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RESUMO

A oscilação oral de alta frequência (OOAF) consiste em uma aplicação terapêutica periódica intermitente de resistor limiar pressórico do tipo 
gravitacional à fase expiratória do paciente. Esta pressão produz uma frenagem do fluxo pela produção de curtas e sucessivas interrupções na 
passagem deste. A aplicação do resistor e a frenagem do fluxo permite uma repercussão oscilatória de alta freqüência, a qual é transmitida à 
região traqueal e a árvore brônquica, fazendo que ocorra o deslocamento das secreções traqueobrônquicas. O Acapella® combina oscilação de 
alta frequência e PEP. O ar passa através de um cone, produzindo oscilações do fluxo. Possui dois modelos: Green para fluxo expiratório de 15 
l/min. ou mais e conseguem mantê-lo por 3 segundos; Blue, para pacientes que não conseguem manter um fluxo expiratório de 15 l/min. A 
frequência obtida varia de 0 a 30 Hz. A hipótese de nosso trabalho é que com o Acapella® Blue tem-se maior carga pressórica e a vibração. Os 
objetivos do estudo foram verificar a percepção vibratória e da carga pressórica produzida pelo Acapella® blue e Green em voluntários saudáveis. 
A pesquisa foi desenvolvida em um grupo de voluntários da Estácio/FIC. O período de realização da pesquisa foi de agosto de 2015 a julho de 
2016. A população foi composta por 30 alunos, cursando do 1º ao 4º semestre, para a execução da técnica proposta, utilizando os dois modelos 
de Acapella®: Green e Blue. Foram incluídos os sedentários, sem patologia cardiorrespiratória e assinatura do TCLE.  Foi observada diminuição na 
FR quando comparados no início e final. Nos parâmetros monitorados pré-técnica, verificou-se que a maioria dos voluntários apresentaram a PA 
máx reduzida após a execução da técnica e FC com um aumento mínimo, que são consideradas normais. Em relação à carga pressórica, todos os 
voluntários relataram sentir maior resistência no Acapella® Blue na carga máxima. A vibração foi percebida pela maioria dos voluntários no 
Acapella® Green na carga mínima no Acapella® Green na carga máxima.Observou-se, em relação a carga, que houve a predominância do aparelho 
Acapella® Blue, evidenciando que se o objetivo for produzir pressão positiva expiratória o ideal seria o Acapella Blue. Já em relação à vibração, 
houve a predominância do aparelho Acapella® Green, evidenciando que se o objetivo for remover secreção, o mesmo seria o mais indicado. 
Ambos em relação ao voluntário e pesquisador e em ambas as cargas.
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