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RESUMO

A OOAF associada à pressão expiratória positiva (PEP) é utilizada como técnica fisioterapêutica para a desobstrução brônquica e vem sendo 
estudada desde a década de 80. Pode ser definida como a aplicação terapêutica periódica ou intermitente de resistor de limiar pressórico do tipo 
gravitacional à fase expiratória do paciente. A aplicação deste resistor permite a frenagem do fluxo expiratório pela produção de curtas e 
sucessivas interrupções à passagem deste, produzindo assim, uma repercussão oscilatória de alta frequência, a qual é transmitida à região 
traqueal e à árvore brônquica, fazendo com que ocorra o “descolamento” e o deslocamento das secreções traqueobrônquicas. Porém, ainda 
existe uma lacuna, no que diz respeito a possibilidade de realização da técnica de OOAF com o Shaker através de uma traqueia possibilitando a 
sua execução com o paciente deitado. Objetivou-se avaliar o desempenho da execução da OOAF, pelo Shaker através da adaptação de uma 
traqueia de maior extensão ao bocal do aparelho. Trata-se de uma série de casos, randomizado, com intervenção, sem grupo controle, realizada 
em voluntários do Centro Universitário Estácio do Ceará, Fortaleza-CE, no período de agosto de 2016 a julho de 2017. A população foi composta 
por 23 alunos da instituição cursando do 1º ao 4º semestre dos cursos da Saúde. O voluntário permaneceu na posição sentada com os cotovelos 
apoiados em uma mesa, um pesquisador sustentando o aparelho com uma das mãos na boca do paciente e ao mesmo tempo em que orientará 
uma inspiração lenta, profunda e máxima pelo nariz e uma expiração pela boca com maior fluxo e pressão abdominal, sem, no entanto, realizar 
uma expiração forçada. O voluntário realizou duas execuções da técnica por 2 ciclos respiratórios, seguindo a mesma ordem adotada durante a 
execução dos treinos para observar qual aparelho apresentou maior vibração. Em seguida, o voluntário executou o mesmo procedimento, mas 
com o outro aparelho. Durante a execução do Shaker® Classic com traqueia adaptada, o voluntário utilizou o aparelho tanto na posição sentado 
como deitado (dependendo do sorteio que era realizado antes da técnica), pois a traqueia permite uma maior mobilidade de execução do 
aparelho. Já o Shaker® Classic foi utilizado apenas sentado, seguindo os princípios de utilização. Sendo assim, foi possível identificar através do 
voluntário a percepção de maior vibração em suas devidas posições. Na posição deitado, o voluntário foi colocado em decúbito dorsal 
confortavelmente acomodado, com apoio de cabeça. Assim o mesmo realizou a técnica deitado e logo após sentado, respondendo ao
pesquisador em qual posição o aparelho ofereceu maior vibração. A monitoração com o microcontrolador foi mensurada em todas as posições e 
no aparelho com e sem a adaptação. Ao final do procedimento foram monitoradas novamente a PA, FC, SatO2, FR e questionado a presença de 
tontura, cefaleia, desconforto, plenitude (pulmão muito cheio de ar) ou outras sensações. Resultados: Dos voluntários participantes da pesquisa 
tivemos 20 mulheres e 3 homens com idades entre 18 e 48 anos. Considerando a utilização do SCA (Shaker® Classic com adaptação) e SCSA 
(Shaker® Classic sem adaptação) na posição sentado, 10 voluntários relataram uma maior vibração do SCA e 13 do SCSA. Na utilização do SCA nas 
duas posições, 10 relataram uma maior vibração do Shaker® Classic adaptado na posição sentado, 11 descreveram o SCA na posição deitado e 2 
referiram que não houve diferença entre os aparelhos. Concluiu-se que o Shaker® classic com adaptação de uma traqueia de maior extensão 
mostrou-se bem eficaz na posição de decúbito dorsal e sentado tendo efeitos bem semelhantes ao modelo Shaker® Classic.
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