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Objetivo: Relatar o uso da manobra ELPR e percussão através da análise estetoacústica
na ausculta de creptos e sibilos respiratórios em dois recém-nascidos.  Metodologia: 
Indivíduos internados na unidade de terapia intensiva neonatal da SCMB/Respirafisio
em VM, sedados, intubados, apresentando no ato do atendimento fisioterapêutico
ausculta de creptos e sibilos. Após a ausculta foi determinada a técnica ELPR em um
RN e percussão no outro RN, sendo feito um único atendimento para cada técnica. A
ausculta pulmonar foi realizada antes e após as manobras. Em seguida o RN foi
aspirado TOT e vias aéreas. Este estudo teve a aprovação prévia do comitê de ética
institucional da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena/Respirafisio. Resultados: A
amostra analisada mostrou alteração na ausculta pulmonar evidenciado pela alteração
do espectro na onda sonora. A técnica ELPR, os ruídos adventícios mostraram uma
diminuição, melhorando a ausculta pulmonar, confirmando que a manobra é efetiva
tanto no deslocamento quanto na remoção de secreção quando AP for de creptos ou
sibilos. A técnica de percussão mostrou aumento nos ruídos adventícios
conseqüentemente uma piora na AP, confirmando que a manobra de percussão foi
efetiva no deslocamento, porém não na remoção, assim piorando os ruídos adventícios.
Conclusão: A evolução clínica mostrou, quando se trabalha com fluxo lento e
prolongado, o resultado mostra melhora no quadro no RN, portanto quando trabalhado
com deslocamento não consegue obter um resultado satisfatório. Por ser uma técnica
fluxo lento e prolongado, auxiliou na remoção da secreção das vias pulmonares de
menor calibre
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