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Objetivo: Relatar o resultado obtido com o uso da técnica de ELPR durante o
procedimento de admissão de recém-nascidos com síndrome de aspiração meconial em
UTI Neonatal.

 Metodologia: Individuo do gênero feminino, peso 2.070 grs, IGC 39 semanas, sem
contexto infeccioso, mãe gesta um, nove consultas pré-natal. Procedimento de
aspiração vigorosa de conteúdo meconial no bloco obstérico, sendo transferido para
UTIN, sedada, instalado TOT, nº: 3.5, altura: 8.0, e colocado VM. Apresentando
secreção de característica meconial pelo TOT. Optamos por realização da técnica de
ELpr por favorecer a remoção de secreção e pela possibilidade de prevenir, remover e
tratar as complicações decorrentes do mecônio , seguida  da técnica bag squeezing e
aspiração. Este relato de caso teve a aprovação prévia do comitê de ética institucional
da SCMB. Resultados: O atendimento inicial do recém-nascido na UTI baseava-se em
higienização orotraqueal e nasotraqueal. Evoluindo posteriormente com necessidade
de ventilação mecânica invasiva. O RN foi manipulado seis vezes em 24 h
(manipulação total com aspiração com tempo inferior a 4 minutos), atendimentos
preconizados pelas equipes de fisioterapia, médica e enfermagem. A conduta
fisioterapêutica foi a ELpr e bag-squeezing com o objetivo de otimizar a função
respiratória, prevenir, remover e tratar as complicações decorrentes do mecônio no
aparelho respiratório, manter a permeabilidade das vias aéreas bem como favorecer o
desmame da ventilação mecânica. O RN foi extubado após um período de 26 h,
acoplado ao CPAP-N e assim mantido por 18 h. Evoluindo com um quadro estável em
ar ambiente e recebendo alta da unidade em boas condições. Conclusão: O uso da
técnica mostrou-se eficaz e possibilitou a redução das complicações advindas da VM
por tempo prolongado. A técnica favoreceu ainda a rápida recuperação e a menor
chance de complicações. Devido aos resultados positivos sugerimos aos colegas
fisioterapeutas a inserção deste método em seus protocolos para casos semelhantes.
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