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COMPORTAMENTO DA OXIGENAÇÃO E HEMODINÂMICA EM RECÉM-

NASCIDOS DURANTE A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

RESUMO 

Introdução: A fisioterapia respiratória (FR) neonatal é uma importante ferramenta 

terapêutica que visa minimizar e/ou reverter processos patológicos agudos e graves 

em recém-nascidos (RNs). A influência das manobras e procedimentos da FR nessa 

população vem sendo estudada. Objetivo: Verificar a influência da FR sobre a 

estabilidade clínica de RNs em ventilação espontânea. Método: Foram estudados 

RNs à termo e pré-termo com tempos de vida ≥ 72 horas, em ventilação espontânea 

há pelo menos 03 dias, com peso ≥ 500g, indicação médica de FR, estabilidade 

clínica no momento da intervenção e ausência de sangramento ou suspeita de 

hemorragia intracraniana. Foram excluídos RNs que apresentassem instabilidade 

clínica durante o procedimento de FR. Antes do atendimento foram coletados 

valores de saturação periférica de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca (FC) ao 

longo de 05 minutos, além de frequência respiratória (f) no primeiro e quinto minuto 

pré intervenção, caracterizando assim os valores basais. A FR consistiu de séries de 

05 manobras de vibrocompressão seguidas da técnica de aspiração naso-traqueal. 

A FC e a SpO2 foram anotadas imediatamente após a aspiração, bem como o tempo 

de recuperação da SpO2 e FC. Valores de SpO2, FC e f foram anotadas após a FR 

de forma semelhante ao período basal. Utilizamos o teste Análise de Variância de 

Único Fator (Anova One-way) para comparação das variáveis ao longo do tempo. 

Consideramos nível de significância estatística de p<0,05. Resultados: Foram 

estudados 19 RNs (11 do sexo masculino) com peso de 1.733±561 gramas e idade 

gestacional de 33±3 semanas. A frequência cardíaca elevou-se significativamente 

durante o procedimento em relação ao basal (147±7 versus 137±1 bpm, 

respectivamente, p<0,001) e manteve-se elevada após seu término em relação ao 

basal (145±1 versus 137±1 bpm, respectivamente, p<0,001). A SpO2 se reduziu 

significativamente durante a FR em relação ao período basal (93,9±0,2 versus 

96,3±02 %, respectivamente, p<0,001), aumentando, no entanto ao final do 

procedimento em relação ao basal (96,9±0,2 versus 96,3±02 %, respectivamente, 

p<0,001). A f não apresentou mudanças significativas entre o período basal e o 

período pós-fisioterapia (p=0,483). O tempo médio de recuperação após as 

aspirações foi de 35±26 segundos. Conclusões: A FR impõe alterações 

significativas nos parâmetros clínicos de RNs, porém dentro de limites fisiológicos. 
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INTRODUÇÃO 

A fisioterapia neonatal consiste em procedimentos realizados pelo fisioterapeuta no 

período situado entre o dia do nascimento até 28 dias após o parto, que 

compreendem o manuseio da parte motora e pulmonar do recém-nascido (RN) 

(SELESTRIN et al., 2007). 

O RN em unidade de terapia intensiva (UTI) pode tornar-se instável pela própria 

doença de base, em função do tratamento que lhe é imposto, utilização de 

medicações ou ainda pela instituição de ventilação mecânica (VM). Esses fatores 

podem contribuir para que essa população fique suscetível a aquisição de infecções 

ou outras complicações, evoluindo com necessidade de acompanhamento da 

fisioterapia (VASCONCELOS et al., 2011). 

Os RN apresentam características anatômicas e fisiológicas específicas, tais como, 

retificação do músculo diafragma e das costelas, instabilidade nas vias aéreas, caixa 

torácica, e abdômen dentre outras. Tais características predispõem o 

desenvolvimento de distúrbios do sistema respiratório que, quando associados à 

quadros álgicos, pneumonias e derrames pleurais podem requerer a necessidade de 

intubação endotraqueal e VM (BRUNHEROTTI et al., 2003). 

A assistência fisioterapêutica constitui um dos importantes componentes desse 

cuidado durante a permanência do RN na UTI neonatal (MARTINS et al., 2013). 

Nesse contexto, o fisioterapeuta tem cada vez mais contribuído para a prevenção e 

o tratamento de possíveis complicações respiratórias e motoras (LIBERALI, 2014). 

A prática fisioterapêutica faz parte da assistência multidisciplinar aos RNs sob 

cuidados intensivos e tem como objetivo prevenir e minimizar as complicações 

respiratórias decorrentes da própria prematuridade e da ventilação pulmonar 

mecânica, além de otimizar a função pulmonar de modo a facilitar as trocas gasosas 

e promover evolução clínica favorável (NICOLAU et al., 2008).  

A fisioterapia respiratória (FR) em RNs baseia-se na utilização de manobras de 

higiene brônquica manobras e de expansão pulmonar. A vibrocompressão 

caracteriza-se como manobra de higiene brônquica e consiste em movimentos 

vibratórios manuais realizados durante o período expiratório, concomitantes à 
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compressão da caixa torácica. Tem como objetivo deslocar as secreções 

pulmonares conduzindo-as para brônquios de maior calibre, traqueia e, finalmente, 

para fora do sistema respiratório.  

Dentre as técnicas coadjuvantes de higiene brônquica, a aspiração da via aérea é a 

mais propícia a causar lesões na via respiratória, na caixa torácica e até no sistema 

nervoso central. Pode ocorrer espasmo laríngeo, bradicardia vagal, retardo no início 

da respiração, atelectasia, aumento da pressão intracraniana e infecção local 

(HADDAD, 2006). 

A execução da FR pressupõe manipulação do RN o que pode gerar efeitos 

adversos, especialmente nos prematuros. Assim faz-se necessário escolha criteriosa 

dos procedimentos fisioterapêuticos, que passaram a ter avaliação e execução 

individualizadas, de acordo com o paciente. Atualmente, há uma tendência de se 

evitarem manipulações frequentes e/ou intensas no RN pelo risco de efeitos 

adversos (Nicolau et al., 2009).   

Diante do exposto nossa hipótese é a de que a FR produza alterações clínicas 

nessa população, porém tais alterações estariam dentro de uma variação fisiológica. 

Sendo assim, sua implementação seria, além de eficaz, também segura. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: Verificar a influência da fisioterapia respiratória combinada com a aspiração 

naso-traqueal na estabilidade clínica de recém-nascidos em respiração espontânea 

na UTI neonatal. 

 

METODOLOGIA 

Após aprovação do estudo pela Comissão de Ética da Instituição e anuência do 

Hospital, realizou-se um estudo observacional. Foram eleitos para o estudo RNs 

internados na UTI de um Hospital Municipal da Cidade de Barueri, assistidos pela 

equipe de fisioterapia conforme prescrição médica, com de tempo de vida ≥ 72h, 

permanência em respiração espontânea há pelo menos 03 dias, peso ≥ 500g, 

indicação médica de assistência fisioterapêutica neonatal, estabilidade clínica no 
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momento da intervenção atestada por meio de frequência cardíaca (FC) ≥100 bpm, 

saturação periférica de oxigênio (SpO2) ≥ 90%, ausência de sangramento e ausência 

de suspeita de hemorragia intracraniana. 

Foram considerados os seguintes critérios de exclusão: RNs que apresentassem 

alterações significativas da FC e SpO2, presença de apneias, cianose e 

hipoatividade, o que conduzia a interrupção do atendimento, conforme avaliação do 

fisioterapeuta da Instituição presente e o responsável pelo atendimento. 

O estudo foi iniciado com a coleta de dados em Ficha Padronizada contendo: dados 

pessoais, parâmetros da gasometria arterial (se houvesse) e radiografia de tórax. Os 

dados referentes à oxigenação (SpO2) e FC foram coletados por um oxímetro de 

pulso da marca Dixtal e a frequência respiratória através de um cronômetro.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Após a coleta inicial de dados, foram coletados os valores de SpO2 e FC do primeiro, 

segundo, terceiro, quarto e quinto minuto, a cada 10 segundos e frequência 

respiratória (f) total no primeiro e quinto minuto. As médias desses valores foram 

consideradas como valores basais.  

O procedimento fisioterapêutico constituiu-se em séries de 05 manobras de 

vibrocompressão executadas por um único terapeuta. O número de séries de 

manobras foi determinado pelo fisioterapeuta responsável pelo atendimento. Após 

as manobras, o mesmo profissional realizou a técnica de aspiração naso-traqueal 

que durava no máximo 15 segundos. A quantidade de aspirações ficou a critério do 

profissional que executava o atendimento. 

Em seguida foi realizada a coleta imediata da SpO2 e da FC após cada aspiração 

naso-traqueal. Caso o RN necessitasse de mais de uma aspiração foi considerado 

os valores médios de SpO2 e FC coletados imediatamente após cada aspiração. 

Além disso, após cada aspiração coletou-se o tempo necessário para retorno da 

SpO2 e FC aos valores basais. Ao final do atendimento fisioterapêutico foram 

coletadas a SpO2 e FC ao longo de 05 minutos, da mesma forma que fora realizado 

no período pré FR, bem como média da f no primeiro e quinto minuto. 
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Para análise estatística foi utilizado o teste ANOVA de Único Fator (Anova One-

Way). Consideramos o nível de significância estatística em p<0,05. 

 

RESULTADOS 

Foram estudados 19 RNs (11 do sexo masculino) com peso de 1.733±561 gramas e 

idade gestacional de 33±3 semanas. O APGAR da amostra no 1º e 5º foi de 

7,18±2,13 e de 9±1,32, respectivamente. A FC aferida imediatamente após a 

aspiração naso-traqueal apresentou-se significativamente maior em relação ao basal 

(p<0,001) e manteve-se elevada no período pós FR em relação ao basal (p<0,001). 

A SpO2 se reduziu significativamente após o procedimento de aspiração em relação 

ao período basal (p<0,001), aumentando, no entanto no período pós atendimento 

em relação ao basal (p<0,001). A f não apresentou mudanças significativas entre o 

período basal e o pós-FR (p=0,483) (Tabela 1, Figuras 1, 2 e 3). O tempo médio de 

recuperação após as aspirações foi de 35±26 segundos. 

 

Tabela 1. Comportamento da frequência cardíaca, respiratória e saturação de 

oxigênio na amostra antes, durante e depois da fisioterapia respiratória. 

Média (DP) Período Basal Durante FR Após FR 

FC (bpm) 137±1 147±7* 145±1* 

SpO2 (%) 96,6±0,2 93,9±0,2* 96,9±0,2* 

f (rpm) 63 (+/-14) - 59 (+/- 11) 

FR: fisioterapia respiratória; FC: frequência cardíaca; f: frequência respiratória. * p<0,001 versus “Período Basal”.  
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Figura 1. Frequência cardíaca nos períodos basal, durante e após procedimento. 

 

* p<0,001 versus período basal 

 

Figura 2. Comportamento da saturação periférica de oxigênio (SpO2) no período 

basal, durante e pós-fisioterapia. 

 

 * p<0,001 versus fisioterapia respiratória 
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Figura 3. Comportamento da frequência respiratória antes e após atendimento. 

 

(p=0,483) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo avaliou o comportamento de variáveis fisiológicas em recém-

nascidos (RN) pré-termo e a termo, para verificar se a intervenção de FR promoveria 

alterações clínicas significativas nessa população. Evidenciamos diferenças 

significativas com a FR, atestadas pelo aumento da FC e diminuição da SpO2, sem, 

no entanto alterações significativas na f. 

Foram selecionados como parâmetros os valores da SpO2, FC e f por serem 

representativos da função cardiopulmonar e, além disso serem utilizados 

rotineiramente nas unidades neonatais devido à facilidade de mensuração, baixo 

risco para o RN e seu caráter não-invasivo. 

Estudos mostram que para garantir a sobrevida de crianças com muitos dias de 

internação, há necessidade de longo período de cuidado direto em ambiente 

hospitalar, e de procedimentos e terapêuticas complexas para recuperar a saúde e, 

sobretudo, prevenir as complicações advindas do tratamento intensivo e da 

internação prolongada (VASCONCELOS et al., 2011). Sendo assim, a atuação da 

fisioterapia no cuidado desses pacientes é de grande relevância, e os efeitos 

benéficos superam possíveis efeitos adversos da intervenção. 
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Manter a FC em níveis fisiológicos no recém-nascido é contribuir para a integridade 

do sistema cardiovascular, pulmonar e especialmente neurológico. Além disso, 

permite-se a oferta de nutrientes adequados aos tecidos, remoção de catabólitos, e 

evita-se variações da pressão arterial, o que, no caso desta última, consiste num dos 

principais fatores causais da hemorragia, inclusive em nível pulmonar (ABREU et al., 

2006). No presente estudo, a FC elevou-se, porém mantendo-se dentro de limites 

considerados fisiológicos, sinalizando na direção da segurança da intervenção junto 

ao RN. 

O RN é mais sensível aos estímulos periféricos, não possui uma boa coordenação 

entre seus músculos respiratórios e os músculos que controlam a permeabilidade 

das vias aéreas superiores, além disso exibe um padrão de sono ainda imaturo, com 

predominância de sono REM. Sua resposta aguda à hipóxia consiste em uma 

diminuição importante do metabolismo, ventilação e temperatura corporal, o que lhe 

confere uma capacidade muito maior de suscetibilidade frente aos quadros de 

redução do oxigênio sanguíneo (NICOLAU et al., 2010). Isso explica a importância 

de se avaliar a segurança e eficácia de determinados procedimentos nessa 

população. 

Apesar de impor um importante estress ao RN, a aspiração torna-se necessária por 

promover a higiene brônquica, reduzindo assim o trabalho respiratório, atelectasias, 

hipóxia, e hipercapnia. Porém, esse procedimento exerce uma pressão negativa na 

via aérea do RN e pode acarretar efeitos indesejáveis, tais como trauma da mucosa 

traqueo-brônquica, hipóxia, bradicardia, atelectasias e aumento da pressão intra-

craniana (NICOLAU, et al., 2008). Sendo assim, deve ser feita somente quando 

estritamente necessário.  

Apesar de as variáveis estudadas terem apresentado significância estatística em 

alguns dos momentos avaliados, todos os valores permaneceram em intervalos 

considerados fisiológicos. Sendo assim, pode-se concluir que a fisioterapia 

respiratória neonatal não mostrou-se como um procedimento deletério aos recém-

nascidos, verificado através do comportamento das variáveis hemodinâmica (FC), de 

oxigenação (SpO2) e de mecânica respiratória (f) estudadas. 

 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                             
 
 

 

FONTES CONSULTADAS 

 

ABREU, L. C. et al,. Efeitos da fisioterapia neonatal sobre a frequência cardíaca em 

recém-nascidos pré-termos com doença pulmonar das membranas hialinas pós-

reposição de surfactante exógeno. Arq Med ABC. 2006;31(1):5-11. 

 

BRUNHEROTTI, M, A, A., VIANNA J. R. F., SILVEIRA C. S. T. Diminuição da 

ocorrência de pneumotórax em recém-nascidos com síndrome do desconforto 

respiratório através de estratégias de redução de parâmetros ventilatórios. J Pediatr. 

2003; 79(1): 75-80.  

 

FALCÃO F. R. C, Silva M. A. B. Contenção durante a aspiração traqueal em recém-

nascidos. Revista Ci. Md. Biol. 2008; 7(2): 123-31.  

 

HADDAD, E. R. et al,. Abordagens fisioterapêuticas para remoção de secreções das 

vias aéreas em recém-nascidos: relato de casos. Pediatria (São Paulo) 

2006;28(2):135-40. 

 

LIBERALI, J., DAVIDSON, J., SANTOS, A. M. Disponibilidade de assistência 

fisioterapêutica em unidades de terapia intensiva neonatal na cidade de São Paulo. 

Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2014;26(1):57-64. 

 

MARTINS, R. et al. Técnicas de fisioterapia respiratória: efeito nos parâmetros 

cardiorrespiratórios e na dor do neonato estável em UTIN. Rev. Bras. Saúde Mater. 

Infant. [online]. 2013, vol.13, n.4, pp. 317-327.  

 

NICOLAU, C. M. et al,. Avaliação da dor no recém-nascido prematuro: parâmetros 

fisiológicos versus comportamentais. Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde. 

2008; v.33, n. 3, p. 146-50. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                             
 
 

 

NICOLAU, C. M., FALCÃO, M. C. Influência da fisioterapia respiratória sobre a 

função cardiopulmonar em recém-nascidos de muito baixo peso. Rev Paul Pediatr 

2010;28(2):170-5. 

 

SELESTRIN, C. C., et al. Avaliação dos parâmetros fisiológicos em recém nascidos 

pré-termo em ventilação mecânica após procedimentos de fisioterapia neonatal. 

Revista Brasileira Crescimento Desenvolvimento Humano. 2007;17(1):146-155. 

 

VASCONCELOS, G. A. R., ALMEIDA R. C. A., BEZERRA A.L. Repercussões da 

fisioterapia na unidade de terapia intensiva neonatal. Fisioterapia em Movimento. 

2011 jan/mar;24(1):65-73. 

 

 


