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Resumo
As infecções respiratórias agudas são uma causa mundialmente importante de morbidade e mortalidade na infância, sendo a pneumonia a forma mais grave de todas. Os princípios terapêuticos mais aplicados às crianças internadas com pneumonia baseiam-se na antibioticoterapia e medidas de suporte, dentre essas medidas a fisioterapia focaliza-se na prevenção, ou até mesmo, na redução das conseqüências que podem ser causadas pelos mecanismos de obstrução das vias aéreas presentes nesta patologia. Apesar dos potenciais benefícios teóricos da fisioterapia respiratória no tratamento da pneumonia e de sua ampla utilização em centros de referência hospitalares, existem poucas evidências científicas que avaliem a efetividade desta terapia. Objetivo: avaliar a efetividade da fisioterapia respiratória nas crianças internadas por pneumonia no Hospital Universitário de Rio Grande (HU). Metodologia: Será realizado um ensaio clínico controlado e randomizado, a ser desenvolvido no período de outubro de 2005 a outubro de 2006. As crianças que estiverem internadas no HU com diagnóstico de pneumonia, na faixa etária entre 29 dias e 12 anos, que preencherem os critérios de elegibilidade, serão randomizadas em dois grupos, ambos os grupos receberão o tratamento padrão para pneumonia, mas apenas um grupo irá receber a intervenção fisioterapêutica e, o outro grupo, será apenas controle. A duração do tratamento constará do número total de dias que a criança estiver internada, com duas sessões ao dia em torno de 20 minutos cada. Os participantes que apresentarem contra-indicações para a realização das técnicas fisioterapêuticas serão excluídos do estudo. Serão tomadas medidas para o cegamento do estudo. Impactos esperados: A introdução da fisioterapia respiratória irá trazer benefícios no tratamento das crianças hospitalizadas por pneumonia levando a diminuição da disfunção respiratória, aceleração na remoção de secreções das vias aéreas, diminuição do tempo de hospitalização e a prevenção de complicações no curso da doença.
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