiná-la a respirar pelo nariz e 
fortalecer a musculatura da região.
 Se a criança apresentar deformidade nas arcadas dentárias, o 
ortodontista deverá ser consultado, pois a maior parte das alterações 
dentárias não sofre correção espontânea mesmo que a criança passe a 
respirar corretamente.
 Alterações posturais ainda devem ser avaliadas e tratadas por 
fisioterapeutas.
 Dessa maneira, a criança receberá tratamento integral e terá 
condições de crescer e se desenvolver adequadamente.
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