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Resumo  
Introdução: A bronquiectasia é uma patologia que pode ser definida como uma complicação 
de uma infecção respiratória prévia que é caracterizada por tosse crônica e produção de 
secreção. São muitos, os instrumentos passíveis de serem utilizados na avaliação respiratória 
desses pacientes. Objetivo: Esta investigação teve por objetivo avaliar a força muscular 
respiratória e o pico de fluxo expiratório de pacientes com bronquiectasia submetidos à 
reabilitação respiratória. Metodologia: A amostra foi constituída por 13 pacientes portadores 
de bronquiectasia (idade= 60±14,86 anos). Os métodos de avaliação utilizados foram: 
manovacuometria, na aferição da pressão inspiratória máxima (Pimáx) e da pressão 
expiratória máxima (Pemáx); peak flow® (pico de fluxo expiratório – PFE). A intervenção se 
deu com as técnicas de desobstrução brônquica (drenagem postural, vibrocompressão e 
tapotagem), aparelhos como shaker e incentivadores inspiratórios, huffing e Sustentação 
Máxima Inspiratória (SMI). Foi utilizado o teste t de Student (comparação intra-grupo) e o 
teste de correlação de Pearson (associação entre as variáveis). O nível de significância 
adotado foi de p<0,05. Resultados: Houve aumento significativo da Pimáx (-61,15 ± 11,02 
cmH2O vs -75,77 ± 18,80 cmH2O, p= 0,001) da Pemáx (61,92 ± 9,02 cmH2O vs 72,69±9,26 
cmH2O, p= 0,015) e do PFE (256,31 ± 116,51 l/mim vs 283,08 ± 108,20 l/min, p<0,001). 
Verificou-se uma associação significativa e positiva da Pimáx com a Pemáx (r= 0,582; p= 
0,037) e com o PFE (r= 0,573; p= 0,041). Conclusão: Através dos dados apresentados, pode-
se observar que o tratamento fisioterápico resultou em aumento significativo dos valores de 
Pimáx, Pemáx e Peak flow na amostra analisada. 
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