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Introdução: A fisioterapia respiratória atua na prevenção e redução das consequências da retenção de secreção, 
utilizando dispositivos físicos e variantes do posicionamento. Os pacientes com bronquiectasia apresentam redução do 
clearence mucociliar o que favorece estados de hipersecreção e infecções recorrentes. Objetivos: Comparar dois 
dispositivos geradores de pressão positiva utilizada para a terapia desobstrutiva, nas posturas de sentado e supino, em 
pacientes portadores de bronquiectasia. Materiais e Métodos: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa(CAAE 54443616.7.0000.5200), conforme Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em pesquisa do 
Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos.  Trata-se de um estudo experimental-randomizado, 
controlado-tipo cruzado. Desenvolvido no ambulatório de fisioterapia cardiorrespiratória do HOF/PE-Brasil, de março a 
maio de 2016. Participaram pacientes adultos com diagnóstico de bronquiectasia. Os sistemas geradores de pressão 
foram: o CPAP “BOUSSIGNAC”(Vygon,EUA) e o EPAP(Vital Signs,EUA). Todos os pacientes foram submetidos aleato-
riamente a quatro protocolos com duração de 20min, e intervalo mínimo entre eles de 48h (1:CPAP-10 cmH2O_sentado, 
2:CPAP-10 cmH2O_supino, 3:EPAP- 10 cmH2O_sentado e 4:EPAP-10 cmH2O_supino). Foram utilizados como medi-
das para comparar os quatro protocolos, nos momentos pré-terapia e cinco minutos pós-terapia: Pressão arterial(PA) 
(Esfingnomanômetro-Unitec,Brasil), Frequência Cardíaca(FC) e Saturação Periférica de Oxigênio(SpO2)(Oxímetro DX-
2022/Dixtal, Brasil); Pico de fluxo expiratório(PFE); capacidade inspiratória(CI)(ventilômetro-wright analógico Ferraris/
Mark-8); frequência respiratória(FR) e volume de secreção eliminado em coletor. Foi utilizado o teste não paramétrico 
para amostras pareadas para comparar as variações dos resultados pré e pós-teste, e o teste ANOVA one-way para 
avaliar as quatro propostas metodológicas entre si. Resultados: Dos 13 voluntários selecionados, sete concluíram o 
estudo (cinco mulheres, 49,8±7,05 anos, VEF1/CVF= 58,8±7,66). A aplicação do dispositivo CPAP em supino resultou 
no maior volume de secreção eliminado(14,48±7,05mL, p=0,001) superando o CPAP e o EPAP sentado (8,88±6,82mL 
e 9±8,07mL, respectivamente), não diferindo do EPAP em supino (11,5±7,89mL). O ganho na CI ocorreu apenas quan-
do os dispositivos foram aplicados na posição supino(0,21±0,43L para  EPAP, p=0,000, e 0,19±0,28L para o CPAP). 
SpO2 caiu apenas em resposta ao uso do EPAP (-1,57±2,15_supino, p=0,000; -1,71±2,14_sentado,p=0,023). Houve 
uma tendência ao aumento da FR com o uso do EPAP tanto sentado (2,28±3,19 versus -0,14±4,48ipm) quanto em 
supino (1,85±2,60 versus -0,14±4,77ipm). Conclusões: Independente do dispositivo pressórico, os melhores resul-
tados foram obtidos empregando o posicionamento em supino, tanto para volume de secreção eliminado quanto para 
mobilização de volumes respiratórios. Sendo assim necessário para aperfeiçoar ambas as estratégias desobstrutivas.
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