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                                                 RESUMO 

 

As dificuldades de aprendizagem no Ensino Básico e Fundamental podem estar 

ligadas a transtornos individuais do aluno. Muitos fatores concorrem para que esse 

necessite de atenção especial. Entre os problemas que comprometem a 

aprendizagem escolar, as doenças obstrutivas das vias aéreas superiores ocupam 

papel de destaque, apesar da pouca importância que lhes é dada por parte dos 

docentes dessa faixa escolar. Em vista disso, esta pesquisa foi realizada, tomando 

por base os resultados de um questionário aplicado a 60 (sessenta) desses 

professores, selecionados por conveniência, no qual foi avaliado o grau de 

conhecimento dos mesmos a respeito da relação entre a Síndrome da Respiração 

Bucal e a deficiência de aprendizagem, assim como lhes foi solicitado que 

colocassem, por ordem de importância, os fatores que consideravam relevantes 

como causa de transtornos dodesenvolvimento escolar. Também foi avaliado seu 

grau de percepção dos sintomas e sinais clínicos dos respiradores bucais. Essa 

pesquisa tem como fim específico ocupar uma lacuna até então existente na 

moderna inserção de práticas pedagógicasem novos modelos de tecnologia de 

informação e comunicação, na forma da construção de um aplicativo progressivo 

para web, para facilitação da identificação precoce de alunos portadores da 

Síndrome da Respiração Bucal em sala de aula e seu oportuno encaminhamento 

paratratamento. O “Soneca” se ajusta a qualquer formato de acesso e uso, seja por 

computador, dispositivo móvel ou tablet, sendo utilizado como um aplicativo 

convencional com navegação. Tem a capacidade de funcionar mesmo em 

navegações instáveis ou off-line, podendo ser compartilhado com interações fáceis e 

rápidas. O aplicativo pode ser atualizado constantemente, com novas funções e 

informações. Os objetivos traçados para a pesquisa foram plenamente atingidos, 

com a criação dessa nova tecnologia de fácil acesso, como mais uma opção de 

formação especial, contribuindo para uma melhor qualificação dos docentes. 

 

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem, respiração bucal, síndrome da 

respiração bucal, aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    ABSTRACT 

 

Learning difficulties in Basic and Elementary Education may be related to individual 

student disorders.Many factors contribute to the need for special attention in some 

cases. Among the problems that compromise school learning, upper respiratory 

obstructive diseases play a prominent role, despite the low importance given to them 

by teachers. Based on the results of a questionnaire applied to 60 (sixty) of these 

teachers, selected for convenience, in which the degree of knowledge of these 

teachers was evaluated, regarding the relations between Mouth Breathing Syndrome 

and learning disabilities, as well as being asked to place, in order of importance, the 

factors that they considered relevant causes of school disorders. Their perception of 

the symptoms and clinical signs of mouth breathers was also evaluated. The purpose 

of this research is to fill a gap that has existed in the modern insertion of pedagogical 

practices into new models of information and communication technology, in the form 

of the construction of a progressive web application, to facilitate the early 

identification of students with Mouth Breathing Syndrome in the classroom and its 

timely referral for proper treatment. “Soneca” adjusts to any form of access and use, 

whether by computer, mobile device or tablet, and is used as a conventional 

navigation application.It has the ability to function even in unsteady or off-line 

navigations, and can be shared with easy and fast interactions. The application can 

be updated constantly, with new functions and information. The goals set for the 

research were fully achieved, with the creation of this new technology of easy 

access, as another option of special training, contributing to a better qualification of 

the teachers. 

 

Keywords: Learning difficulty; mouth breathing; mouth breathing syndrome; web 

application. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade e transtorno de aprendizagem são dois problemas distintos, 

que devem ser tratados de maneiras diferentes. 

As dificuldades de aprendizagem estão relacionadas a fatores externos 

como metodologia escolar e harmonização social do aluno. Os transtornos fazem 

parte do indivíduo, seja por uma disfunção neurológica, alterações perceptivas, 

fatores químicos ou hereditários, alterações sensoriais, ou mecânicas. 

Muitos fatores podem levar um aluno a ter necessidades educacionais 

especiais, como problemas cognitivos, emocionais, socioeconômicos e orgânicos. 

Entre os problemas de saúde que podem comprometer a aprendizagem escolar, 

podem ser citadas as doenças obstrutivas das vias aéreas superiores, como a rinite 

alérgica e a hipertrofia das tonsilas faríngeas (adenoides), hipertrofia dos cornetos 

nasais, desvio do septo nasal e hipertrofia das tonsilas palatinas. 

Os problemas respiratórios em crianças são muito comuns, visto que 

peculiaridades de seu trato respiratório podem ocasionar uma rápida transmissão 

dos agentes infecciosos nas estruturas anatômicas (KOMARSSON, 2008). A 

respiração normal se dá através da via nasal. Entretanto, pode ser alterada para 

bucal, quando ocorre obstrução das vias aéreas (PAIVA, 1999; PARIZOTTO et al, 

2002), eventualmente, estimulando o hábito de a criança respirar pela boca 

(IMBAUD; et al, 2006).   

Além disso, considerando que são afecções de caráter multifatorial, torna-

se desafiador definir claramente a etiologia da respiração bucal. Na infância, as 

causas destes problemas respiratórios são processos alérgicos, infecciosos ou 

obstrução mecânica das vias aéreas, como no caso do aumento das amígdalas e 

das adenoides. A última se exacerba, principalmente, na faixa etária pré-escolar, 

coincidindo com a idade de alfabetização (BASSO, 2009).  

A obstrução nasal relacionada à 

 
respiração predominantemente oral durante a infância, apresenta alterações 
da estética facial, dos ossos da face, do posicionamento dos dentes e da 
postura corporal. Também pode ser acompanhada de alterações 
cardiopulmonares, endocrinológicas, nutricionais, do comportamento, do 
desempenho escolar e distúrbios do sono, afetando significativamente a 

qualidade de vida. (PILTCHER; et al, 2015, p. 213)  
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A respiração bucal pode, ainda, repercutir diretamente no estado 

nutricional geral da criança, levando a complicações do processo de alimentação 

(CUNHA; SILVA; SILVA, 2011). 

Estima-se que a rinite alérgica afete de 10 a 40% da população mundial, 

tendo alta prevalência entre crianças e adultos (BOUSQUET, 2004). A respiração 

oral, apesar de ser um sintoma, pode ser considerada uma síndrome, pois incorpora 

vários sintomas como: alterações orofaciais, posturais, oclusais e distúrbios do 

comportamento (QUELUZ; GIMENES, 2000). 

O menor rendimento físico e cansaço frequente do respirador oral, além 

da sonolência diurna nos casos de apnéia do sono, são dados pela modificação dos 

mecanismos de absorção de gases, com diminuição do aproveitamento de oxigênio 

(ABREU; MORALES; BALLO, 2003). Embora 

 
o ronco tenha sido historicamente aceito como uma condição inerente ao 
estado do sono, ele é o primeiro passo para uma lenta e progressiva 
evolução para a síndrome da apnéia obstrutiva do sono, condição 
caracterizada por um relaxamento muscular progressivo na via aérea 
superior durante o sono e episódios repetitivos de obstrução parcial ou 
completa das vias aéreas superiores. Estas alterações induzem a uma 
hipoventilação alveolar pulmonar, com queda da saturação arterial de 
oxigênio e fragmentação na continuidade do sono, devido a breves 
despertares, alterando a arquitetura normal do sono humano reparador, o 
que progressivamente causa sinais e sintomas clínicos, relacionados a 
graves repercussões cardiovasculares e neurocomportamentais. 

(MEIRELES; ATHERINO, 2010, p. 179). 
 

Essa alteração na hematose do respirador oral interfere, ainda, no 

raciocínio, na cognição, no humor e na saúde em geral, podendo levar a uma 

deterioração de sua qualidade de vida (ABREU; MORALES; BALLO, 2003). 

Crianças portadoras de obstrução nasal por hipertrofia de tonsilas 

faríngeas podem apresentar algum grau de hipoxemia (KANDEL; SHARTZ; 

JESSEL, 1997; RIVERO MILLÁN; DOMINGUEZ REYES, 2011). 

É comum essas crianças apresentarem problemas intelectuais, tais como 

dificuldade de memorização de novos eventos, alterações da capacidade cognitiva e 

problemas com aprendizado. Tal quadro pode ser danoso ao processo de 

alfabetização e, consequentemente, à aquisição da linguagem escrita (CHEDID, 

2004). 

Ao analisarmos o aprendizado de qualquer criança, devemos verificar 

além do nível ou estágio em que se encontra, maneiras de auxiliá-la, e se existem 

algumas interferências que independem de sua vontade e do empenho, tanto da 
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escola, quanto da família (CORDIÉ, 1996). Dentre os fatores que constituem a 

complexidade dessas interferências encontra-se a respiração oral, responsável por 

problemas respiratórios durante o sono, infecções respiratórias de repetição, 

transtornos na troca gasosa e distúrbios de comportamento. Crianças com 

hipertrofia de adenoides e amígdalas palatinas apresentam maior frequência de mau 

rendimento escolar (FRANCESCO; et al, 2004).  

A respiração bucal se constitui em um problema de saúde pública, 

considerando sua alta prevalência na população infantil, devido ao seu impacto 

físico, pessoal, psicológico e social (MENEZES; et al, 2006). A Síndrome da 

Respiração Bucal atinge todos os níveis sociais e econômicos, sendo premente a 

necessidade de se criar oportunidades de acesso a informações que colaborem para 

seu diagnóstico precoce, assim como sobre as vias de tratamento, visando melhorar 

a qualidade de vida de cada assistido (MENEZES; et al, 2007). 

Apesar do impacto que o ato de respirar pela boca, constantemente, tem 

no desenvolvimento escolar, como fator relevante e primário do déficit de 

aprendizagem, a maioria dos professores não considera a importância dessa 

relação, como causa de mau rendimento no aprendizado (BALTHAZAR, 2015).  

Mesmo docentes da educação especial não correlacionam dificuldades escolares e 

respiração oral. Apesar de possuírem boa formação profissional e serem capazes de 

identificar sinais e sintomas da rinite alérgica e da hipertrofia das tonsilas faríngeas, 

não se diferenciam dos professores da rede regular de ensino na identificação da 

relação respiração bucal e dificuldade de aprendizagem. Desta forma, destaca-se a 

necessidade de inserir essa temática no rol de conteúdo das licenciaturas em nível 

de graduação e pós-graduação (GODOY; KAJIHARA, 2008). 

O pouco espaço que tem sido dado ao tema educação e saúde nos 

cursos de Licenciatura em Pedagogia tem contribuído para o baixo nível de 

conhecimento dos professores sobre os fatores orgânicos que interferem na 

aprendizagem (NEVES; KAZAKEVICH; KAJIHARA, 2009). Respiradores orais 

apresentam mais dificuldades de aprendizagem, além de serem mais 

indisciplinados, portadores de distúrbios cognitivos e de comportamento. Em virtude 

do desconhecimento dos professores, muitas vezes há uma subvalorização do 

problema, levando-os a procurar ajuda quando as dificuldades de aprendizagem já 

estão em fase mais adiantada e o aluno já não acredita na sua capacidade de 

aprendizado e controle (Di FRANCESCO; JUNQUEIRA; CHEDID, 2007). 
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É de grande importância a orientação e o conhecimento dos profissionais 

de educação sobre a relação da respiração oral, roncos, distúrbios respiratórios do 

sono e o desempenho escolar e aprendizado. A maioria dos pais e dos professores 

não conhece a Síndrome do Respirador Bucal. A multidisciplinaridade do tratamento 

precisa estar clara aos pais e aos professores através de ações educativas, assim 

como a necessidade de buscar o tratamento o mais cedo possível (BORGES, 2014). 

Considerando que a sociedade vive um processo evolutivo constante de 

conhecimento, as práticas pedagógicas não poderiam deixar de participar do avanço 

proporcionado pelas novas tecnologias no espaço escolar. A inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) pode ser uma importante 

ferramenta para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem (SOARES-LEITE; 

NASCIMENTO-RIBEIRO, 2012). 

A modernidade digital dos dias atuais abre inúmeras possibilidades para a 

educação formal e informal, centralizadas nos potencias aplicados das Tecnologias 

de Informação e Comunicação, com especial destaque para o celular (SQUIRRA; 

FEDOCE, 2011). 

Levando em conta que 63% dos domicílios brasileiros possuem internet e 

que, desse total, 94,8% fazem uso de celulares para conectar-se à rede 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTITCA, 2017), é 

imprescindível que o avanço tecnológico considere essa realidade socioeconômica e 

tais condições de acesso à informação. 

 A constatação da ausência de qualquer ferramenta tecnológica que 

facilitasse a identificação, por parte de professores do ensino básico e fundamental, 

de escolares respiradores bucais em sala de aula, nos motivou a desenvolveruma 

tecnologia de fácil compreensão, que orientasse os docentes, também nos 

encaminhamentos aos especialistas em vias aéreas superiores, o mais 

precocemente possível, visando o tratamento adequado para um distúrbio frequente, 

diminuindo sequelas que poderiam ser facilmente evitadas, responsáveis por 

alterações irreversíveis na vida adulta, tais como: retardamento da leitura e escrita, 

déficit ponderal, doenças crônicas cardiorrespiratórias, alterações da sociabilidade e 

da autoestima. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Construir uma tecnologia de orientação para docentes do ensino 

fundamental para detecção precoce da criança com respiração bucal de suplência. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

- Avaliar o grau de conhecimento de professores do ensino fundamental 

sobre portadores de respiração bucal,como causa de deficiência de aprendizagem 

- Orientar professores de ensino fundamental para identificação e 

encaminhamento oportuno para tratamento do respirador bucal. 

- Alertar para a necessidade da inclusão de conteúdos técnicos 

relacionados à respiração bucal como fator de dificuldade de aprendizagem, na 

grade de formação de docentes do ensino fundamental. 

- Disponibilizar para a rede pública e privada de ensino fundamental um 

instrumento de fácil acesso para detecção do respirador bucal em sala de aula. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de pesquisa  

Trata-se de estudo metodológic com finalidade de construir um 

instrumento de facilitação, para professores de ensino básico e fundamental, na 

detecção precoce de crianças portadoras da Síndrome da Respiração Bucal, em 

sala de aula, e seu oportuno encaminhamento para tratamento adequado, 

embasado em estudo quantitativo transversal observacional, em formato de 

questionário para avaliação do grau de conhecimento desses docentes sobre 

respiração bucal e sua relação com a aprendizagem.. 

O estudo está incluído na linha de pesquisa Formação Profissional e 

Docente nas Ciências da Saúde, do MEPES. 

 

3.2  Período de estudo 

 

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e abril de 2018.  

.  

3.3  Cenário do estudo 

 

As instituições que sediaram o estudo foram quatro escolas situadas na 

cidade de Fortaleza, sendo uma comunitária, duas municipais e uma estadual.  

A escola comunitária recebe anualmente 144 crianças, do Infantil III ao 5° 

ano, que estudam em tempo integral, realizando três refeições, tendo momento de 

repouso/sono, além da prática de esportes, excursões culturais recreativas, entre 

outras atividades, sendo todas oriundas da comunidade. Além das atividades com 

as crianças, a escola oferece Curso de Informática – Laboratório de Informática para 

adolescentes da comunidade, Curso de Culinária, Crochê e Macramê e, ainda, 

Alfabetização e Letramento, sendo estes últimos para as mães das crianças. 

Uma das escolas municipais que foi cenário do estudo possui 18 salas de 

aulas. Conta com 103 funcionários, funcionando em 03 turnos com atendimento a 

Educação Infantil, Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental, Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos – 

Supletivo. Esta escola oferece, ainda, alimentação escolar para os alunos, recursos 
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multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), Laboratório de 

Ciências e Biblioteca. Possui dependências e vias adequadas a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Já a segunda escola municipal oferta Educação Infantil, Pré-escola, 

Ensino Fundamental, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Ensino Fundamental - 

Anos Finais. Possui 15 salas de aulas e 62 funcionários. Conta com Laboratório de 

informática, Biblioteca, Parque infantil, banheiro adequado à educação infantil, 

banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências 

e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A escola estadual é um Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), 

que possui 5 salas de aulas e 76 funcionários, funcionando nos 03 turnos, 

oferecendo Ensino Fundamental, Ensino Fundamental - Anos Iniciais,  Ensino 

Fundamental - Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos – Supletivo, Ensino 

Médio - Supletivo. Possui Laboratório de informática, sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), Biblioteca, 

banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências 

e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

3.4 População do estudo  

 

Participaram do estudo 60 professores de Ensino Fundamental das 

escolas que sediaram o estudo, que atenderam ao perfil dos critérios de inclusão. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

Foi elaborado para os professores um questionário, em que constam 

dados sociodemográficos: nome, idade, gênero, carga horária semanal, grau de 

escolaridade e instituição de ensino a que pertencem, sendo-lhes facultada a opção 

de preencher de próprio punho, ou responder verbalmente às perguntas inquiridas 

pelo pesquisador. 

Em relação ao conhecimento prévio sobre a importância da respiração 

bucal na dificuldade de aprendizagem, foram utilizados dados categóricos nas cinco 

perguntas iniciais do tipo SIM ou NÂO, assim como listagem por grau de importância 

de possíveis fatores causais. 
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O grau de conhecimento dos sintomas e sinais clínicos apresentados pelo 

respirador bucal, foi avaliado através de duas últimas questões quantitativas, em 

escala numérica de 1 a 5, onde 1 significava nenhuma importância, e 5 muita 

importância (Apêndice J). 

 

3.6  Variáveis de estudo  

 

Foram analisadas as variáveis: conhecimento prévio da Síndrome da 

Respiração Bucal, sua importância no absenteísmo escolar, relevância da detecção 

precoce do portador em sala de aula, abordagem do tema em treinamento docente 

formativo. 

Os principais sinais e sintomas, tais como deficiência auditiva, deficiência 

visual, baixa estatura, obesidade, orelha de abano, síndrome do respirador bucal, 

apnéia do sono, dislexia, hiperatividade e sono inquieto, foram listados e 

classificados por seu grau de importância, como causadores de dificuldades de 

aprendizagem. 

Ainda em relação aos sinais e sintomas clínicos do respirador bucal, foi 

avaliado o grau de percepção dos professores em relação a: olheiras, secreção 

nasal, obstrução nasal, lábios ressecados, dentes deformados, salivação excessiva, 

boca aberta, sonolência, dificuldade de concentração, cansaço rotineiro, voz 

anasalada, roncos, irritabilidade e dificuldade de aprendizagem. 

 

3.7  Critérios de Inclusão 

 

Professores de Ensino Fundamental das escolas que sediaram o estudo, 

que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa,que concordaram em assinar 

o Termo de Consetimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução CNS 

196/96. 

 

3.8  Critérios de exclusão 

 

Professores das escolas que sediaram o estudo que fizeram a opção por 

não participar da pesquisa. 

 



 12 

3.9  Tratamento dos dados e análise estatística 

 

Após a coleta, os resultados quantitativos categóricos, obtidos a partir do 

questionário estruturado, foram apresentados em forma de percentuais e contagens, 

e os numéricos em forma de medidas de tendência central e de dispersão. 

Na análise estatística foi utilizado para descrição das características 

estudadas média e desvio padrão para variáveis quantitativas, número de 

professores e percentual para variáveis qualitativas e representação gráfica. Na 

análise inferencial utilizou-se o teste Exato de Fisher com simulação de Monte Carlo 

para determinar o valor p para verificar associação ou influência entre as variáveis 

nominais ou categóricas. Foram consideradas significativas as comparações com 

valor de p até 0,05.  Os dados foram tabulados pelo software SPSS, v23, SPSS, 

Inc. para análise e avaliação dos dados obtidos na coleta.Não foi utilizado o teste do 

qui-quadrado para verificar associação ou influência entre variáveis nominais devido 

ao baixo número de respondentes em algumas respostas. 

 

 

 

3.10 Construção do Aplicativo 

 

Acompanhando o avanço tecnológico nos métodos de ensino-

aprendizagem, atrelados à inserção de novas tecnologias na prática pedagógica, foi 

desenvolvido um Progressive Web App (Aplicativo Progressivo para Web), que 

funcionará como uma ferramenta de auxílio ao professor, para identificação de 

alunos respiradores bucais em sala de aula e encaminhamento precoce dos 

mesmos para os devidos tratamentos. 

O desenvolvimento do aplicativo foi orientado pela construção de uma 

interface intuitiva, visando fácil e rápida acessibilidade. O aplicativo contou com uma 

compilação de dados relevantes, coletados durante o processo de pesquisa dos 

questionários, a fim de levar ao conhecimento do público-alvo a importância e o 

impacto da Síndrome do Respirador Bucal na aprendizagem de alunos de ensino 

básico e fundamental. Foi também desenhado um fluxo de atendimento listando os 

passos a serem seguidos. 
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Fez-se necessário, através do aplicativo, proporcionar uma UX 

(experiência de usuário) suave e didática, uma vez que é fundamental, para garantir 

uma acessibilidade democrática de uso, considerar os diferentes níveis de 

conhecimento e ambientação com as TICs por parte dos professores. Foi 

considerado importante mostrar para o professor que, para aprender a lidar com o 

computador, é preciso interagir com pessoas que sejam “fluentes” no uso da 

máquina, e não só com a máquina. (BUZATO, 2003). 

Entre as principais características trabalhadas no aplicativo, é possível 

definir as seguintes: 

- Responsividade: ajusta-se a qualquer formato de acesso e uso: 

computador, dispositivo móvel e tablet. 

 -Independência de conectividade: implementado para usar 

serviceworkers, podendo funcionar em conexões instáveis, ou até mesmo off-line. 

- Factibilidade: com experiência de uso de aplicativo, o usuário utiliza 

como se estivesse em um app convencional, com interações e navegação no 

mesmo estilo de apps, já que ele foi criado com modelo appshell. 

- Atualizabilidade: graças ao serviceworker, o aplicativo pode ser 

atualizado constantemente, ganhando novas funções e levando novas informações, 

de forma rápida e de implementação eficiente.  

- Instalabilidade: possibilita que os usuários possam salvar ou “instalar” o 

mesmo, se ele considerar seu uso necessário em sua rotina diária.  

- Vinculabilidade: por link: ele pode ser compartilhado de forma fácil e 

rápida por meio de URL, sem muita complexidade para ser veiculado a outros 

portais e sistemas. 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foram utilizadas as seguintes 

tecnologias: 

- Vue.JS:uma biblioteca javascript para o desenvolvimento de 

componentes reativos para interfaces web. 

- Bootstrap: um framework front-endcom,a função de criar sites com 

tecnologia mobile (responsivo). 

- HTML5: uma linguagem de marcação e estruturação de conteúdo para a 

internet.  

- CSS3: uma linguagem com o propósito de definir a exibição e a 

formatação de conteúdo web. 
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3.11. Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética do Centro Universitário 

Christus – UNICHRISTUS e aprovada pela Plataforma Brasil sob o número CEP 

873293187.6.0000.5049.Foram respeitados todos os princípios éticos que regem a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CSN/Ministério da Saúde – MS, 

que regulamenta a pesquisa em seres humanos (Anexo A). 

Foi solicitada e concedida a autorização e anuência de cada escola 

participante da pesquisa, através de seus coordenadores (Apêndices A,B,C,D,E,F, G 

e H). 

Todos os participantes tiveram a opção de aceitar ou de recusar fazerem 

parte da pesquisa, como também de retirarem-se dela a qualquer momento. Ao 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE,foram informados 

pelo pesquisador da cessão gratuita de direitos e compromisso ético de não 

identificação do entrevistado (Apêndice I). 

O sigilo das informações e a privacidade foram assegurados, de forma a 

proteger-lhes a imagem, evitando todo e qualquer prejuízo. Os valores sociais, 

culturais, morais e religiosos também foram respeitados. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados da avaliação dos docentes por dados descritivos 

  Como reportado, a pesquisa entrevistou, através de questionário 

padrão elaborado e aplicado pelo pesquisador, 60 professores de escolas do ensino 

fundamental em Fortaleza-CE, entre março e abril de 2018.  

Tabela 1. Dados demográficos dos professores – Fortaleza-CE – 2018. 

 Variável Média/n DP/% 

Idade 40,11 12,13 

Carga horária 33,62 12,62 

Sexo   

Masculino 16 27,1 

Feminino 43 72,9 

   

Escolaridade   

Médio completo 2 3,3 

Superior em curso 4 6,7 

Superior completo 14 23,3 

Pós em curso 8 13,3 

Pós completa 32 53,3 

 

 

Gráfico1: Percentual de professores por gênero – Fortaleza-CE – 2018  
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Gráfico2: Percentual de professores por nível de escolaridade – Fortaleza-CE – 

2018 

  Os dados demográficos dos participantes do estudo mostram que mais 

de dois terços dos participantes são mulheres(72,9%), que a idade média dos 

professores é de 40 anos de idade, com desvio padrão de 12,13 anos e a média de 

carga horária que eles executam é de 33 horas semanais, com desvio padrão de 

12,62 horas. Quanto ao nível de escolaridade, mais de 53% deles declararam ter 

pós-graduação completa, 13,3% cursando pós-graduação, 23,3% tem nível superior 

completo, 6,7% estão cursando nível superior, e apenas 3,3% afirmaram ter apenas 

ensino médio completo (Tabela 1). 

Tabela 2. Número e percentual de professores em relação à percepção sobre a 

Síndrome do Respirador Bucal – Fortaleza-CE – 2018. 

Questões    n % 

Importante saber identificar 

respirador bucal 

Sim 57 96,6% 

Não 2 3,4% 

Recebeu treinamento 
Sim 7 11,7% 

Não 53 88,3% 

Respiração bucal influencia no 

absenteísmo 

Sim 50 89,3% 

Não 6 10,7% 

Conhece a Síndrome da 

Respiração Bucal 

Sim 8 13,3% 

Não 52 86,7% 

 

 

1- Importante saber identificar respirador bucal      2- Recebeu treinamento 

3- Respiração bucal influencia no absenteísmo       4- Conhece a síndrome da respiração bucal 

 

Gráfico3: Percentual de professores em relação à percepção sobre a Síndrome do 

Respirador Bucal – Fortaleza-CE – 2018 
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  Em relação às questões concernentesà percepção da Síndrome do 

Respirador Bucal, observou-se que quase todos os participantes, 96,6%, julgaram 

importante saber identificar uma criança respiradora bucal, mas apenas 11,7% deles 

já tiveram algum treinamento para isso. Além disso, quase 90% dos professores 

acreditam que a respiração bucal influencia no absenteísmo escolar, no entanto, 

apenas13,3% afirmaram que conhecem a Síndrome da Respiração Bucal (Tabela 

2).  

Tabela 3 – Número e percentual de professores por fatores mais citados por 
importância de influência no comportamento em sala de aula – Fortaleza-CE – 2018. 

Fatores  n % 

Hiperatividade 54 90,0 

Dislexia 49 81,7 

Deficiência auditiva 48 80,0 

Deficiência visual 46 76,7 

Síndrome do Respirador Bucal 34 56,7 

Sono inquieto 27 45,0 

Apnéia do Sono 20 33,3 

Obesidade 11 18,3 

Estatura 4 6,7 

Orelha de abano 1 1,7 

 

 

 

Gráfico4: Percentual de professores por fatores mais citados como influenciadores 

do comportamento em sala de aula – Fortaleza-CE – 2018. 

  Com relação aos resultados relativos à ordem dos fatores julgados que 
influenciam o comportamento em sala de aula, os fatores mais mencionados pelos 
professores, sem levar em consideração a ordem atribuída, foram: 
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hiperatividade(90,0%), dislexia(81,7%), deficiência auditiva(80,0%), deficiência 
visual(78,3%), Síndrome do Respirador Bucal(56,7%) e sono inquieto(45,0%). 
Síndrome do Respirador Bucal foi o quinto fator mais citado. Os demais fatores 
foram mencionados por menos de 34,0% dos professores (Tabela 3). 
 
Tabela 4. Número e percentual de professores segundo a ordem de importância 

dada pelos professores do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental aos fatores que 

influenciam o comportamento das crianças em sala de aula – Fortaleza-CE – 2018. 

Fatores   Ordem n % 

Hiperatividade 1° 25 46,3 

 
2° 8 14,8 

 
3° 6 11,1 

 
4° 11 20,4 

 
5° 4 7,4 

Deficiência visual 1° 16 34,0 

  2° 11 23,4 

  3° 9 19,2 

  4° 7 14,9 

  5° 4 8,5 

Deficiência auditiva 1° 9 18,7 

 
2° 19 39,6 

 
3° 8 16,7 

 
4° 9 18,7 

 
5° 3 6,3 

Dislexia 1° 8 16,3 

  2° 15 30,6 

  3° 10 20,5 

  4° 8 16,3 

  5° 8 16,3 

Síndrome do 

Respirador Bucal 
1° 2 5,9 

  2° 2 5,9 

  3° 10 29,4 

  4° 7 20,6 

  5° 13 38,2 

Apnéia do sono 2° 2 10,0 

 
3° 3 15,0 

 
4° 8 40,0 

 
5° 7 35,0 

Obesidade 2° 1 9,1 

  3° 2 18,2 

  4° 4 36,4 

  5° 4 36,4 

Sono inquieto 2° 2 7,4 

  3° 11 40,7 

  4° 4 14,8 



 19 

  5° 10 37,0 

Orelha de abano 4° 1 100,0 

Estatura 5° 4 100,0 

 

 

Gráfico5: Percentual de professores por fatores julgados de primeiro grau de 

importância como influenciador do comportamento em sala de aula – Fortaleza-CE – 

2018. 

  Levando em consideração a ordem atribuída aos fatores de 

importância do comportamento em sala de aula, o resultado encontrado foi: 

hiperatividade(46,3%), deficiência visual(34,0%), deficiência auditiva(18,7%), 

dislexia(16,3%) e Síndrome do Respirador Bucal(5,9%). Os demais fatores não 

foram mencionados. 
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Gráfico6: Percentual de professores por fatores julgados de primeiro e segundo 

graus de importância para influenciar o comportamento em sala de aula – Fortaleza-

CE – 2018. 

                Quando colocados para avaliação, por grau de importância, os fatores que 

influenciam o comportamento em sala de aula, e levando em consideração a 

primeira e segunda ordem, os resultados encontrados foram: hiperatividade (61,1%), 

deficiência auditiva (58,3%), deficiência visual (57,4%), dislexia (46,9%) e Síndrome 

do Respirador Bucal (11,8%), com os demais fatores sendo mencionados por, no 

máximo, 10% (Tabela 4). 

 

Tabela 5. Número e percentual de participantes segundo a percepção da 

importância de cada sintoma da respiração bucal – Fortaleza-CE – 2018. 

Sintomas Importância n % 

Boca aberta 1 5 8,6 

 3 6 10,3 

 4 11 19,0 

 5 36 62,1 

Obstrução nasal 1 1 2,2 

 2 2 4,4 

 3 11 24,5 

 4 4 8,9 

 5 27 60,0 

Salivação excessiva 1 4 6,9 

 2 6 10,3 

 3 10 17,2 

 4 14 24,1 
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 5 24 41,5 

Secreção nasal 

 
1 2 3,4 

 2 7 12,1 

 3 16 27,6 

 4 9 15,5 

 5 24 41,4 

Dentes deformados 1 8 14,0 

 2 5 8,8 

 3 16 28,1 

 4 8 14,0 

 5 20 35,1 

Lábios ressecados 1 9 15,8 

 2 8 14,0 

 3 8 14,0 

 4 14 24,6 

 5 18 31,6 

Olheiras 1 20 35,1 

 2 7 12,3 

 3 13 22,8 

 4 8 14,0 

 5 9 15,8 

 

 

Gráfico7: Sintomas considerados com maior grau de importância para identificar 

respiração bucal – Fortaleza-CE – 2018 

                  No tocante à avaliação de sinais e sintomas da Síndrome da Respiração 

Bucal, os classificados como mais importantes foram: boca aberta (62,1%), 

obstrução nasal (60%), salivação excessiva (41,5%) e secreção nasal(41,4%). Os 
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demais sintomas foram classificados como mais importantes por menos de 36% dos 

professores.  

 

Tabela 6 - Número e percentual de participantes segundo a percepção da 

importância dos sintomas da Síndrome do Respirador Bucal que o respirador bucal 

pode relatar – Fortaleza-CE – 2018. 

Sintomas Importância n % 

Voz anasalada 1 3 5,4 

 2 2 3,6 

 3 13 23,2 

 4 7 12,5 

 5 31 55,4 

Roncos 1 3 5,2 

 2 3 5,2 

 3 9 15,5 

 4 12 20,7 

 5 31 53,4 

Dificuldade de 

concentração 
1 1 1,8 

 2 6 10,5 

 3 11 19,3 

 4 11 19,3 

 5 28 49,1 

Cansaço rotineiro 1 2 3,6 

 2 4 7,1 

 3 10 24,5 

 4 14 25,0 

 5 26 46,4 

Irritabilidade 1 5 8,8 

 2 5 8,8 

 3 13 22,8 

 4 11 19,3 

 5 23 41,5 

Dificuldade de 

aprendizado 
1 1 1,7 

 2 4 6,9 

 3 13 22,4 

 4 11 19,0 

 5 29 50,0 

Sonolência 1 5 8,8 

 2 15 26,3 

 3 6 10,5 

 4 15 26,3 

 5 16 28,1 
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Gráfico8: Percentual de professores segundo a percepção da importância dos 

sintomas da Síndrome do Respirador Bucal, citados como mais importantes – 

Fortaleza-CE – 2018. 

  Quanto aos sintomas que osprofessores relatam que orespirador bucal 

pode apresentar, os citados como mais importantes foram: voz anasalada(55,4%), 

roncos(53,4%), dificuldade de aprendizagem(50,0%), dificuldade de 

concentração(49,1%), cansaço rotineiro(46,4%), irritabilidade(41,5%) e sonolência 

(28,1%) (Tabela 6). 

4.2 Resultados analíticos da avaliação dos professores 

Tabela 7: Número e percentual de professores que consideram importante identificar 

uma criança respiradora bucal em sala de aula por nível educacional – Fortaleza-CE 

– 2018 

 
Nível educacional           

  
Médio completo 

/superior em 

curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Importante n % n % n % p
a
 

Sim 5 8,77 20 35,09 32 56,14 0,085 

Não 1 50,00 1 50,00 0 0,00 
 

a – Teste Exato de Fisher 

 Através do teste Exato de Fisher verificou-se que não há associação entre 

nível educacional e a opinião sobre a importância da identificação de uma criança 

respiradora bucal em sala de aula (p=0,085). 
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Tabela 8: Número e percentual de professores que receberam treinamento sobre o 

tema respiração bucal e desempenho em sala de aula por nível educacional – 

Fortaleza-CE – 2018 

  Nível educacional           

  
Médio completo 

/superior em 

curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Treinamento N % n % n % p
a
 

Sim 0 0,00 3 42,86 4 57,14 >0,999 

Não 6 11,32 19 35,85 28 52,83 
 

a – Teste Exato de Fisher 

 Através do teste Exato de Fisher verificou-se que não há associação entre 

nível educacional e o recebimento de treinamento sobre o tema respiração bucal e 

desempenho em sala de aula (p>0,999). 

Tabela 9: Número e percentual de professores que acha que a respiração bucal 

pode influenciar no absenteísmo escolar de uma criança por nível educacional – 

Fortaleza-CE – 2018 

  Nível educacional           

  

Médio completo 

/superior em 

curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Absenteísmo N % n % n % p
a
 

Sim 6 12,00 18 36,00 26 52,00 >0,999 

Não 0 0,00 2 33,33 4 66,67 
 

a – Teste Exato de Fisher 

 Através do teste Exato de Fisher verificou-se que não há associação entre 

nível educacional e o absenteísmo escolar de uma criança (p>0,999).  

Tabela 10: Número e percentual de professores que conhecem a Síndrome da 

Respiração Bucal por nível educacional – Fortaleza-CE – 2018 

  Nível educacional           

  
Médio completo 

/superior em 

curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Conhece N % n % n % p
a
 

Sim 2 25,00 2 25,00 4 50,00 0,325 

Não 4 7,69 20 38,46 28 53,85 
 

a – Teste Exato de Fisher 

Através do teste Exato de Fisher verificou-se que não há associação entre nível 

educacional e o conhecimento da Síndrome da Respiração Bucal (p=0,325). 
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Tabela 11: Número e percentual de professores por fatores que influenciam o 

comportamento das crianças em sala de aula e por nível educacional – Fortaleza-CE 

– 2018  

  Nível educacional           

  
Médio completo 

/superior em curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Fatores N % n % n % p
a
 

Hiperatividade         
  

0,200 

Não 2 33,33 2 33,33 2 33,33 
 

Sim 4 7,41 20 37,04 30 55,56 
 

Deficiência visual         
  

0,490 

Não 0 0,00 6 46,15 7 53,85 
 

Sim 6 12,77 16 34,04 25 53,19 
 

Deficiência 

auditiva 
        

  
0,166 

Não 0 0,00 7 58,33 5 41,67 
 

Sim 6 12,50 15 31,25 27 56,25 
 

Dislexia         
  

0,790 

Não 1 9,09 3 27,27 7 63,64 
 

Sim 5 10,20 19 38,78 25 51,02 
 

Síndrome do 

Respirador Bucal 
        

  
0,541 

Não 4 15,38 9 34,62 13 50,00 
 

Sim 2 5,88 13 38,24 19 55,88 
 

Apneia do sono         
  

0,925 

Não 4 10,00 14 35,00 22 55,00 
 

Sim 2 10,00 8 40,00 10 50,00 
 

Obesidade         
  

0,211 

Não 4 8,16 20 40,82 25 51,02 
 

Sim 2 18,18 2 18,18 7 63,64 
 

Sono inquieto           0,024 

Não 4 12,12 7 21,21 22 66,67  

Sim 2 7,41 15 55,56 10 37,04  

Estatura           0,760 
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Não 6 10,71 21 37,50 29 51,79  

Sim 0 0,00 1 25,00 3 75,00  

Orelha de abano           >0,999 

Não 6 10,17 22 37,29 31 52,54  

Sim 0 0,00 0 0,00 1 100,00  

a – Teste Exato de Fisher 

 Com relação à identificação dos fatores que podem influenciar o 

comportamento em sala de aula, verificou-se que houve associação significativa 

apenas entre o fator sono inquieto e o nível educacional(p=0,024), sendo que a 

maioria dos que consideraram o sono inquieto como sinal/sintoma da 

síndrome(55,56%) tem ensino superior completo ou pós-graduação em curso e 

maioria dos que não consideraram(66,67%) tem pós-graduação completa. Os 

demais fatores não indicaram associação significativa com o nível 

educacional(p>0,05). 

 

Gráfico9: Percentual de professores por fatores que influenciam o comportamento 

das crianças em sala de aula e por nível educacional – Fortaleza-CE – 2018 

Tabela 12: Número e percentual de professores por sinais e sintomas causados pela 

Síndrome da Respiração Bucal considerados como os de maior importância e por 

nível educacional – Fortaleza-CE – 2018  

  Nível educacional           

  
Médio completo 

/superior em curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Sinais/Sintoma
s 

n % n % n % 
p

a
 

Boca aberta         
  

0,734 
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Não         
   

Sim 2 8,33 10 41,67 12 50,00 
 

Obstrução nasal 4 11,11 12 33,33 20 55,56 0,205 

Não         
   

Sim 3 9,09 9 27,27 21 63,64 
 

Salivação 

excessiva 
3 11,11 13 48,15 11 40,74 0,037 

Não         
   

Sim 1 2,78 12 33,33 23 63,89 
 

Secreção nasal 5 20,83 10 41,67 9 37,50 0,234 

Não         
   

Sim 4 11,11 10 27,78 22 61,11 
 

Dentes 

deformados 
2 8,33 12 50,00 10 41,67 0,920 

Não         
   

Sim 4 10,00 14 35,00 22 55,00 
 

Lábios 

ressecados 
2 10,00 8 40,00 10 50,00 0,921 

Não         
   

Sim 4 9,52 15 35,71 23 54,76 
 

Olheiras 2 11,11 7 38,89 9 50,00 0,874 

Não         
   

Sim 5 9,80 18 35,29 28 54,90 
 

a – Teste Exato de Fisher 

 Com relação aos sinais e sintomas causados pela Síndrome da 

RespiraçãoBucal considerados pelos professores como mais importantes, verificou-

se que houve associação significativa apenas entre a salivação excessiva e o nível 

educacional(p=0,037), sendo que a maior parte dos que consideraram a salivação 

excessiva como sinal/sintoma da síndrome (41,67%) tem ensino superior completo 

ou pós-graduação em curso e maioria dos que não consideraram(66,67%) tem pós-

graduação completa. Os demais sinais e sintomas não indicaram associação 

significativa com o nível educacional(p>0,05). 
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Gráfico 10: Percentual de professores por sinais e sintomas causados pela 

Síndrome da Respiração Bucal considerados como os de maior importância e por 

nível educacional – Fortaleza-CE – 2018 

Tabela 13: Número e percentual de professores por sinais e sintomas da Síndrome 

do Respirador Bucal que o respirador bucal pode relatar e por nível educacional – 

Fortaleza-CE – 2018 

  Nível educacional           

  
Médio completo 

/superior em curso 

Superior completo 

/Pós em curso 
Pós completa   

Sintomas n % n % n % p
a 

Voz anasalada         
  

0,264 

Não 1 3,45 10 34,48 18 62,07   

Sim 5 16,13 12 38,71 14 45,16   

Roncos         
 

 

0,865 

Não 2 6,90 11 37,93 16 55,17   

Sim 4 12,90 11 35,48 16 51,61   

Dificuldade de 

concentração 
        

 
 

0,700 

Não 2 6,25 12 37,50 18 56,25   

Sim 4 14,29 10 35,71 14 50,00   

Cansaço         
 

 

0,010 

Não 0 0,00 13 38,24 21 61,76   

Sim 6 23,08 9 34,62 11 42,31   

Irritabilidade         
 

 

0,931 

Não 4 10,81 14 37,84 19 51,35   

Sim 2 8,70 8 34,78 13 56,52   

Dificuldade de 

aprendizado 
        

 

 

0,929 

Não 3 9,68 12 38,71 16 51,61   

Sim 3 10,34 10 34,48 16 55,17   
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Sonolência         
 

 

0,839 

Não 4 9,09 17 38,64 23 52,27  
Sim 2 12,50 5 31,25 9 56,25   

a – Teste Exato de Fisher 

 Com relação à identificação dos sinais e sintomas da Síndrome do Respirador 

Bucal que o respirador bucal pode relatar, verificou-se que houve associação 

significativa apenas entre o cansaço e o nível educacional(p=0,01). 

 

Gráfico 11: Percentual de professores por sinais e sintomas da Síndrome do 

Respirador Bucal que o respirador bucal pode relatar e por nível educacional – 

Fortaleza-CE – 2018 

Análise dos itens relativos ao conhecimento da Síndrome da Respiração Bucal 

Com relação à identificação dos fatores que podem influenciar o 

comportamento em sala de aula, verificou-se que não há influência significativa entre 

a opinião da importância da identificação da Síndrome da Respiração Bucal, o 

recebimento de treinamento sobre o tema respiração bucal e desempenho escolar, a 

opinião de influência da respiração bucal no absenteísmo e o conhecimento sobre a 

Síndrome da Respiração Bucal e a escolha dos fatores considerados influenciar o 

comportamento em sala de aula(p>0,05, Tabelas 14, 15, 16 e 17).  

Tabela 14: Número e percentual de professores por fatores que influenciam o 

comportamento das crianças em sala de aula e por avaliação da importância da 

identificação da Síndrome da Respiração Bucal – Fortaleza-CE – 2018. 
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a
 

Hiperatividade         >0,999 

0,00 

23,08 

38,24 
34,62 

61,76 

42,31 

0

10

20

30

40

50

60

70

Não Sim

P
er

ce
n

tu
al

 

Cansaço 

Médio completo/superior em curso Superior completo/Pós em curso Pós completa



 30 

Não 6 10,53 0 0,00 

 Sim 51 89,47 2 100,00 

 Deficiência visual         >0,999 

Não 12 21,05 0 0,00 

 Sim 45 78,95 2 100,00 

 Deficiência auditiva         >0,999 

Não 11 19,30 0 0,00 

 Sim 46 80,70 2 100,00 

 Dislexia         0,341 

Não 10 17,54 1 50,00 

 Sim 47 82,46 1 50,00 

 Síndrome do 

Respirador Bucal 
        

0,190 

Não 24 42,11 2 100,00 

 Sim 33 57,89 0 0,00 

 a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 15: Número e percentual de professores por fatores que influenciam o 

comportamento das crianças em sala de aula e por participação em treinamento 

sobre respiração bucal e desempenho escolar – Fortaleza-CE – 2018. 

  Treinamento       

  Sim Não   

Fatores n % n % p
a
 

Hiperatividade         0,140 

Não 2 28,57 4 7,55 

 Sim 5 71,43 49 92,45 

 Deficiência visual         >0,999 

Não 1 14,29 12 22,64 

 Sim 6 85,71 41 77,36 

 Deficiência auditiva         0,326 

Não 0 0,00 12 22,64 

 Sim 7 100,00 41 77,36 

 Dislexia         0,108 

Não 3 42,86 8 15,09 

 Sim 4 57,14 45 84,91 

 Síndrome do 

Respirador Bucal 
        

0,126 

Não 1 14,29 25 47,17 

 Sim 6 85,71 28 52,83 

 a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 16: Número e percentual de professores por fatores que influenciam o 

comportamento das crianças em sala de aula e por influência no absenteísmo – 

Fortaleza-CE – 2018. 
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  Influência       

  Sim Não   

Fatores n % n % p
a
 

Hiperatividade         >0,999 

Não 6 12,00 0 0,00 
 

Sim 44 88,00 6 100,00 
 

Deficiência visual         0,323 

Não 12 24,00 0 0,00 
 

Sim 38 76,00 6 100,00 
 

Deficiência auditiva         0,334 

Não 11 22,00 0 0,00 
 

Sim 39 78,00 6 100,00 
 

Dislexia         >0,999 

Não 8 16,00 1 16,67 
 

Sim 42 84,00 5 83,33 
 

Síndrome do 

Respirador Bucal 
        0,391 

Não 21 42,00 4 66,67 
 

Sim 29 58,00 2 33,33 
 

a – Teste Exato de Fisher 

Tabela 17: Número e percentual de professores por sinais/sintomas que influenciam 

o comportamento das crianças em sala de aula e por conhecimento da Síndrome da 

Respiração Bucal – Fortaleza-CE – 2018 

 

  Conhece       

  Sim Não   

Fatores n % n % p
a
 

Hiperatividade         0,178 

Não 2 25,00 4 7,69 
 

Sim 6 75,00 48 92,31 
 

Deficiência visual         0,353 

Não 3 37,50 10 19,23 
 

Sim 5 62,50 42 80,77 
 

Deficiência auditiva         >0,999 

Não 1 12,50 11 21,15 
 

Sim 7 87,50 41 78,85 
 

Dislexia         0,330 

Não 0 0,00 11 21,15 
 

Sim 8 100,00 41 78,85 
 

Síndrome do 

Respirador Bucal 
        0,446 

Não 2 25,00 24 46,15 
 

Sim 6 75,00 28 53,85 
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a – Teste Exato de Fisher. 

Com relação aos sinais/sintomas da Síndrome da Respiração Bucal que 

foram considerados como mais importantes verificou-se que não há influência 

significativa entre a opinião da importância da identificação da síndrome, o 

recebimento de treinamento sobre o tema respiração bucal e desempenho escolar, a 

opinião de influência da respiração bucal no absenteísmo e o conhecimento sobre a 

Síndrome da Respiração Bucal e os sinais/sintomas considerados como mais 

importantes(p>0,05, Tabelas 18, 19, 20 e 21), exceto para secreção nasal que é 

influenciada pelo conhecimento sobre a Síndrome da Respiração Bucal(p=0,05). 

Tabela 18: Número e percentual de professores por sinais/sintomas da respiração 

bucal e por avaliação da importância da identificação da Síndrome da Respiração 

Bucal – Fortaleza-CE – 2018. 

  Importante       

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
 

Boca aberta         0,148 

Não 21 36,84 2 100,00 
 

Sim 36 63,16 0 0,00 
 

Obstrução nasal         0,499 

Não 31 54,39 2 100,00 
 

Sim 26 45,61 0 0,00 
 

Salivação excessiva         0,516 

Não 34 59,65 2 100,00 
 

Sim 23 40,35 0 0,00 
 

Secreção nasal         0,516 

Não 34 59,65 2 100,00 
 

Sim 23 40,35 0 0,00 
 

Dentes deformados         >0,999 

Não 38 66,67 2 100,00 
 

Sim 19 33,33 0 0,00 
 

a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 19: Número e percentual de professores por sinais/sintomas da respiração 

bucal e por participação em treinamento sobre o tema respiração bucal e 

desempenho escolar – Fortaleza-CE – 2018. 

 

 

  
Participou 

      

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
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Boca aberta         >0,999 

Não 3 42,86 21 39,62 

 Sim 4 57,14 32 60,38 

 Obstrução nasal         >0,999 

Não 4 57,14 29 54,72 

 Sim 3 42,86 24 45,28 

 Salivação excessiva         >0,999 

Não 4 57,14 32 60,38 

 Sim 3 42,86 21 39,62 

 Secreção nasal         0,422 

Não 3 42,86 33 62,26 

 Sim 4 57,14 20 37,74 

 Dentes deformados         >0,999 

Não 5 71,43 35 66,04 

 Sim 2 28,57 18 33,96 

 a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 20: Número e percentual de professores por sinais/sintomas da respiração 

bucal e por influência no absenteísmo – Fortaleza-CE – 2018. 

  Influência       

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
 

Boca aberta         0,661 

Não 18 36,00 3 50,00 

 Sim 32 64,00 3 50,00 

 Obstrução nasal         0,691 

Não 28 56,00 4 66,67 

 Sim 22 44,00 2 33,33 

 Salivação excessiva         0,071 

Não 28 56,00 6 100,00 

 Sim 22 44,00 0 0,00 

 Secreção nasal         0,386 

Não 29 58,00 5 83,33 

 Sim 21 42,00 1 16,67 

 Dentes deformados         0,652 

Não 33 66,00 5 83,33 

 Sim 17 34,00 1 16,67 

 a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 21: Número e percentual de professores por sinais/sintomas da respiração 

bucal e por conhecimento da Síndrome da Respiração Bucal – Fortaleza-CE – 2018. 

  Conhece       

  Sim Não   
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Fatores n % n % p
a
 

Boca aberta         >0,999 

Não 3 37,50 21 40,38 

 Sim 5 62,50 31 59,62 

 Obstrução nasal         0,124 

Não 2 25,00 31 59,62 

 Sim 6 75,00 21 40,38 

 Salivação excessiva         0,702 

Não 4 50,00 32 61,54 

 Sim 4 50,00 20 38,46 

 Secreção nasal         0,050 

Não 2 25,00 34 65,38 

 Sim 6 75,00 18 34,62 

 Dentes deformados         0,422 

Não 4 50,00 36 69,23 

 Sim 4 50,00 16 30,77 

 a – Teste Exato de Fisher. 

  Com relação aos sinais/sintomas da Síndrome da Respiração Bucal, 

que podem ser relatados pelo respirador bucal, verificou-se que não há influência 

significativa entre a opinião da importância da identificação da síndrome, o 

recebimento de treinamento sobre o tema respiração bucal e desempenho escolar e 

a opinião de influência da respiração bucal no absenteísmo e esses sinais/sintomas 

(p>0,05, Tabelas 22, 23 e 24). Para o conhecimento sobre a Síndrome da 

Respiração Bucal, verificou-se que não há influência significativa sobre voz 

anasalada(p=0,257) e roncos(p=0,706), mas há influência significativa sobre a 

dificuldade de concentração(p=0,02), cansaço(p=0,016), irritabilidade(p=0,045), 

dificuldade de aprendizado (p=0,002) e sonolência(p=0,003) (Tabela 25). 

Tabela 22: Número e percentual de professores por sinais/sintomas que o respirador 

bucal pode relatar e por avaliação da importância da identificação da Síndrome da 

Respiração Bucal – Fortaleza-CE – 2018. 

  Importante       

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
 

Voz anasalada         >0,999 

Não 27 47,37 1 50,00 

 Sim 30 52,63 1 50,00 

 Roncos         0,221 

Não 26 45,61 2 100,00 

 Sim 31 54,39 0 0,00 

 Dificuldade de 

concentração 
        

0,205 

Não 32 56,14 0 0,00 
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Sim 25 43,86 2 100,00 

 Cansaço         0,175 

Não 34 59,65 0 0,00 

 Sim 23 40,35 2 100,00 

 Irritabilidade         >0,999 

Não 36 63,16 1 50,00 

 Sim 21 36,84 1 50,00 

 Dificuldade de 

aprendizado 
        

0,221 

Não 31 54,39 0 0,00  

Sim 26 45,61 2 100,00  

Sonolência         >0,999 

Não 41 71,93 2 100,00  

Sim 16 28,07 0 0,00  

a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 23: Número e percentual de professores por sinais/sintomas que o respirador 

bucal pode relatar e por participação em treinamento sobre o tema respiração bucal 

e desempenho escolar – Fortaleza-CE – 2018. 

  Participa       

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
 

Voz anasalada         >0,999 

Não 3 42,86 26 49,06 
 

Sim 4 57,14 27 50,94 
 

Roncos         0,702 

Não 4 57,14 25 47,17 
 

Sim 3 42,86 28 52,83 
 

Dificuldade de 

concentração 
        0,235 

Não 2 28,57 30 56,60 
 

Sim 5 71,43 23 43,40 
 

Cansaço         0,222 

Não 2 28,57 32 60,38 
 

Sim 5 71,43 21 39,62 
 

Irritabilidade         0,095 

Não 2 28,57 35 66,04 
 

Sim 5 71,43 18 33,96 
 

Dificuldade de 

aprendizado 
        0,247 

Não 2 28,57 29 54,72  

Sim 5 71,43 24 45,28  

Sonolência         0,074 

Não 3 42,86 41 77,36  
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Sim 4 57,14 12 22,64  

a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 24: Número e percentual de professores por sinais/sintomas que o respirador 

bucal pode relatar e por influência no absenteísmo – Fortaleza-CE – 2018. 

  Influência       

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
 

Voz anasalada         0,086 

Não 21 42,00 5 83,33 
 

Sim 29 58,00 1 16,67 
 

Roncos         0,096 

Não 22 44,00 5 83,33 
 

Sim 28 56,00 1 16,67 
 

Dificuldade de 

concentração 
        0,200 

Não 25 50,00 5 83,33 
 

Sim 25 50,00 1 16,67 
 

Cansaço         0,210 

Não 26 52,00 5 83,33 
 

Sim 24 48,00 1 16,67 
 

Irritabilidade         0,393 

Não 30 60,00 5 83,33 
 

Sim 20 40,00 1 16,67 
 

Dificuldade de 

aprendizado 
        0,671 

Não 25 50,00 4 66,67  

Sim 25 50,00 2 33,33  

Sonolência         0,177 

Não 35 70,00 6 100,00  

Sim 15 30,00 0 0,00  

a – Teste Exato de Fisher. 

Tabela 25: Número e percentual de professores por sinais/sintomas que o respirador 

bucal pode relatar e por conhecimento da Síndrome da Respiração Bucal – 

Fortaleza-CE – 2018. 

  Conhece       

  Sim Não   

Sinais/sintomas n % n % p
a
 

Voz anasalada         0,257 

Não 2 25,00 27 51,92 
 

Sim 6 75,00 25 48,08 
 

Roncos         0,708 

Não 3 37,50 26 50,00 
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Sim 5 62,50 26 50,00 
 

Dificuldade de 

concentração 
        0,020 

Não 1 12,50 31 59,62 
 

Sim 7 87,50 21 40,38 
 

Cansaço         0,016 

Não 1 12,50 33 63,46 
 

Sim 7 87,50 19 36,54 
 

Irritabilidade         0,045 

Não 2 25,00 35 67,31 
 

Sim 6 75,00 17 32,69 
 

Dificuldade de 

aprendizado 
        0,002 

Não 0 0,00 31 59,62  

Sim 8 100,00 21 40,38  

Sonolência         0,003 

Não 2 25,00 42 80,77  

Sim 6 75,00 10 19,23  

a – Teste Exato de Fisher. 

 

 

4.3. O Aplicativo 

  O conto de fadas originário da tradição oral alemã, “Branca de Nevee 

os Sete Anões”, que foi compilado pelos irmãos Grimm e publicado entre os anos de 

1812 e 1822, num livro com várias outras fábulas, intitulado “Contos de Fadas para 

Crianças e Adultos”, serviu de inspiração para denominar de “Soneca” o aplicativo 

baseado no resultado das informações colhidas pelo questionário aplicado aos 

professores do ensino fundamental nas escolas pesquisadas, em virtude do 

personagem que lhe empresta o nome estar constantemente  cochilando e, sempre 

que interpelado, nunca interage, mostrando-se disperso e alheio às interrogações a 

ele propostas. 

  O principal objetivo da pesquisa foi alcançado, baseado nos resultados 

do questionário aplicado aos professores do Ensino Fundamental, e resultou na 

construção do “Soneca”. Trata-se de um aplicativo móvel, prático, de uso 

simplificado, capaz de pontuar em um questionário objetivo, características 

necessárias para identificação precoce de respiradores bucais em sala de aula. O 

professor poderá, assim, aplicar seu conhecimento sobre a Síndrome da Respiração 
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Bucal, encaminhando o aluno com dificuldade de aprendizagem, portador da 

síndrome, para o devido tratamento em serviços especializados. 

  O aplicativo “Soneca” foi desenvolvido pelos gestores em Tecnologia 

da Informação, Manoel Sousa e Douglas Padilha e já se encontra disponível na 

internet. O acesso ao aplicativo é realizado pelo endereço: 

http://www.sonecaapp.com.br. Para instalar o menu do navegador deve ser aberto e 

a opção “adicionar à tela inicial” deve ser selecionada. 

                 As principais telas do aplicativo estão apresentadas a seguir para 

visualização apropriada. 

                  Sua página inicial conta com trêsbannersrotativos. No primeiro deles 

existe um botão “conheça o aplicativo” que, ao ser acionado, leva o usuário até um 

vídeo explicativo sobre a Síndrome da Respiração Bucal. No topo da página inicial 

está o menu de acesso rápido. 

 

 

               Figura 1 – Tela inicial do app “Soneca” – banner 1 

 

  Na parte inferior se encontram os mosaicos de conteúdo com os 

linkspara acesso as demais páginas do aplicativo, além de uma breve definição do 

problema. Ao selecionar cada mosaico, o visitante será levado a um conteúdo 

específico como: definição da Síndrome da Respiração Bucal, o papel do professor, 

repercussões no aprendizado, centros de encaminhamento, sintomas e 

repercussões da respiração bucal, quem trata a respiração bucal. 

http://www.sonecaapp.com.br/
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 Figura 2 - Tela inicial inferior do app “Soneca” - mosaico de acesso aos links: o que 

é um respirador bucal, o papel do professor, repercussões no aprendizado 

 

 

 

Figura 3 – Tela inicial inferior ao app “Soneca”- mosaico de acesso aos links: 

centros de encaminhamento, sintomas e repercussões da Síndrome da Respiração 

Bucal, quem trata a Síndrome da Respiração Bucal 
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Figura 4–Tela inicial inferior do app “Soneca” – definição de Síndrome da 

Respiração Bucal 

 

 

Figura 5– Tela inicial do vídeo do app ”Soneca” – botão “conheça o aplicativo” 

 

  A apresentação inicial do aplicativo está disposta em forma de três 

banners rotativos que levam aos mesmos acessos. 
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Figura 6 – Tela inicial do app “Soneca” – banner2 

 

Figura 7 – Tela inicial do app “Soneca” – banner3 

 

                  Ao selecionar o primeiro mosaico da tela inicial localizado em sua porção 

inferior “O que é Síndrome da Respiração Bucal”, o usuário se depara com uma 

rápida definição da síndrome: Também chamada de Respiração Bucal de Suplência, 

denominamos de Síndrome da Respiração Bucal o conjunto de sinais e sintomas 

que levam a criança a substituir o padrão normal de respiração nasal por respiração 

bucal ou mista (nasobucal), em virtude da obstrução das vias aéreas superiores. È 

também informado das causas da respiração bucal na infância: rinite alérgica, 

hipertrofia de adenóides, hipertrofia de tonsilas palatinas, hipertrofia dos cornetos 

nasais, desvio do septo nasal, tumores nasais, imperfuração coanal. 
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Figura 8 – Tela do app ”Soneca” – O que é Síndrome da Respiração Bucal – causas 

da respiração bucal. 

 

Figura 9 - Tela do app ”Soneca” – O que é Síndrome da Respiração Bucal – causas 

da respiração bucal – continuação 

 

                 Dando continuidade à oferta de temas, o mosaico “Papel do Professor” 

determina a importância da detecção precoce do respirador bucal em sala de aula, 

alerta aos professores para as sequelas da Síndrome da Respiração Bucal e suas 

consequências na aprendizagem. 
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Figura 10 – Tela do app “Soneca” – Papel do Professor 

 

Figura 11- Tela do app”Soneca” – Papel do Professor – continuação 

 

                Em sequência, o mosaico “Repercussões no Aprendizagem” abre uma tela 

reportando a gravidade das conseqüências da respiração bucal na aprendizagem, 

enfatizando seu impacto na população infantil. 
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Figura 12 – Tela do app “Soneca” – Repercussões no Aprendizado 

 

 

Figura 13 – Tela do app “Soneca” - Repercussões no Aprendizado – continuação 

 

O mosaico “Sintomas e Repercussões da Respiração Bucal” oferece ao visitante 

uma lista com os principais sintomas e sinais da respiração bucal, assim como de 

suas conseqüências, em relação a alterações faciais, respiratórias, 

endocrinológicas, cardiovasculares, imunológicas e auditivas. 
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Figura 14 – Tela do app “Soneca” – Sintomas e sinais da respiração bucal 

 

Figura 15 – Tela do app “Soneca” – Sintomas e sinais da respiração bucal – 

continuação 
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Figura 16 – Tela do app “Soneca” – Sintomas e sinais da respiração bucal – 

continuação 

 

 

Figura 17 – Tela do app “Soneca” – Sintomas e sinais da respiração bucal – 

continuação 
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Figura 18 – Tela do app “Soneca” – Sintomas e sinais da respiração bucal – 

continuação 

 

Figura 19 – Tela do app “Soneca” – Sintomas e sinais da respiração bucal – 

continuação 

                  O tema “Quem trata a Síndrome da Respiração Bucal” é abordado ao se 

pressionar seu respectivo mosaico, informando ao usuário que o tratamento da 

Síndrome da Respiração Bucal é determinado por seu fator causal. Quando existe 

obstrução mecânica das vias aéreas superiores, o tratamento pode ser realizado por 

médico otorrinolaringologista ou cirurgião buco-maxilo-facial, dependendo do tipo de 

fator obstrutivo. Nos casos de etiologia não mecânica, o tratamento pode ser 

realizado por pediatra, alergologista ou fonoaudiólogo, na dependência do tipo de 

fator causal. 
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 .  

Figura 20 – Tela do app “Soneca” – Quem trata a Síndrome da Respiração Bucal? 

 

                  Complementando a parte inferior da tela inicial do aplicativo, encontra-se 

o mosaico “Centros de Encaminhamento”, onde se pode consultar os locais de 

atendimento ao respirador bucal em Fortaleza. 

 

 

Figura 21 – Tela do app “Soneca”- Centros de encaminhamento 
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Figura 22 – Tela do app “Soneca”- Centros de encaminhamento- continuação 

 

                 Ainda na tela inicial, na parte superior, está localizado o menu de acesso 

rápido com os botões: “início”, “conheça o problema”, “encaminhamento”, “sobre” e 

“contato”. Ao pressionar os três primeiros, o usuário será levado às telas já 

discutidas anteriormente, alcançadas pelos mosaicos da parte inferior da página 

inicial. Quando se pressiona o botão “sobre”, abre-se uma tela com os objetivos da 

construção do “Soneca”  e onde também se encontra a explicação das razões que 

inspiraram à escolha do seu nome. 

 

Figura 23 – Tela do app “Soneca” – sobre o soneca 

 

                    Finalmente, ao se pressionar o botão no menu de fácil acesso 

“contatos”, há informações que conduzem o visitante aos endereços de e-mail do 

autor e dos componentes da equipe de desenvolvimento. 
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Figura 24 – Tela do app “Soneca” – contatos 
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5. DISCUSSÃO 

 

  Quase todos os participantes (96,6%) julgaram importante saber 

identificar um respirador bucal (Tabela 2). No entanto, apenas 13,3% afirmaram que 

conhecem a Síndrome da Respiração Bucal.Estudo realizado porNagaeet al (2013) 

concluiu que a qualidade de vida dos portadores de respiração bucal se mostrou 

inferior nos domínios ambiental, físico e psicológico, em relação aos respiradores 

nasais, e que apenas 35% dos professores afirmaram conhecer a Síndrome da 

Respiração Bucal. Esse dado é relevante, pois demonstra a falta de conhecimento 

sobre a síndrome, em detrimento da importância dada pelos próprios professores ao 

assunto. Esse paradoxo, aliado à falta de conhecimento, pode acabar interferindo na 

tomada de decisão em relação à busca de tratamento para melhorar a qualidade de 

vida dos alunos portadores de respiração bucal com deficiência de aprendizagem. 

  A grande maioria dos professores (89,9%) afirmou possuir nível 

superior completo, pós-graduação em curso ou completa.Apenas 3,3% afirmaram ter 

somente ensino médico completo (Gráfico1). O nível de escolaridade dos 

professores não teve associação estatisticamente significante (p=0,085) com a 

identificação e citação dos sinais da Síndrome da Respiração Bucal (Tabela 7). Não 

houve relação entre nível educacional e a opinião sobre a importância da 

identificação de uma criança respiradora bucal em sala de aula, confirmando 

trabalho efetivado por Borges (2014), que também não encontrou correlação entre o 

nível de escolaridade e o conhecimento da Síndrome da Respiração Bucal. 

  Não houve diferença entre o nível educacional dos professores e o 

treinamento sobre respiração bucal em sua formação. Professores com pós-

graduação completa tiveram abordagem sobre o tema, em sua grade curricular, 

semelhante aos professores de nível médio, o que demonstra uma deficiência de 

informação em todos os níveis da formação de docentes.  

  A hiperatividade, a dislexia e a deficiência auditiva, foram os fatores 

mais relacionados ao absenteísmo escolar (Tabela 10), quando, na verdade, os 

problemas relacionados às doenças respiratórias agudas ou crônicas, como a asma, 

estreitamente ligada à respiração bucal, constituem a principal causa de 

absenteísmo escolar, de acordo com resultados encontrados por Almeida (2015). A 

citação da Síndrome da Respiração Bucal como fator de risco para o absenteísmo 
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escolar foi mais elevada (93,55%) entre os professores que consideraram a 

síndrome como fator influenciador no comportamento da criança em sala de aula. 

  A idade média dos professores é de 40 anos (Tabela 1). O fator idade 

não teve influência significativa nas respostas sobre a relação da Síndrome da 

Respiração Bucal com o absenteísmo escolar e o comportamento das crianças em 

sala de aula. Igual comportamento foi observado em relação à carga horária dos 

docentes. Esse fato pode ser explicado em função da relativa homogeneidade de 

carga horária e idade entre os participantes.  

  Quando a idade é relacionada com o grau de escolaridade, que no 

estudo se mostrou notadamente de nível superior, tal alinhamento se constitui como 

relevante fator de facilitação ao conhecimento e manuseio das avançadas 

tecnologias de informação e comunicação para computadores e aplicativos móveis, 

com suas consequentes aplicações no favorecimento dos novos métodos de 

aprendizagem. Apesar de mostrar interesse no assunto, indivíduos com baixa 

escolaridade declaram não se sentir à vontade ao falar sobre as novas tecnologias 

de informação e envergonhados por não estarem completamente familiarizados e 

inseridos no novo cenário tecnológico.Silva et al (2012) conclui que quanto maior o 

grau de escolaridade, maior é a confiança no uso do computador e seus aplicativos 

e que essa temática está no centro do debate a respeito da alfabetização em todas 

as faixas escolares, como também da formação de alfabetizadores. 

  Observa-se que 82,4% dos professores que referiram a Síndrome do 

Respirador Bucal como fator importante para o comportamento da criança em sala 

de aula, relataram que não receberam nenhum tipo de treinamento ou de orientação 

sobre a síndrome em alguma etapa de sua formação (Tabela 8). Já entre os 

professores que receberam algum tipo de treinamento, a citação da síndrome como 

fator que influencia o comportamento da criança em sala de aula é de apenas 

17,6%. Tal achado representa um paradoxo entre a importância dada à respiração 

bucal no comportamento escolar e a ausência de treinamento sobre a Síndrome da 

Respiração Bucal durante a formação dos professores. Esse fato justifica os 

objetivos da pesquisa em alertar a comunidade acadêmica para anecessidade da 

inclusão de conteúdos técnicos especializados relacionados à respiração bucal 

como fator de dificuldade de aprendizagem, assim como de disponibilizar para a 

rede pública e privada de ensino fundamental um instrumento de fácil acesso para 

detecção do respirador bucal em sala de aula. Um achado relevante, que embasa 
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essa necessidade, está no fato de que a totalidade dos professores que acham 

importante saber identificar um respirador bucal em sala de aula também concorda 

que a Síndrome da Respiração Bucal influencia no comportamento da criança em 

sala de aula. 

  Existem alguns aplicativos voltados para o exercício da respiração 

saudável como MyBreath, appMotricis e app Respirar. No entanto, apesar de 

exaustiva busca na literatura, não foram encontradas referências a tecnologiasde 

informação, em formato de aplicativo, acessíveis a usuários da web.Quando se 

realiza busca poraplicativos para celular ou tabletes nos dois principais sistemas que 

predominam no mercado de dispositivos móveis ligados à internet, Google e Apple, 

a denominação “soneca” é sempre encontrada relacionada à função de espera em 

relógios despertadores. O aplicativo “Soneca” gerado como produto dessa pesquisa 

é pioneiro no sentido referente às conseqüências da respiração bucal na qualidade 

de vida do indivíduo, notadamente no que se refere à sua relação com a 

aprendizagem. Como se trata de uma aplicação web progressiva, está disponível 

para todos os sistemas da rede, pois não foi construído para uma arquitetura 

específica. A implementação de aplicativos para os dois sistemas operacionais 

acima citados utiliza linguagem e ferramentas de programação totalmente diferentes 

e nem sempre estão disponíveis para todos os sistemas. 

  Todos os professores que citaram a Síndrome da Respiração Bucal 

como fator importante para o comportamento da criança na escola, relataram que 

acham importante saber identificar um respirador bucal (Tabela 9). O objetivo 

principal da pesquisa, de construir uma tecnologia de orientação para docentes de 

ensino fundamental para detecção precoce da criança com respiração bucal em sala 

de aula, foi plenamente justificado, em virtude da relevância dada pelos professores 

à necessidade de um instrumento de acesso que facilitasse essa identificação. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

                   Considerando a análise obtida a partir do questionário aplicado, pode-se 

concluir que os professores de ensino fundamental pouco conhecem da Síndrome 

da Respiração Bucal, independente do nível de escolaridade ou da inclusão do 

assunto em sua grade de formação pedagógica, embora achem importante 

reconhecer uma criança respiradora bucal em sala de aula. 

                  A criação e o desenvolvimento de um instrumento tecnológico de fácil 

acesso para identificação de respiradores bucais em sala de aula vem atender a 

uma antiga súplica dos vários especialistas que tratam de doenças adquiridas do 

hábito de respirar pela boca. O “Soneca” preenche, portanto, os requisitos para 

tornar-se uma aplicação prática de consulta, por parte dos professores, para 

detecção precoce de crianças portadoras da síndrome e seu devido tratamento. 

                 A Síndrome da Respiração Bucal  carece de uma maior atenção por parte 

dos gestores de educação e saúde, visto que o seu descaso e não tratamento traz 

como consequências um elevado número de consultas ambulatoriais por infecções 

repetidas, o aumento de internações por complicações de doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas, provoca um alto índice de faltas à escola e mesmo seu 

abandono, elevação de licenças do trabalho por parte dos pais de respiradores 

bucais, fomenta o crescimento do número de cirurgias e utilização de próteses para 

correção de defeitos esqueléticos e orofaciais, fatores esses que trazem grande 

impacto econômico no orçamento dos gastos com a saúde pública. 

                  Faz-se necessária uma ampla divulgação dos sinais e sintomas da 

Síndrome da Respiração Bucal entre os docentes de ensino básico e fundamental, 

em razão da gravidade de suas repercussões no aprendizado e sequelas na vida 

adulta. 
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APÊNDICE A - Declaração de autorização de pesquisa - Escola Comunitária SOL 
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APÊNDICE B - Carta de anuência - Escola Comunitária SOL 
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APÊNDICE C - Declaração de autorização de pesquisa – EM Martha dos Martins 

Coelho Guilherme 
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APÊNDICE D - Carta de anuência - EM Martha dos Martins Coelho Guilherme 
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APÊNDICE E - Declaração de autorização de pesquisa – CEJA Profa. Eudes Veras 
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APÊNDICE F - Carta de anuência – CEJA Profa. Eudes Veras 
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APÊNDICE G - Declaração de autorização de pesquisa – EM Frei Tito 
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APÊNDICE H - Carta de anuência –EM Frei Tito 
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APÊNDICE I - Termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com a 

resolução CNS 466/12  

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a)para 

participar da pesquisa  referente ao projeto intitulado “AVALIAÇÃO DE DOCENTES 

SOBRE RESPIRAÇÃO BUCAL E REPERCUSSÕES NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 

PARA CONSTRUÇÃO DE UMA TECNOLOGIA DE FÁCIL ACESSO” desenvolvida  por 

Crisanto Gomes dos Santos, médico otorrinolaringologista e aluno do Mestrado Profissional 

de Ensino em Saúde do Centro Universitário Unichristus, o qual disponibilizou o telefone 

(85) 988480889, para quaisquer esclarecimentos. 

Fui informado (a) ainda, de que a pesquisa é orientada pela professora do 

Centro Universitário Unichristus, Anamaria Cavalcante e Silva, a quem poderei contatar a 

qualquer momento que julgar necessário através do telefone (85) 99956-8200. O Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNICHRISTUS também se encontra disponível para reclamações 

referentes à pesquisa: Rua João Adolfo Gurgel 133, Papicu - CEP:60190-060 – Fone: (85) 

3265-6668 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo 

que, em linhas gerais é construir um instrumento de orientação para docentes do ensino 

fundamental para detecção precoce da criança com respiração bucal de suplência. Fui 

também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde. Minha colaboração se farápor meio de entrevista, a partir da assinatura 

desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo 

pesquisador e seu orientador. Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa 

pesquisa a qualquer momento, sem  sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos, e me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Fortaleza, ____ de _________________ de_____ 

 

Assinatura do (a) participante: ______________________________ 

Assinatura do pesquisador: ______________________________ 
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APÊNDICE J – Questionário para professores 

 

AVALIAÇÃO DE DOCENTES SOBRE RESPIRAÇÃO BUCAL E REPERCUSSÕES 

NO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

TECNOLOGIA DE FÁCIL ACESSO 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Idade :  ___ anos   Sexo :  (  ) Masculino   (  ) Feminino  Carga horária : ___ horas 

semanais 

Instituição de Ensino:_________________________________________________ 

Grau de Escolaridade: (  ) Ensino médio completo  (  ) Superior em curso  

(  ) Superior completo  (  ) Pós graduação em curso (  ) Pós graduação completo 

 

1. Você acha que é importante identificar uma criança respiradora bucal em sala de 

aula? 

(    ) Sim      (    ) Não 

 

2. Você já recebeu algum treinamento sobre o tema respiração bucal e desempenho 

escolar 

(    ) Sim      (    ) Não          

 

3. Você acha que a respiração bucal pode influenciar no absenteísmo escolar de 

uma criança? 

(    ) Sim      (    ) Não 

 

4. Você conhece a síndrome da respiração bucal? 

(    ) Sim      (    ) Não 

 

5. Priorize as opções abaixo de acordo com o grau que você acredita poder 

influenciar no comportamento em sala de aula (Classificar por ordem de 

importância): 

Deficiência auditiva, deficiência visual, estatura, obesidade, orelha de abano, 

síndrome do respirador bucal, apneia do sono, dislexia, hiperatividade,e sono 

inquieto. 
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1º lugar - ______________________________________ 

2º lugar - ______________________________________ 

3º lugar - ______________________________________ 

4º lugar - ______________________________________ 

5º lugar - ______________________________________ 

 

6. Em uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a sem importância e 5 a muito 

importante, classifique o grau de importância que deve ser observado, para cada 

sintoma da respiração bucal. 

 

Olheiras  (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Secreção nasal             (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Obstrução nasal          (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Lábios ressecados      (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Dentes deformados  (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Salivação excessiva  (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Boca aberta               (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

 

7. Em uma escala de 1 a5, em que 1 corresponde a nada provável e 5 a muito 

provável, quais sintomas você acha que o(a) respirador(a) bucal pode lhe relatar, 

que farão você pensar nessa síndrome? 

 

Sonolência  (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Dificuldade de concentração (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Cansaço rotineiro (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Voz anasalada (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Roncos (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Irritabilidade (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 

Dificuldade de aprendizado             

 

(   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4    (   ) 5 
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ANEXOS 
 

           ANEXO A - TERMO DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNICHRISTUS 

 


