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Objetivo:  Relatar o uso da manobra aumento do fluxo expiratório através da análise
estetoacústica na ausculta de roncos respiratórios em um paciente adulto. Metodologia:
Indivíduo internado no CTI da SCMB/Respirafisio em ventilação mecânica, acordado,
traqueostomizado, diagnosticado acidente vascular cerebral pontino. Para a avaliação
fisioterapêutica foi realizada a ausculta pulmonar utilizando o aparelho estetoacústico,
onde verificou-se roncos difusos. Após a AP foi utilizada a manobra AFE, seguida de
uma nova AP. A ausculta pulmonar foi realizada com estetoscópio acoplado a um
microfone ligado ao computador portátil, utilizando o programa Audacity 1.3, onde
foram analisadas as ondas sonoras da AP. Este estudo teve a aprovação prévia do
comitê de ética institucional da SCMB/Respirafisio. Resultados: A amostra analisada
mostrou alteração na ausculta pulmonar evidenciado pela alteração do espectro na
onda sonora. Na técnica AFE, os ruídos adventícios mostraram uma diminuição,
melhorando a ausculta pulmonar, confirmando que a manobra de AFE é efetiva tanto
no deslocamento quanto na remoção de secreção quando ausculta pulmonar for de
roncos em pacientes adultos.  Conclusão: A evolução clínica satisfatória mostrou
quando se trabalha com técnica de fluxo o resultado mostra melhora no quadro do
adulto. Por ser uma técnica de fluxo rápido, auxiliou na remoção da secreção das vias
pulmonares de maior calibre e a menor chance de complicação. 
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