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Em pediatria, uma das estratégias fisioterapêuticas é a utilização de atividades e recursos 

lúdicos, como brinquedos terapêuticos (BT), os quais são escolhidos e adequados de acordo com 

diferentes idades e interesses. Contudo, ainda não está estabelecido na literatura a repercussão 

imediata desses recursos utilizados na prática diária em parâmetros relacionados a função do 

sistema respiratório, como da oscilometria de impulso (IOS) e a pletismografia. Objetivo: 

analisar as repercussões imediatas do uso de BT de sopro em parâmetros de avaliação do sistema 

respiratório. Métodos: estudo analítico observacional transversal, de caráter quantitativo, no qual 

participaram escolares saudáveis, entre 7 e 14 anos, provenientes de instituições de ensino da 

Grande Florianópolis-SC/ Brasil. O controle da higidez se deu pelo histórico de saúde, 

questionário sobre asma e o exame de espirometria normal (Eric Jaeger Master Screen Body 

Germany®234), respeitando-se as recomendações da ATS (2005). Aos selecionados, conduziu-se 

a avaliação antropométrica e randomizou-se o uso de 3 BT de sopro: bola de sabão, língua de 

sogra e balão. Na sequência, realizou-se os exames de IOS e pletismografia, através do 

Pneumatógrafo da marca Jaeger - Master ScreenBody Germany 234, antes (T0) e imediatamente 

após (T1) a realização de 10 ciclos respiratórios utilizando-se cada um de 3 BT. Os dados obtidos 

foram comparados por meio do teste T-pareado. Considerou-se um nível de significância de 5% 

para todos os testes processados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) 

versão 20.0. Resultados: participaram 71 escolares (40 meninas) com média de idade de 

9,70±2,12anos. Comparando-se T0 e T1, sem identificar qual BT, observou-se aumento dos 

parâmetros de Z, R5, Fres e CI (p<0,05), e diminuição do VRE (p<0,001) após o uso do 2°BT. 

Após o 3ºBT, manteve-se o aumento dos parâmetros anteriores, incluindo-se AX (p=0,001). 

Nominando os BT, identificou-se diminuição imediata de AX e aumento das resistências sRaw e 

Raw (p<0,05) quando a BS foi usada em 1ºordem. Como 2ºBT, a BS repercutiu em aumento do 

VRE, VR e VR%CPT (p<0,05) e como 3ºBT aumentou Z, R5, Fres e sRaw (p<0,05). Quanto ao 

efeito da LS como 1ºBT houve aumento de R5, e como 3ºBT aumentou Z, R5, Fres e AX 

(p<0,05). O B como 2ºBT aumentou os parâmetros do IOS de Z, R5, Fres e AX, e 

pletismográficos de CI e VR%CPT. Como 3ºBT aumentou R5, X5 e AX (p<0,05). Conclusão: a 

utilização de BT de sopro por escolares saudáveis apresentou repercussões imediatas em alguns 

parâmetros da mecânica e da função pulmonar, ressaltando o aumento da resistência em algumas 

ocasiões e do volume pulmonar. 
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