
E-mail para contato: dmsmdiniz@hotmail.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es) Natércio Caetano de Araújo; Felipe Martins Holanda; Mylena Ximenes Aguiar; Diego Bastos Gonzaga; Denise Maria Sá 
Machado Diniz

Palavra(s) Chave(s): Modalidades de fisioterapia. Fluxo laminar. Volume de ventilação pulmonar.

Título: DESCRIÇÃO DOS EFEITOS E DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA DRENAGEM AUTÓGENA PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

A drenagem autógena (DA) é uma técnica que utiliza alterações de volumes e fluxo aéreo com o objetivo de promover oscilações brônquicas e, 
consequentemente, mobilizar secreções das vias áreas mais distal para as centrais. É uma técnica de higiene ativa que utiliza inspirações e 
expirações lentas controladas pelo paciente, na posição sentada. Inicia-se no volume de reserva expiratório (VRE), com intuito de mobilizar 
secreções distais e progressivamente chega ao volume de reserva inspiratório (VRI) para eliminação de secreções proximais. Essa técnica se apoia 
nas formas da curva fluxo/volume que mostram o melhor fluxo nas pequenas vias aéreas na expiração “suspirada” comparada a expiração 
forçada. O objetivo deste estudo é descrever e ilustrar, através de fotos, as técnicas ativas utilizando inspirações e expirações lentas e controladas 
pelo paciente, na posição sentada, iniciando-se no VRE tendo em vista a mobilização de secreções distais e, depois, progressivamente, no VRI 
para eliminação próxima.  Trata-se de pesquisa bibliográfica, realizada no período de fevereiro a abril de 2016, no laboratório de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória do Centro Universitário Estácio do Ceará. Inicialmente pesquisou-se nas bases de dados GOOGLE ACADÊMICO, MEDLINE e 
SCIELO, utilizando como palavras-chave: Fisioterapia respiratória, drenagem autógena, Patologias Obstrutivas. Encontrou-se 6 artigos científicos 
publicados entre os anos de 2002 a 2014. Entre os resultados encontrados, foi visto que a drenagem autógena é uma técnica extremante eficaz 
para tratamento de doenças obstrutivas, e tem uma ótima flexibilidade, ou seja, adaptam-se facilmente as necessidades individuais de cada 
paciente. Concluiu-se que a drenagem autógena aponta bons resultados em relação à mobilização de secreção e melhora da função pulmonar, 
com a vantagem de apresentar menor probabilidade de produzir dessaturação de oxigênio. No entanto, possui a desvantagem de necessitar de 
um tempo mais prolongado de duração da sessão e para aprendizagem do paciente.
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