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Resumo 

Este estudo tem como objetivo verificar o índice de crianças institucionalizadas com 

vias aéreas superiores obstruídas, identificando os fatores das instituições que 

levam a este quadro, além de verificar a resposta destas crianças após a 

intervenção da fisioterapia para desobstrução das vias aéreas superiores. Será 

realizado com crianças de 0 a 36 meses de idade, de ambos os sexos, que 

apresentam as vias aéreas superiores obstruídas cujos pais aceitarem participar da 

pesquisa através do termo de consentimento livre e esclarecido, sendo realizadas as 

técnicas de fisioterapia respiratória pediátrica como DRR+I (com instilação de SF 

0,9%) e ocasionalmente associação com AFE com o objetivo de desobstruir vias 

aéreas superiores. 

 

Introdução 

As infecções do trato respiratório são as principais causas de morbidade infantil, isso 

se deve ao fato das crianças serem mais vulneráveis e susceptíveis a infecções 

respiratórias tanto pela anatomia quanto pela fisiologia e até mesmo pelo seu 

sistema imunológico (ALVES e VERÍSSIMO, 2004). Há diferenças fundamentais nas 

estruturas respiratórias entre lactantes, crianças e adultos, pelo seu tamanho, 

posição e função bem como a duração, intimidade e gravidade do quadro que estão 

relacionadas com a idade, condições socioeconômicas, desnutrição e por 

frequentarem instituições. 

Atualmente crianças são levadas a instituições como creches, cada vez mais 

precocemente, o que é, segundo estudos, um importante fator de risco para 

infecções respiratórias, podendo ser justificada pelo contato diário com outras 

crianças, maior exposição a agentes infecciosos através do confinamento e 

aglomeração, entre outros (BONFIM, et al. 2011). 

 

Objetivos Gerais 

Verificar a incidência de crianças institucionalizadas com vias aéreas superiores 

obstruídas; 



Verificar a resposta de crianças com vias aéreas superiores obstruídas após 

intervenção da fisioterapia. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar o número de crianças institucionalizadas que têm obstrução de vias 

aéreas superiores; 

Identificar os fatores das instituições e hábitos familiares relacionados à obstrução 

das vias aéreas superiores; 

Verificar o efeito da fisioterapia respiratória sobre as crianças com obstrução de vias 

aéreas superiores que frequentam instituições.  

 

Métodos 

A pesquisa será realizada através de questionários elaborados pelas autoras 

juntamente da orientadora e direcionado aos pais bem como aos professores que 

atuam com as crianças de 0 a 36 meses de idade de ambos os sexos. Como critério 

de inclusão serão as crianças de 0 a 3 anos de idade, de ambos os sexos, que estão 

matriculadas nas instituições escolhidas para a pesquisa cujos pais ou responsáveis 

aceitaram, de forma voluntária, participar da pesquisa por meio da assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que possuem obstrução das 

vias aéreas superiores. E, como critério de exclusão, crianças que não possuem vias 

aéreas superiores obstruídas, maiores de 3 anos de idade e que os pais não 

aceitaram participar. 

As crianças serão avaliadas e tratadas com a técnica de fisioterapia respiratória 

DRR+I - Desobstrução Rinofaríngea Retrógrada com instilação de soro fisiológico na 

concentração 0,9% (SF0,9%) com o objetivo de desobstruir as vias aéreas 

superiores. Este tratamento será realizado com a frequência de três vezes na 

semana durante duas semanas totalizando seis sessões, sendo utilizadas seringas 

de 1ml para instilar soro fisiológico na cavidade nasal dos participantes e flaconetes 

de 10ml, após uma semana da última intervenção, será feita uma reavaliação para 

que possamos verificar o efeito da fisioterapia respiratória sobre as crianças com 



obstrução de vias aéreas superiores que frequentam instituições. Durante o 

tratamento os pais e professores serão orientados quanto a técnica para 

desobstrução das vias aéreas superiores e orientação através de folder quanto aos 

cuidados para as causas que podem contribuir para a obstrução das vias aéreas, 

bem como será realizada a identificação dos fatores das instituições que estão 

relacionados com o quadro de vias aéreas superiores obstruídas. 

 

Resultados preliminares  

Até o presente momento foram avaliadas 22 crianças, que ainda permanecem em 

atendimento com previsão para término no dia 01/09/2017. 
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