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RESUMO

A fisioterapia respiratória é essencial ao tratamento de pacientes com acometimentos respiratórios agudos e crônicos, sendo a dificuldade em 
expectorar as secreções retidas um dos principais problemas enfrentados pelo fisioterapeuta. Vários são os recursos fisioterapêuticos disponíveis 
no mercado nacional e internacional desenvolvidos com objetivo de promover a limpeza das vias aéreas, dentre estes destacam-se os aparelhos 
que promovem a Oscilação Oral de Alta Frequência (OOAF). Essa técnica facilita a eliminação da secreção, através da redução da viscoelasticidade 
e impedância do muco, possibilitando a manutenção e melhora da função pulmonar em longo prazo e maior estabilidade das unidades alveolares 
ao final da expiração, pois é associada à Pressão Expiratória Positiva (PEP), a qual tem sido utilizada para melhorar a depuração mucociliar em 
pacientes portadores de doenças respiratórias supurativas. Objetivo: Analisar os efeitos de vibração e da PEP durante a utilização do Shaker® 
Classic com adaptação de traqueia em indivíduos com patologias pulmonares. Método: Trata-se de um estudo de casos, randomizado, com 
intervenção, sem grupo controle, realizado em indivíduos com patologias pulmonares atendidos em Unidades de Atenção Primária à Saúde, 
localizadas na Regional VI do município de Fortaleza-Ce, iniciado em agosto de 2017 e com previsão de término em julho de 2018. A coleta foi 
iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, com o parecer de aprovação número 
2.589.245 e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por cada voluntário. A aplicação da técnica foi realizada através do 
dispositivo Shaker® Classic com adaptação (SCA) e Shaker® Classic sem adaptação (SCSA), sendo que na posição deitado se utilizava apenas o SCA 
e na posição sentada o SCSA. A coleta foi dividida em 3 fases, sendo cada fase realizada em um dia diferente. Na primeira fase se utilizava o SCA 
na posição de decúbito dorsal realizando 16 excursões expiratórias e logo em seguida o SCSA na posição sentada com mais 16 excursões. No 
início, durante e após a realização da técnica era coletada a secreção e armazenada em um coletor de exames universal estéril, para ser pesada 
após o procedimento. Os sinais vitais (Pressão Arterial, Frequência Respiratória, Frequência Cardíaca e Saturação) eram monitoradas no período 
pré, peri e pós realização da técnica. Resultados: Até o momento a amostra é de 3 pacientes, todas do gênero feminino com média de idade de 
43,3 anos. Em relação ao estado civil, 33,3% eram divorciadas, 33,3 % casada e 33,3% solteira. A patologia que mais predominou foi asma, 
referida por 100% da população pesquisada. Com relação a prática de exercícios físicos, 100% referiu não praticar nenhum tipo de atividade. 
Todas as pacientes relataram fazer uso de algum tipo de medicamento broncodilatador para melhorar a respiração e consequentemente a 
oxigenação. A média de pressão arterial foi de 120 para a pressão diastólica e 97,14 para a sistólica. A frequência respiratória de 17 incursões por 
minuto, a frequência cardíaca 85,90, a saturação de oxigênio apresentou média de 96,95%. Não houve diferença entre o peso da secreção pré e 
pós-coleta. Em relação ao aparelho que ofereceu maior vibração, 100% relatou ser o SCSA. Já em relação a sensação de resistência (PEP) que os 
aparelhos ofereciam, 100% relatou que o SCA possuía uma maior resistência em relação ao SCSA. Todas as pacientes relataram melhora na 
respiração durante os procedimentos. Considerações finais: Os aparelhos de OOAF são eficazes na remoção da secreção e melhora da obstrução 
pulmonar. Os dispositivos SCA e SCSA tiveram resultados benéficos sobre a melhora da obstrução em pacientes com doenças pulmonares, 
evidenciando que o SCA parece ser mais efetivo tanto para produzir maior vibração quanto maior PEP nos voluntários avaliados. A continuação da 
pesquisa e aumento da amostra poderá confirmar esse achado.
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