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A respiração oral é uma característica adaptativa cuja etiologia é multifatorial. Há uma entidade clínica denominada 

Síndrome do Respirador Oral (RO) caracterizada por predominância da via de acesso de ar oral por tempo superior a 

seis meses, ausência do selamento labial passivo associada à adaptações compensatórias da posição da cabeça, 

acarretando ajustes posturais sinérgicos, alterações na morfologia dentocraniofacial, distúrbios no sono, na fala e na 

mastigação. Apesar de estudos relatarem que a respiração oral pode causar desordens posturais, esta associação não 

é clara. O tratamento pela adenotonsilectomia e pela abordagem fisioterápica são intervenções indicadas para aliviar os 

sintomas de crianças com diagnóstico de RO. Os benefícios pós-adenotonsilectomia, assim como o acompanhamento 

fisioterápico da postura destas crianças ainda não foram descritos. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da 

adenotonsilectomia na postura de cabeça, coluna cervical, torácica e da escápula em crianças com diagnóstico de RO e 

comparar o efeito de um programa de orientação postural utilizando uma cartilha de educação em saúde e exercícios 

com e sem supervisão. O estudo foi aprovado(CAAE:08516312900005149) e registrado no Clinical Trials 

(NCT02373553). Quarenta e nove crianças respiradoras orais (6,3 ± 1,8 anos) de ambos os sexos, participaram do 

estudo. As medidas cinemáticas de cifose torácica, anteriorização da cabeça, protrusão de ombros e abdução, 

elevação, inclinação anterior e rotação interna de escápula foram avaliadas no pré e pós-operatório de 

adenotonsilectomia. Posteriormente as crianças foram cegamente divididas em três subgrupos: controle, cartilha com 

exercícios sem supervisão e intervenção fisioterápica com supervisão; e após 3 meses reavaliadas novamente. Os 

dados foram obtidos usando o sistema Qualysis ProReflex®. Houve significativa diminuição na anteriorização da cabeça 

(-1,9°) na protrusão de ombros (-5,2°), na elevação da escápula (-2,1 mm) e na inclinação anterior da escápula (1,80) no 

pós-operatório em relação ao pré-operatório(p<0,05). O grupo-fisioterapia apresentou menores valores significativos de 

cifose torácica (29,1° ± 10,5°) em relação ao cartilha (37,9° ± 8,0°)(p<0,05). O grupo-cartilha apresentou significativo 

menor valor de abdução escapular que o grupo-controle (77,9 ± 10,8 mm x 91,5 ± 6,3 mm) (p<0,001) e o grupo-

fisioterapia (77,9 ±10,8 mm x 86,7 ± 16,4 mm), além de menor protrusão de ombros (124,4 ± 7,6) em relação ao grupo-

controle (132,6° ± 11,3°) (p<0,05). A postura da criança respiradora oral melhorou significativamente com a 

adenotonsilectomia, entretanto, a continuidade do tratamento com a fisioterapia é indicada, pois promove adaptações 



posturais não observadas no pós-operatório sem intervenção.


