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Objetivo: Relatar o uso da manobra Ciclo Ativo da Respiração (CAR) no tratamento
de derrame pleural não drenado em um individuo pediátrico, menor que cinco anos de
idade. Metodologia: Individuo do gênero masculino, 4 anos e nove meses de idade,
apresentando queixa de tosse seca e intensa, febre e dor abdominal, evoluindo com
vômitos e prostração. O exame radiológico inicial evidênciou PNM e
hipotransparência em base de pulmão esquerdo com derrame pleural associado.
Realizado TC a qual concluiu moderado derrame pleural esquerdo aparentemente livre
determinando atelectasia compressiva do segmento superior. Optamos pelo uso da
técnica de CAR por auxiliar na reexpansão pulmonar, remoção de secreções e
possibilidade de reversão do quadro de DP. Este relato de caso teve a aprovação prévia
do comitê de ética instituicional da SCMB/Respirafisio. Resultados: Inicialmente o
pré-escolar foi classificado na programação vermelho de atendimento fisioterapêutico
na enfermaria, que consiste em 4 atendimentos em 24 h.
Após o uso da técnica CAR que auxilia na re-expansão pulmonar, melhor ventilação e
remoção de secreções a criança evoluiu com melhora no padrão clinico e radiológico,
absorção total do derrame e sem necessidade de dreno torácico, em 14 dias.
Optou-se por essa técnica devido às características de boa comunicação e interação da
criança. Conclusão: Ainda que registros literários indiquem o uso da técnica de CAR
para crianças maiores que sete anos, percebe-se que bem instruída, incentivada e
orientada, a criança menor também evolui de forma satisfatória.Devido aos resultados
positivos sugerimos aos colegas fisioterapeutas a inserção desse método em seus
protocolos para casos semelhantes.
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