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Resumo

A fisioterapia respiratória é uma modalidade terapêutica relativamente recentedentro

das unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal (UTIPN), e está em

expansão, especialmente nos grandes centros. A fisioterapia respiratória envolve um

conjunto de técnica baseada na aplicação terapêutica, de intervenções mecânicas e

manuais que devem ser adaptada a cada paciente. A partir desse momento, as

técnicas podem auxiliar na eliminação da secreção e reduzir o desconforto

respiratório. Diversas são as técnicas descritas para promover a higiene brônquica,

utilizada na UTIPN. Cada técnica descrita a seguir favorece parte desse processo.

Por isso, na maior parte das vezes, é necessário fazer a associação entre técnicas

para observar a eliminação de secreção. Sendo assim, o presente estudo teve como

objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica das literaturas disponíveis sobre

algumas técnicasde higiene brônquicautilizadas no dia a dia dentro das unidades de

terapia intensiva, pediátrica e neonatal (UTIPN). Esta revisão comprova que as

manobras de higiene brônquica ajudam na remoção de secreção e é preciso que o

fisioterapeuta tenha fundamentação teórica e prática para a correta aplicação das

técnicas de higiene brônquica, e assim ter a eficácia do tratamento dentro das

unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal.

Palavras-Chaves: Fisioterapia respiratória, Manobras de higiene brônquica
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1. Introdução

A fisioterapia respiratória é uma modalidade terapêutica relativamente recente

dentro das unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal (UTIPN) e está em

expansão, especialmente nos grandes centros, sendo realizado por meio de

diversas técnicas, com o objetivo de diminuir o trabalho respiratório, manter a

latência de vias aéreas e melhorar a ventilação e a troca gasosa. Segundo a portaria

do Ministério da Saúde nº 3.432, em vigor desde 12/08/1998, as unidades de terapia

intensiva de hospitais com nível terciário. Devem contar com assistência

fisioterapêutica em período integral, por contribuírem para reduzir a morbidade

neonatal, o tempo de hospitalização, custos hospitalares e as complicações 1.

A fisioterapia respiratória envolve um conjunte de técnicas baseadas na

aplicação de terapêutica de intervenções mecânicas e manuais que deve ser

adaptada a cada paciente, constituindo um processo dinâmico que varia

continuamente de acordo com o acometimento pulmonar, doenças associadas,

condições clínicas, evolução do quadro, idade e fatores anatomofisiológicos relativos,

bem como com capacidade de cooperação e adesão ao tratamento. A terapia

deverá ser baseada na avaliação específica do fisioterapeuta para a identificação do

tipo de distúrbios ventilatório, o que possibilita a escolha de uma técnica ou de uma

combinaçãode técnicasadequadas para cada caso2.

As manobras de fisioterapia relacionadas aos cuidados respiratórios consistem em

técnicas manuais, posturais e cinéticas dos componentes toraco-abdominais que

podem ser aplicadas isoladamente ou em associação de outras técnicas, em que de

uma forma genérica, tem os seguintes objetivos: mobilizar e eliminar as secreções

pulmonares; melhorar a ventilação pulmonar; promover a reexpansao pulmonar;

melhorar a oxigenação e trocas gasosas; diminuir o trabalho respiratório; diminuir o

consumo de oxigênio; aumentar a mobilidade torácica; aumentar a forca muscular

respiratória; aumentar a endurance; reeducar a musculatura respiratória; promover a

independência respiratória funcional; prevenir complicações e acelerar a

recuperação do paciente3.

Assim, o objetivo é apresentar um resumo de“técnicas convencionais e

técnicas atuais” e descrever os procedimentos terapêuticos da fisioterapia

respiratória utilizados no dia-a-dia dentro das unidades de terapia intensiva

pediátrica e neonatal (UTIPN).
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2. Fundamentação Teórica
Fisioterapia Respiratória

A Fisioterapia respiratória é um processo dinâmico que deve ser visto como

uma aplicação terapêtica de intervenções mecânicas, baseadas na fisiologia das

vias aéreas. Faz parte de seus objetivos a prevenção ou a redução das

consequências da obstrução por secreção, tais como hiperinsuflação, atelectasia,

má distribuição da ventilação, alteração da relação ventilação/perfusão (V/Q) e

aumento do trabalho respiratório. Secundariamente, a remoção de secreções

infectadas, de mediadores inflamatórios e a consequente redução da atividade

proteolítica e oxidativa das vias aéreas, pode prevenir ou reduzir as lesões teciduais

provocadas pelas infecções broncopulmonares4.

As principais doenças observadas na terapia intensiva pediátrica são:

síndrome do desconforto respiratório, pneumonias e broncopneumonias, bronquiolite,

pós-operatórios de cirurgias de grande porte, neuromiopatias associadas ás

doenças respiratórias e doenças respiratórias crônicas. O tratamento fisioterápico

nesse pacientes geralmente é necessário pelo acúmulo de secreção e dificuldade

respiratória. Contudo, a aplicação da fisioterapia não pode ser indiscriminada e as

técnicas utilizadas em pacientes adultos nem sempre apresentam os mesmos

resultados em lactentes devidos ás particularidades fisiológicas e anatômicas do

sistema respiratório. A indicação da fisioterapia respiratória é justificada pelas

características fisiopatológicas da doença (acúmulo de secreções nas vias aéreas,

obstrução e colapso de unidades alveolares e hirperinsuflação pulmonar) e pelos

seus efeitos objetivos, tais como, desobstrução das vias aéreas, desinsuflação

pulmonar e reexpansão de aéreas alveolares colapsadas4-5.

Técnicas de Higiene Brônquica

Prefere-se o termo de higiene brônquica á fisioterapia respiratória. Isso

decorre do principal objetivo desse tratamento durante as infecções pulmonar

agudas, que é eliminar secreção e melhorar o transporte muco ciliar, reduzindo

prejuízos da troca gasosa. A fisioterapia respiratória aborda outros objetivos além

dos definidos para as técnicas de higiene brônquica, como a reabilitação

cardiopulmonar, porém o mais apropriado referir ao termo técnicas de higiene

brônquica quando estiver mais relacionado com a terapia respiratória6.
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As técnicas de higiene brônquica em pacientes críticos são aplicadas, em sua

maioria, de maneira passiva. Atualmente, distinguem-se dois grupos de técnicas, as

convencionais e as novas técnicas. As técnicas denominadas convencionais incluem

tapotagem, vibração e drenagem postural, e as novas técnicas são mais recentes e

fundamentam-se em outros princípios de ação. Como por exemplo, temos a

expiração lenta e prolongada (ELPr), aumento de fluxo expiratório (AFE),

hiperinsuflação manual (HM )entre outras7.

3. Metodologia:

Esta pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de descrição dos

procedimentos de fisioterapia respiratória através de material já elaborado e

publicado, constituído principalmente de livros, revistas especializadas em

fisioterapia respiratória e artigos científicos em Português. Utilizou se uma busca

bibliográfica da literatura por meio de consulta a base de dados: Scielo, Lilacs

biblioteca Cochrane com artigos publicados no ano de 2009 a 2015,tendo sido

encontrado 240 artigos que abordavam a fisioterapia respiratória na UTI,porém

foram incluídos somente 10 artigos .Foram excluídos artigos relativos a adulto e

estudos que envolvessem animais.Essa pesquisa foi concluída no período de

setembro á dezembro 2016.

Os descritores adotados foram: Fisioterapia respiratória, Manobras de higiene

brônquica.

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES

De acordo com Raquel Rodrigues3, a terapia de higiene brônquica envolve

técnica não invasiva de depuração das vias aéreas destinadas a auxiliar na

mobilização e depuração de secreções, melhorarem o intercâmbio gasoso e reduzir

o trabalho respiratório. Ela tem sido utilizada como uma forma preventiva ou

profilática de terapia respiratória em vários distúrbios. Os métodos de higiene

brônquica aplicáveis em lactentes e crianças incluem a drenagem postural, a

percussão ou tapotagem e vibração/vibrocompressão, a tosse dirigida ou estímulo

de tosse, manobras de reexpanssivas, além das manobras com ambú (bag-

squeezin),aspiração de vias aéreas e endotraqueal.A terapia de higiene brônquica

está indicada quando o acúmulo de secreções compromete a função pulmonar e
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quando são visualizados na radiografias torácica. A retenção de seção é comum em

crianças com pneumonia, displasia broncopulmonar, fibrose cística e atelectasia.

A drenagem Postural (DP) é amplamente empregada na fisioterapia

respiratória e seus efeitos são oriundos da ação gravitacional, é a utilização de

várias posturas para condução das secreções que preenchem os brônquios, com

expectativas de que a gravidade possa auxiliar a drenagem do muco em direção ás

vias aérea centrais. Estas posturas de drenagem são eficaz no tratamento de

pacientes agudos e estáveis com fibrose cística, bronquiectasias e outras condições

pulmonares com hipersecreções ou com dificuldade de eliminar assecreções. A

drenagem postural é empregada a fim de melhorar o transporte de muco através da

traquéia para mais fácil expectoração. Na prática diária, devido a alterações no

sistema cardiovascular em pacientes graves de Unidade de Terapia Intensiva (UTI),

tem-se utilizado posições modificadas de drenagem postural, incluindo decúbito

lateral e Trendelenburg de aproximadamente 15 graus, porém a postura de

drenagem com inclinação inferior da cabeça, conhecida como posição de

Trendelemburg,tem impacto hemodinâmico e deve ser evitada em pacientes com

pressão intracraniana acima de 20 mmHg e com refluxo gastresofágico elevando o

risco de bronco aspiração e pneumonia aspirativa8,9.

A percussão torácica ou tapotagem e uma manobra de desobstrução

brônquica que tem como objetivo a facilitação do clearancemuco ciliar. Esta

manobra pode ser considerada como um procedimento mucocinético, pois promove

a remoção de secreção da arvore brônquica e a mobiliza das regiões periféricas

para as centrais, onde será expelida pela tosse ou aspiração9.

A percussão e contra-indicada na presença de enfisema intersticial extenso,

hemorragia pulmonar e pneumotorax não drenado. Essa técnica pode ser

considerada procedimento mucocinético, ou seja, a secreção é despregadas devido

á ação das ondas mecânicas produzidas durante a percussão, princípio do

tixotropismo. Caracteriza-se pela manobra de percutir com as mãos em forma de

concha, obtida mediante a concavidade palmar para baixo e os dedos aduzidos,

fazendo um “concha de ar”. É realizada durante todo o ciclo respiratório, sem

interrupção10.

Já vibração/vibrocompressãoéuma técnica de higiene brônquica que tem

como objetivo mobilizar secreções da árvore brônquica em direção aos brônquios de

maior calibre para que haja a expulsão das secreções. A técnica pode ser realizada
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com as mãos do terapeuta espalmadas e acopladas no tórax do paciente podendo

ou não aplicar uma pressão (vibrocompressão/vibração) com movimentos

oscilatórios rítmicos e rápidos de pequena amplitude efetuados a partir da contração

isométrica do antebraço exercido sobre a parede do tórax do paciente com a

intensidade suficiente para causar vibração em nível bronquial; uma freqüência ideal

desejada situa-se entre 3 e 17 Hz e pode ser aplicada de forma manual ou mecânica.

O efeito positivo desta técnica baseia-se na propriedade tixotropica do muco, que se

liquefazem quando submetido à constante agitação11, 12.

A tosse como recurso do fisioterapeuta pauta-se na sua capacidade de prover

um aumento do fluxo expiratório e possibilitando a eliminação de secreções

pulmonares. E um fenômeno protetor e depurador das vias aéreas e um dos

mecanismos de defensivos do sistema respiratório12, 13.

As técnicas de fisioterapia respiratória, baseadas no princípio de

carregamento de secreção atravésdo fluxo expiratório lento (exemplos: aplicação

das técnicas de aumento de fluxo expiratório lento-(AFE), expiração lenta e

prolongada-ELPr.Estas técnicas podem ser realizadas de forma passiva nas

crianças menores13.

Aumento do fluxo expiratório (AFE) é uma técnica de fisioterapia respiratória,

que promove eliminação de secreção das vias respiratórias superiores. De forma

geral, o AFE é definido como um movimento tóraco-abdominal sincrônico, provocado

pelas mãos do fisioterapeuta na expiração. A manobra tem início após o platô

inspiratório, não sobrebujando os limites expiratórios da criança. Seu objetivo

principal é expulsar o ar dos pulmões a uma velocidade semelhante a da tosse,

sendo capaz de favorecer a progressão da expulsão das secreções (em função da

ventilação mecânica dos fluidos), otimizar as trocas gasosas pelo aumento do

volume corrente e promover a mobilização da mecânica torácica.Após a técnica é

realizada a aspiração da secreção traqueal13,14.

Já a Expiração lenta e prolongada (ELPr) é classificada como nova técnica de

fisioterapia respiratória,que tem como princípio a movimentação de volume pulmonar

para mobilização de secreção das vias respiratórias médias.É uma técnica passiva

de ajuda expiratória,realizada por meio de pressão manual toracoabdominal lenta,

que se inicia ao final da expiração espontânea e prossegue até o volume residual.O

paciente será posicionado em decúbito dorsal e o fisioterapeuta posicionará umas

das mãos no tórax do paciente e a outra no abdome do paciente. A técnica é
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realizada na fase expiratória e o inicio da compressão da compressão

toracoabdominal dá-se ao final da fase expiratória, restringindo de duas a três

inspirações subseqüentes, para favorecer o prolongamento da fase expiratória de

forma passiva. A compressão deve ser de forma passiva e contínua15, 16,17.

A técnica de hiperinsuflação manual (HM) é um recurso fisioterapêutico

comumente utilizado para realizar a remoção de secreções e reexpandir áreas de

atelectasias pulmonares. Indicada para pacientes com quadro de hipersecreção

pulmonar, tampões mucosos e utilizando cânula traqueal ou traquestomia. Essa

manobra consiste na utilização de uma bolsa mascara de hiperinsulflação pulmonar

(ambu), conectada á fonte de oxigênio para manutenção da oferta de oxigênio, pois

o paciente será desconectado da ventilação mecânica. Será realizada a insuflação

pulmonar pela compressão do ambu de forma lenta, com volume insuflado maior

que o volume corrente que o paciente estava recebendo do ventiladormecânico.

Essa insuflação será seguida de pausa inspiratória e da compressão brusca do

ambu, forçando a expiração rápida com fluxo de ar turbulento,que favorecerá o

deslocamento da secreção.A fase inspiratória dessa técnica deve ser lenta para

evitar que a secreção desloque-se para as vias respiratórias inferiores18,19.

A aspiração traqueal é necessária na maior parte dos pacientes internados na

UTI pediátrico, pois ou estãoem uso da ventilação mecânica ou tem tosse ineficaz. È

um procedimento importante para a remoção de secreções de pacientes com vias

aéreas artificiais. Esse procedimento deve ser realizado de maneira asséptica para

evitar contaminação e também de maneira rápida para minimizar complicações,

como a hipotensão arterial, a hipoxemia, as arritmias e eventualmente parada

cardíaca, melhorar a limpeza do muco das vias aéreas com a fisioterapia

convencional deveriam ser avaliados alguns fatores mensuráveis que estão

diretamente ligados com essalimpeza, como a melhora da capacidade vital e a

diminuição da resistência das vias aéreas20.

Segundo alguns autores, O diâmetro da sonda de aspiração não deve

exceder a metade da via aérea artificial e durante a o procedimentoa FiO2 deve ser

aumentada a 100% para a população pediátrica e aumento de 10% para neonatal

antes da realização do procedimento,que deve ser realizado de 30 a 60 segundos.

Esse aumento é sugerido devido á possível hipoxemia resultante da aspiração,

porém sem evidência relevante. A monitoração da pressão do vácuo ou pressão

negativa também é importante visto a possibilidade de lesão, ela não deve exceder
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valores de 80-100 mmhg em neonatos e sempre menores que 150mmhg em

pediatria e sua duração não deve ultrapassar a tempo de 15 segundos20,21.

No sistema de aspiração aberto uma sonda de diâmetro adequado, de acordo

com a via aérea do paciente, e conectada a uma fonte de vácuo, devendo ser

introduzida na via aérea. O tempo de aspiração deve ser o mais breve. No sistema

de aspiração fechado, utilizado por pacientes que estejam necessitando de via aérea

artificiais, consiste numdispositivo cuja sonda de aspiração e completamente

protegida porum saco plástico que permanece adaptado ao ventilador21.

5. Conclusão

Atualmente, a fisioterapia respiratória tem representado um importante papel

dentro das UTI pediátrica e neonatal, pois á analise dos principais trabalhos

realizados na fixa pediátrica e neonatalmostra que a fisioterapia respiratória está

indicada e tem a eficácia comprovada nos casos de hipersecreção brônquica, nos

quais as manobras de higiene brônquicas parecem auxiliar a depuração de secreção

das vias aéreas, pois, auxilia no tratamento e previne complicações pulmonares,

diminui o tempo de hospitalização e garantem melhor qualidade de vida á essas

crianças. Porém, é fundamental ressaltar que todo o fisioterapeuta tenha

fundamentação teórica e prática para a correta aplicação das técnicas de higiene

brônquica, e assim ter a eficácia do tratamento dentro das unidades de terapia

intensiva pediátrica e neonatal.

6. Referencias Bibliográficas

1. JaquelinaSonoe,MônicaPereira,Oliver Nascimento-Volume 3-Fisioterapia
Respiratória-Ed.Theneu,2011.
2. Cíntia Johnston, Nathalia Mendonça Zanetti,Revista Brasileira de Terapia
Intensiva, I Recomendação brasileira de fisioterapia respiratória em unidade de
terapia intensiva pediátrica e neonatal
Disponível: http://dx.doi.org/10. 1590/S0103-507X2012000200005

3. Raquel Rodrigues, Tereza Cistina, Verônica Franco, Recursos Manuais e
Instrumentais em Fisioterapia Respiratória. 2 ed. São Paulo,2008.



11

4.Richard Eloin LIEBANO, Ana Maria Saad HASSEN-Revista de Ciencia Medica-

Principais manobras cinesioterapêuticas manuais utilizadas na fisioterapia
respiratória: descrição das técnicas-ano -2009
Disponivel em http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.

php/cienciasmedicas/article/view/652/632

5. Cíntia Johnston, Nathalia Mendonça. Fisioterapia Pediátrica Hospitalar. Ed.
São Paulo. Atheneu,20012

6. Azeredo CAC. Fisioterapia respiratória moderna. São Paulo: Editora Manole;

1993.

7. Fernanda Lanza,MarianaGazzotti,AlessandraPalazzin-Fisioterapia em Pediatria
e Neunatologia:da UTI ao Ambulatório- São Paulo:Ed.Roca,2012.
8. Azeredo C.AC . Fisioterapia respiratória atual. Rio de Janeiro:
Edusuam; 1986.

9. ScanlanCL,WilkinsRL,StollerJK.Fundamentos da terapia respiratória de Egan.
7ed.Barueri: Manole,2000,1291p.

10. SHEPHERD, R. B. Fisioterapia em Pediatria. 3 ed. São Paulo: Santos, 2002.
11. Nicolau CM,LahózNa.Fisioterapia respiratória em terapia intensiva
pediátrica e neonatal:uma revisão baseada em evidências.Pediatria 2007
12. Freitas, A. Particularidades sobre a assistência fisioterapêutica respiratória
em pediatria e neounatologia:manobras de higiene
brônquica.IN:Sarmento,G.J.V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico:rotina

clinica.1 Ed,SãoPaulo:Manole 2005.

13. Luiz Carlos de Abreu, Valderlias Xavier Pereira, Uma visão da prática da
fisioterapia respiratória: ausência de evidência não é evidência de ausência
Disponível: https://nepas.emnuvens.com.br/amabc/article/view/226/222

14. Viviane Christina Ruiz, Letícia Cláudia de Oliveira, Fabíola Borges, Adalberto

José Crocci, Ligia Maria Suppo Souza Rugolo,Efeito da fisioterapia respiratória
convencional e da manobra de aspiração na resistência do sistema
respiratório e na saturação de O2 em pacientes submetidos à ventilação
mecânica.20016.
Disponível: http://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/102244

15. Vanessa Cristina Waetge Pires de Godoy , Nathalia Mendonça Zanetti , Cíntia

Johnston,Hiperinsuflação manual para desobstrução das vias aéreas em
pediatria: revisão sistemática



12

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbti/v25n3/en_0103-507x-rbti-25-03-0258.pdf

16. Francisco Eudison da Silva Maia,A fisioterapia nas unidades de terapia
intensiva neonatal
Disponível em: ttp://revistas. pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/22134/pdf

17. Carvalho Mercedes. Fisioterapia Respiratória. Rio de Janeiro: Revinter. 2001.
18. COSTA, D. Fisioterapia respiratória básica. São Paulo: 2ª ed. Atheneu,1999
19. Mônica Sanchez Stopiglia; Maria Regina de Carvalho Coppo- Principais
Técnicas de Fisioterapia Respiratória em Pediatria
Novembro de 2014, Número 4, Volume 1

www.proceedings.blucher.com.br/evento/2cisep

20. Ana Paula Martins.FisioterapiaRespiratoria em Neonatologia: importância e

cuidados,2010.Disponivel em:

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=4312&fase=imprime

21. Ana Carolina B. da Silva , Manuela R. Bongiolo , Sabrina Toscan , Angelo F. da

S. Junior.Impacto da fisioterapia respiratória e da aspiração endotraqueal em
recém-nascidos pré-termo na primeira semana de vida
Disponível: http://www.amrigs.org.br/revista/58-03/008.pdf


