
 
 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E FORMAÇÃO INTEGRADA  

ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA E NEONATAL                   

DA UTI A REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA 

 

 

ARIANY APARECIDA ALVES ARAÚJO QUEIROZ 
1 

 

 

O MÉTODO DE REEQUILÍBRIO TORACOABDOMINAL (RTA) EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

ORIENTADOR(A): LUANA GOMES 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

 2018 

 

RESUMO 

1.Fisioterapeuta pós-graduanda em Fisioterapia Pediátrica e Neonatal da UTI à Reabilitação Neurológica pela Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Endereço: SMT conjunto 12 lote 09 casa 02, Setor de Mansões de 

Taguatinga, Brasília-DF, e-mail para correspondência: arianyy19@gmail.com 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Manifestações clínicas comuns aos recém-nascidos (RN) são: Taquipnéia, distorções 

torácicas, fraqueza dos músculos abdominais e uso excessivo da musculatura acessória. 

Considerando esse perfil muito frequente no neonato, o método reequilíbrio toracoabdominal 

(RTA) é direcionado a minimizar o esforço respiratório através de manuseios para melhora da 

área de justaposição entre o diafragma e costelas, facilitação do sinergismo entre tórax e 

abdômen, aumento do tônus e da força dos músculos respiratórios, merecendo trabalhos que 

investiguem sua repercussão. Objetivo: Analisar através de uma revisão de literatura a 

efetividade do método RTA em unidades de terapia intensiva neonatais. Métodos: Trata-se de 

um estudo de revisão de literatura nas bases PubMed, LILACS, Scielo, PEDro, sem restrição 

de data e em qualquer idioma. Utilizou-se como palavras-chave os seguintes descritores em 

inglês: Respiratory therapy, Physical Therapy modalities, Infant, Intensive Care Units 

Neonatal. Os critérios de inclusão são: artigos com delineamento experimental ou 

observacional, cujo desfecho era efeitos e/ou benefícios do RTA e/ou fisioterapia respiratória 

convencional em RN em unidade de terapia intensiva ou alta complexidade. Resultados: 

Apenas 4 artigos estavam aptos para a análise crítica. Conclusão: Os estudos analisados nesta 

revisão sugerem que a o método RTA mostrou-se seguro e superior à fisioterapia respiratória 

convencional em RN. 

 

Palavras-chave: Terapia Respiratória. Modalidades de fisioterapia. Recém-nascido. Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Clinical manifestations common to the newborn are: Tachypnea, thoracic distortions, 

weakness of the abdominal muscles and excessive use of accessory musculature. Considering 

this very frequent profile in the neonate, the thoracic-abdominal rebalance method (RTA) is 

intended minimizing respiratory effortth rough manipulation to improve the area of 

juxtaposition between the diaphragm and ribs, facilitation of synergism between the thorax 

and abdomen, increase of tone and strength of therespiratory muscles, deserving work 

thatinvestigates its repercussion. Objective: Analyze through a literature review, the 

effectiveness of the RTA method in neonatal intensive care units. Methods:  This is a review 

of the literature in the data bases PubMed, LILACS, Scielo, PEDro, without date restriction 

and in any language. The following descriptors were used as keywords: Respiratory therapy, 

Physical Therapy modalities, Infant, Intensive Care Units Neonatal. Inclusion criteria were: 

articles with an experimental or observational design, whose outcome was the effects and / or 

benefits of RTA and / or conventional respiratory physiotherapy in infants in an intensive care 

unit or high complexity. Results: Only 4 articles were fit for critical analysis. Conclusion: 

The studies analyzed in this review suggest that the RTA method proved to be safe and 

superior to conventional respiratory physiotherapy in newborn. 

 

Keywords: Respiratory therapy, Physical Therapy modalities, Infant, Intensive Care Units 

Neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUÇÃO 

O recém-nascido (RN) apresenta particularidades anatômicas e funcionais que 

merecem destaque, como a configuração arredondada e não oval e a elevada complacência da 

caixa torácica, que resultam em arcos costais horizontalizados, alterando a relação 

comprimento tensão entre os músculos intercostais e o diafragma, reduzindo-lhes desta forma 

a efetividade mecânica
1-3

. Essas variáveis podem elevar o trabalho do músculo diafragma e 

torná-lo incapaz em casos de elevação da demanda ventilatória, levando a fadiga muscular
4
.  

Dessa forma, algumas manifestações clínicas podem ocasionar a elevação da 

resistência do fluxo nas vias aéreas, alterando a função respiratória do RN. São essas 

manifestações: estruturas alveolares colaterais pouco desenvolvidas, transtornos da motilidade 

ciliar e o reduzido diâmetro das vias aéreas
5
. Outras manifestações que também são muito 

frequentes: Taquipneia, distorções torácicas, fraqueza dos músculos abdominais e uso 

excessivo da musculatura acessória
6
. 

É fato que nos últimos anos o índice de mortalidade infantil reduziu 

significativamente, sobretudo em países desenvolvidos
7
. A maior parte dessa redução deve-se 

a diminuição da mortalidade neonatal, pelo progresso farmacológico e tecnológico, tanto nas 

salas de parto quanto nas unidades neonatais, somando qualidade à assistência ao RN
8
. 

 

Para somar com essa qualidade à assistência do RN, a fisioterapia respiratória tem se 

mostrado muito importante, alterando o prognóstico em várias patologias, como: Síndrome do 

desconforto respiratório (SDR), síndrome de aspiração meconial (SAM), displasia 

broncopulmonar, pneumonias neonatais, dentre outras
9
. Nas unidades de terapia intensiva 

neonatal (UTIN) o tratamento fisioterapêutico tem como objetivo aprimorar as circunstâncias 

pulmonares, reduzindo a resistência das vias aéreas e aumentando a complacência pulmonar, 

com a finalidade de diminuir o trabalho respiratório do RN
10

. 

Algumas técnicas de fisioterapia respiratória convencional têm a tendência de 

apresentarem resultados positivos, tais como: Drenagem postural, aceleração do fluxo 

expiratório (AFE), percussão, vibração, compressão e estímulo de tosse que usam o tórax do 

RN como uma interface que transmite intervenções mecânicas do terapeuta para os pulmões
11

.  
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Contudo, essas técnicas apresentam uma desvantagem ao RN por ter o tórax pequeno, 

que pode ser lesionado com mais facilidade
12

. Desta forma, compressões excessivas do tórax 

com aplicação de altas pressões devem ser evitadas, pois, além de ser desconfortável para o 

RN podem causar suspensão do fluxo de ar. Logo, o fisioterapeuta se depara com o desafio de 

utilizar intervenções que melhorem o fluxo de ar suficiente para o deslocamento de secreções, 

mas, ao mesmo tempo, evitar o colabamento completo das vias aéreas
13

. 

Baseando-se neste desafio surge o método reequilíbrio toracoabdominal (RTA), uma 

técnica que tem como objetivo estimular a ventilação pulmonar e promover a retirada de 

secreções pulmonares e de vias aéreas superiores, com o propósito de reduzir o esforço 

respiratório por meio de manipulações para melhorar a região sobreposta entre as costelas e o 

diafragma, facilitando a harmonia entre tórax e abdômen, normalizando o tônus muscular e 

aumentando a força dos músculos respiratórios
12,14

.  

É fundamentado em posicionamentos, mobilizações das articulações costovertebrais e 

costocondrais, alongamentos musculares, apoios manuais para elevar a pressão intra-

abdominal e manobras miofasciais, dirigidos para minimizar o uso da musculatura acessória 

da inspiração e da expiração, ordenando o trabalho respiratório que se encontra saturado nas 

patologias neonatais
15

. 

Diante desse contexto, o objetivo geral do presente trabalho é analisar através de uma 

revisão de literatura a efetividade do método RTA em unidades de terapia intensiva neonatais.
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MÉTODOS   

 Trata-se de um estudo de revisão de literatura com buscas de artigos nas principais 

bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (Medline/Pubmed), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Base de dados em Evidência em Fisioterapia 

(PEDro), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), sem 

restrição de data e em qualquer idioma. Pesquisa realizada entre os meses de julho a setembro 

de 2018. 

Utilizou-se como palavras-chave os seguintes descritores em inglês: Respiratory 

therapy, Physical Therapy modalities, Infant, Intensive Care Units Neonatal. Com o auxílio 

do indicador boleano “AND” e “OR”. As palavras-chaves foram combinadas da seguinte 

forma: Respiratory therapy OR Physical Therapy modalities AND Infant AND Intensive 

Care Units Neonatal. 

Para a inclusão dos artigos, foram empregados os seguintes critérios: artigos com 

delineamento experimental (ensaios clínicos, randomizados ou não) ou observacional (estudos 

de caso-controle e estudos de coorte), cujo desfecho era efeitos e/ou benefícios do RTA e/ou 

fisioterapia respiratória convencional em RN em unidade de terapia intensiva ou alta 

complexidade, nos quais os artigos incluíssem o desfecho, com metodologia claramente 

descrita, com população alvo de RN, realizada em qualquer território, sem restrição de língua, 

sem restrição de data e com textos disponíveis na íntegra.  

Foram excluídos artigos que fugiam aos desfechos mencionados, do objetivo deste 

trabalho e duplicidade entre as bases. Nos casos em que a leitura do resumo não era suficiente 

para estabelecer se o artigo deveria ser incluído, considerando-se os critérios de inclusão 

definidos, o artigo foi lido na íntegra para determinar sua elegibilidade. Quando o resumo era 

suficiente, os artigos eram selecionados e então obtidos a versão integral para confirmação de 

elegibilidade e inclusão no estudo. 

Esses artigos foram acessados, em sua totalidade, e foram extraídas as seguintes 

informações para compilação dos resultados: Características da amostra estudada; 

instrumentos utilizados; principais achados e conclusões. 
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RESULTADOS 

Inicialmente, foram identificados 295 artigos. Depois da utilização das estratégias de 

buscas descritas nos métodos, sobraram 4 artigos que estavam aptos para a análise crítica e 

estavam de acordo com os critérios de elegibilidade proposto nesta revisão. Foram excluídos 

291 artigos, por não se encaixarem nos critérios de elegibilidade deste estudo.  

Fluxograma de seleção dos artigos da revisão de literatura 
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No Quadro 1 está exposta a síntese das informações de cada estudo contendo os seguintes tópicos: autores e ano de publicação, objetivos, 

instrumentos, resultados e conclusões.  

 Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados 
 

Autor e ano de 

publicação 

Objetivo do estudo Desenho do 

estudo 

Tipo de intervenção Resultados/ Conclusão 
 

Oliveira et al (2017)
16 

 
Comparar a fisioterapia 

convencional com o método 

RTA em recém-nascidos 

com TTRN.
 

 

Ensaio clínico 

intervencional, 

comparativo e 

randomizado. 

 

 

Dois grupos: fisioterapia respiratória 

convencional (n=20) e RTA (n=29). Todos 

os RN foram submetidos a apenas uma 

sessão de intervenção, realizada pelo 

mesmo fisioterapeuta. Foi preenchida uma 

ficha de coleta de dados em ambos os 

grupos, com a identificação, diagnóstico 

clínico do RN, avaliações, realizadas antes 

e após as intervenções fisioterapêuticas, dos 

parâmetros fisiológicos (FR, FC, SpO2, 

temperatura axila, do estado 

comportamental, da dor, da biomecânica 

respiratória e do desconforto respiratório. 

Após as intervenções, não houve diferença 

entre os grupos quanto à dor (p=0,63), o 

estado comportamental (p=0,11) e os 

parâmetros fisiológicos (FR, p=0,18; FC, 

p=0,82; SpO2, p=0,74; temperatura axila, 

p=0,29). O método RTA mostrou-se superior 

a fisioterapia respiratória convencional na 

melhora da biomecânica respiratória 

(elevação do esterno, p=0,01; elevação dos 

ombros, p=0,02) e do desconforto 

respiratório (p=0,009). 

 

Roussenq et al (2013)
17 

 

Avaliar o efeito de 

manuseios do método 

fisioterapêutico de RTA em 

parâmetros 

cardiorrespiratórios, em 

sinais clínicos de esforço 

respiratório, no 

comportamento e na dor de 

RN prematuros com baixo 

peso internados em unidade 

de terapia intensiva. 

 

 

Ensaio clínico 

controlado e 

randomizado. 

 

 

 

 

Dois grupos: G1- grupo controle e G2 - 

grupo que recebeu RTA. Os RN’s foram 

avaliados antes e imediatamente após um 

dos procedimentos. Foram verificados os 

parâmetros: FR, FC e SpO2, desconforto 

respiratório através do BSA, dor através da 

NIPS e o comportamento pela EPB. O G1 

não realizou a intervenção e o G2 foi 

submetido a 20 minutos de intervenção, 

composta por 4 manuseios da técnica, cada 

um com 5 minutos de duração. 

 

Houve diminuição significativa da FR (54,08 

± 8,34rpm x 49,77 ± 2,82 rpm, p = 0,0277) e 

do BSA (0,62 ± 0,96 x 0,00 ± 0,60; p = 

0,0431) nos RN submetidos ao RTA. 

Também verificou-se menor pontuação na 

escala EPB do G2 em comparação ao G1 

(1,00 ± 0,00 x 1,54 ± 1,13, com p = 0,0492). 

As outras variáveis não diferiram entre os 

grupos. 
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Siglas: RTA - Reequilíbrio tóracoabdominal; TTRN - taquipnéia transitória do recém-nascido; RN - Recém-nascido; FC - frequência cardíaca; FR - Frequência respiratória; SpO2 - 

saturação periférica de oxigênio; NIPS - Neonatal Infant Pain Scale; BSA - Boletim Silvermman Anderson ; EPB - escala de Prechtl e Beinteman. 

 



 
 

 

 

Martins et al (2013)
18 

Avaliar e comparar a 

intensidade da dor e 

parâmetros 

cardiorrespiratórios de RN 

em UTIN submetidos a duas 

diferentes TFR.  
 

Ensaio clínico 

randomizado e 

cego. 

 

Grupos: G1 - Fisioterapia convencional e 

G2 - RTA. Os RN receberam apenas um 

atendimento e foram avaliados em três 

momentos (antes - T1; imediatamente após 

um dos procedimentos - T2; e depois de 15 

minutos do término- T3). Foram 

considerados parâmetros 

cardiorrespiratórios (SpO2, FR e FC), três 

escalas específicas para avaliação da dor 

(NIPS, NFCS e PIPP) e avaliação do 

desconforto respiratório através do BSA 

Verificou-se queda estatisticamente 

significativa da frequência cardíaca nos dois 

grupos (G1: T1xT3 = 147,14x138,71 / 

p=0,042; G2: T1xT2 = 151,43x139 / p=0,018 

e T1xT3 = 151,43x145,57 / p=0,046) e não 

foi identificada presença de dor. Podendo 

concluir que as TFR aplicadas reduziram a 

frequência cardíaca dos RN e não 

desencadeiam dor, nem instabilidade clínica. 

 

Tassinari et al (2012)
19 

 

Avaliar a influência do 

método RTA em RNPT pós 

SDR, em UTIN. 
 

 

Estudo transversal, 

descritivo, 

prospectivo e de 

abordagem 

quantitativa. 

 

 

 

Realizou estudo de casos, em que a 

população foi constituída por conveniência 

de acordo com a demanda de pacientes 

UTIN, sendo esta composta por 6 RNPT de 

ambos os gêneros, com diagnóstico de 

SDR, internados na UTIN. Foi aplicado 

uma ficha de avaliação diária com as 

variáveis: FC, SpO2 e FR. A avaliação do 

sincronismo toraco-abdominal e do grau de 

desconforto respiratório foram feitas pré e 

pós aplicação do protocolo e mensurados 

através do BSA. 

 

As variáveis clínicas não demonstraram 

melhoras significativas pré e pós, porém o 

sincronismo tóraco - abdominal demonstrou 

melhora em relação ao período de aplicação 

do protocolo de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

Siglas: RTA - Reequilíbrio tóracoabdominal; RN - Recém-nascido; FC - frequência cardíaca; FR - Frequência respiratória; SpO2 - saturação periférica de oxigênio; UTIN - 

unidade de terapia intensiva neonatal; TFR - técnica de fisioterapia respiratória; NIPS - Neonatal InfantPainScale; BSA - Boletim Silvermman Anderson ; EPB - escala de 

Prechtl e Beinteman; ; NFCS - Neonatal Facial Coding System; PIPP - PrematureInfantPain Profile; RNPT - recém-nascido pré-termo; SDR - síndrome do desconforto 

respiratório; 
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Quadro 1. Continuação do resumo dos artigos selecionados 



 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Dentre os estudos analisados Roussenq et al
17

, apresentou resultados positivos com a 

aplicação do método RTA em RN prematuros de baixo peso internados em UTIN. Foi 

encontrada uma diminuição da FR e do índice Boletim Silvermman Anderson (BSA) nos RN 

submetidos ao método, indicando melhora no desconforto respiratório desses pacientes. A 

diferença significativa em parâmetros cardiorrespiratórios constatados por Roussenq et al
17

 

também pode ser identificada na pesquisa de Selestrin et al
20

, que ao analisar os efeitos da 

prática de fisioterapia neonatal sobre os mesmos parâmetros fisiológicos, e mais temperatura 

axilar, de RNPT submetidos à ventilação mecânica, observou diminuição significativa da FC 

e da FR após o atendimento fisioterapêutico, além de aumento da SpO2
20

. 

Roussenq et al
17

 também observou que com o método RTA, além da diminuição da 

FR e do BSA, os RN submetidos à técnica apresentaram comportamento tranquilo, avaliado 

pela escala de Prechtl e Beinteman (EPB). O fato do RTA não se apresentar como um 

procedimento doloroso, pois não houve alteração importante da NIPS após a intervenção, 

corrobora com dados de Falcão et al
21

, no qual tanto a escala NIPS quanto o PIPP, não sofreu 

alteração durante e após o método
22

. O RTA quando comparado a outras técnicas 

fisioterapêuticas, não tem demonstrado efeitos deletérios
21,23,24.

 

Tassinari et al
19 

sugere que o método RTA surge como uma alternativa no tratamento 

da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido (SDRRN), apesar da amostra do 

estudo ser pequena, pois é uma técnica que visa incentivar a ventilação pulmonar e a 

diminuição do desconforto respiratório
17

. Contudo, o resultado desse estudo observou que as 

variáveis clínicas (FR, FC e SpO2) não demonstraram melhoras estatisticamente 

significativas, porém a harmonia tóraco - abdominal demonstrou melhora em relação ao 

período de aplicação do método RTA. 

Segundo o estudo de Martins
18

, em contrapartida com o resultado do estudo de 

Roussenq et al
17

, não houve alteração na FC, FR e SpO2 e não foi observado nenhum 

malefício ao RN em relação as técnicas de compressão torácica seguida de vibração mecânica 

e RTA, aplicadas no estudo. Resultado controverso foi verificado no estudo de Antunes
25

 que 

compara o efeito da fisioterapia respiratória convencional, por meio da aplicação de manobras 

de drenagem postural, pressão manual torácica, facilitação da tosse e aspiração de vias aéreas 

superiores, com a técnica de AFE na SpO2, FC e FR, onde as técnicas produziram aumento 
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significativo da SpO2 aos 10 e 30 minutos após-intervenção, mas também sem alteração na 

FR.  

Outra variável também estudada por Martins
18

 foram as pontuações das escalas de dor. 

Pode-se observar aumento da pontuação média geral de todas as escalas (NIPS, NFCS e 

PIPP). No entanto, é estatisticamente significante apenas o aumento da escala NIPS do G2 

(T1xT3). Contudo, o aumento numérico do resultado não caracteriza dor, pois sua presença só 

é considerada quando a pontuação final é igual ou superior a três
22

. Martins
18 

relata no seu 

estudo que em algumas vezes a simples presença do terapeuta e o contato manual oferecido 

pelo procedimento podem desencadear choro e agitação do RN, assim como a iluminação e os 

ruídos ambientais. Evidenciando que não é adequado que se associe o desconforto do RN ao 

efeito de uma ou outra técnica, mas sim ao conjunto de fatores presentes na UTIN no 

momento da intervenção
18

. 

O estudo de Oliveira et al
16 

relata que a execução do Método RTA obteve um 

resultado mais positivo quando comparado à fisioterapia respiratória convencional, para a 

redução do grau de elevação do esterno na amostra estudada. Observou redução no BSA e na 

FC, 15 minutos após a intervenção, nos 3 grupos estudados (técnica de vibro compressão, 

tapotagem associadas à drenagem postural e à técnica de aspiração traqueal), mostrando os 

benefícios das técnicas aplicadas
17

. 

A afirmação acima é baseada no fato de que o método RTA quando direcionado para 

reduzir o esforço respiratório através de manuseios contínuos para a melhoria da região 

sobreposta entre o diafragma e costelas, com apoios abdominais, e melhora da 

expansibilidade torácica, com auxílio da inspiração, facilite a sincronia entre tórax e abdômen, 

melhora do tônus e da força dos músculos respiratórios
14

, divergindo da fisioterapia 

respiratória convencional, onde as técnicas são executadas separadamente, e com base na 

fisiopatologia da doença, sem buscar a sincronia dos músculos respiratórios
26

. 

Em relação à alteração do estado comportamental da dor, através de mudanças em 

parâmetros comportamentais e fisiológicos, o estudo de Oliveira et al
16

 relatou que nem a 

fisioterapia respiratória convencional, nem o método RTA acarretou dor ao RN, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas. O estudo de Martins
18

 comparou os 

efeitos da fisioterapia respiratória convencional e do método RTA na dor do RN, com auxílio 

das escalas NIPS, PIPP e NFCSe não encontraram a presença de dor
18

. Corroborando este 

achado, Roussenq et al
17

 que aplicaram o método RTA em prematuros, não observaram 

alteração na escala NIPS. 
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O reduzido número de publicações acerca do tema caracteriza-se como uma 

importante limitação da presente revisão. Os resultados do presente estudo sugerem que a 

aplicação do método RTA traz maiores benefícios do que a fisioterapia convencional, no que 

tange à melhora da biomecânica respiratória, da FR, do DR e não traz prejuízo no 

comportamento dos neonatos. Será importante que outros estudos confirmem estes resultados 

através da avaliação de maior número de pacientes. 
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CONCLUSÃO 

 

O corrente estudo sugere que a aplicação do método RTA mostrou-se superior a 

fisioterapia respiratória convencional na melhora da biomecânica respiratória, do desconforto 

respiratório e parâmetros fisiológicos, como:  Frequência respiratória, frequência cardíaca e 

saturação periférica de oxigênio. Além de proporcionar tais benefícios, o método RTA não 

causa dor e não altera o estado comportamental do RN, porém faz-se necessário a 

intensificação de estudos na área para melhor comparação de dados. 
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