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Resposta correta: letra “c”
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Comentários – letra “a”

Não é apenas após uma inspiração 
forçada que a expiração é passiva, a 

expiração é passiva, independentemente 
se a fase inspiratória for tranqüila ou 

forçada
Por isso essa alternativa esta incorreta

Comentários – letra “b”

A inspiração não é um processo ativo 
apenas no inicio de sua fase, mas 

constitui um processo ativo por completo, 
com consumo de energia para gerar força 

motriz para contração dos músculos 
respiratórios e facilitar o deslocamento de 
volumes de ar atmosférico para o interior 

dos pulmões
Por isso, essa alternativa é falsa

Comentários – letra “c”

Quando os músculos inspiratórios contraem, a 
pressão no espaço pleural que é NEGATIVA ou 

SUBATMOSFÉRICA, tende a ficar cada vez 
mais negativa, assim podemos dizer que a 

pressão intrapleural, na fase inspiratória torna-
se mais negativa ou mais subatmosférica

Isso acontece mais acentuadamente nas bases 
pulmonares
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Comentários – letra “d”

Não é a pressão negativa que é gerada no 
espaço pleural, durante a fase inspiratória, que 

irá provocar o inicio da fase expiratória.

Mas sim, os volumes que entraram nas vias 
aéreas, aumentando as pressões dentro dos 

alvéolos, provocando distensão dos mesmos, e 
agora, como conseqüência acontecerá o 

processo natural de recolhimento elástico 
pulmonar, que é a fase expiratória
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Comentários – letra “e”

Os alvéolos não colabam na fase expiratória, NÃO pela 
alta tensão gerada pelo surfactante. Pois o surfactante é

uma substância que tem a propriedade de reduzir a 
tensão da superfície alveolar. 

• Os alvéolos não colabam graças a presença do 
surfactante que diminui a tensão da superfície alveolar.

• Também por causa do volume residual que permanece 
nos pulmões mesmo após uma expiração forçada.

• E por causa da pressão positiva existente nas vias 
aéreas de aproximadamente de +5 cm H2O.

Resposta – letra “a”

Comentários – letra “a”

A vibração é uma técnica fisioterapêutica, capaz de 
fazer propagar da superfície do tórax para o interior da 

caixa torácica (árvore traqueobrônquica), ondas 
mecânicas, que aumentam as atividades ciliares e 

facilitam a transportabilidade (depuração, clereance
pulmonar) nos brônquios.

NÃO é a freqüência respiratória elevada que 
potencializa a técnica de vibração, pelo contrário, NÃO 
deve SER UMA INDICAÇÃO da vibração em pacientes 

com freqüência respiratória elevada.

Isso torna essa opção como incorreta
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Comentários – letra “b”
• A questão é bem clara quando fala de percussão em CRIANÇA JOVEM, 

devemos entender que são os neonatos que não se beneficiam da 
técnica de percussão de maneira efetiva

• Pelo fato de apresentarem uma caixa torácia muito complacente e um 
pulmão pouco complacente, para conseguirmos bons efeitos com a 

percussão no neonato, teríamos que usar uma pressão com as mãos 
semelhante a usada em tórax adulto, e isso contra-indicaria a técnica 

para os neonatos

• Mas a questão descrita, refere-se a uma CRIANÇA JOVEM , que já
apresenta propriedades torácicas e pulmonares que s e beneficiam 

da técnica de percussão

• Isso torna essa opção correta

Comentários – letra “c”

Um detalhe importante que devemos ter em 
mente sobre a DRENAGEM POSTURAL EM 

PEDIATRIA, é que, é FREQUENTE em 
CRIANÇAS o refluxo gastroesofágico, então, 
as posturas são as mesmas para as crianças 
e adultos, porém devemos ficar atentos para 

este “PEQUENO, GRANDE DETALHE”
REFLUXO GASTROESOFÁGICO

Por isso esta alternativa esta correta
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Comentários – letra “d”

Após uma extubação pode acontecer 
algumas intercorrências, dentre elas a 
presença de LARINGOESPASMO E 
BRONCOESPASMO, por este fato 

devemos EVITAR a aspiração 
nasofaríngea, afim de NÃO provocar um 

possível espasmo na região faríngea

Isso faz com que essa opção seja correta

Comentários – letra “e”

As crianças tem reflexo da tosse imaturo e 
em desenvolvimento, porém é importante 

estimular a tosse antes dos 18 meses 
através do tic traqueal que é feita na 

fúrcula esternal

Isso torna essa opção verdadeira

Caso Clínico
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Descreva os problemas identificados na paciente no 3º dia de PO 
que determinarão a conduta fisioterapêutica
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Cite as técnicas de desobstrução contra-indicadas p ara o quadro 
apresentado no 3º dia PO, justificando sua resposta

Cite as técnicas fisioterapêuticas indicadas para o quadro 
apresentado por Mariana no 3º dia PO
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Aquecimento Global

O aquecimento global é o aumento da 
temperatura terrestre. 

O uso de combustíveis fósseis e outro 
processos em nível industrial, com 

acumulo de gases do tipo: dióxido de 
carbono, metano, óxido de azoto e CFC’s.

Aquecimento Global

A muitas décadas que se sabe que o 
DIÓXIDO DE CARBONO , tem grande 

capacidade de reter a radiação 
infravermelha do Sol na atmosfera, 
estabilizando assim a temperatura 

terrestre por meio do efeito estufa, mas, 
ao que parece, isso nada preocupa a 
humanidade que continua a produzir 

enormes quantidades deste e de outros 
gases de efeito estufa

Aquecimento Global

A grande preocupação é se os elevados 
índices de Dióxido de Carbono que se têm 

medido desde o século passado, e 
tendem a aumentar, podem vir a provocar 

um aumento na temperatura terrestre 
suficiente para trazer graves 

conseqüências à escala global, pondo em 
risco a sobrevivência dos seus habitantes. 
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O Brasil é responsável pela emissão mundial de 3% do s gases do efeito estufa 

Aquecimento Global e Seus Efeitos na Saúde Humana

Essas substância poluentes no ar atingem os seres 
humanos manifestando os seguintes sintomas:

dores de cabeça, desconforto, cansaço, palpitações 
no coração, vertigens, diminuição dos reflexos 
(monóxido de carbono que, em concentrações 
elevadas, pode conduzir à morte), irritação dos 
olhos, nariz, garganta e pulmões; infiltração de 

partículas nos pulmões formando ácidos sulfúricos 
(óxido de enxofre); asma aguda e crônica, bronquite 

e enfisema (dióxido de enxofre); câncer, 
degeneração do sistema nervoso central. 
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Aquecimento Global e Brasil
Imagine-se no Rio de Janeiro, em pleno calçadão da 

avenida Atlântica, de costas para o mar e admirando a 
fachada do hotel Copacabana Palace. Pois bem, se as 
coisas no planeta continuarem como estão, os cariocas 
do final deste século estarão privados dessa cena. Em 

vez disso, vão ver o Atlântico avançando sobre a 
avenida que tomou o seu nome emprestado e tomando 

o térreo e o primeiro andar do hotel. 
Catastrofismo barato? 

Que nada!
No ritmo em que a temperatura média da Terra vem 

subindo, corremos o risco de chegar a 2100 com o 
planeta até 3 ºC mais quente, o suficiente para derreter 
o gelo da Groenlândia e provocar uma elevação de sete 

metros no nível dos oceanos. 
E esse perigo é real. 

Muito real!

Desejo a todos vocês uma 
boa prova...

eriksonalcantara@hotmail.com


