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RESUMO

A Bronquiectasia é uma dilatação irreversível de um ou mais brônquios, normalmente sendo resultado de patologias crônicas e inflamatórias 
levando a presença de expectoração purulenta. As técnicas de fisioterapia respiratória possuem o objetivo de aumentar a permeabilidade das vias 
aéreas, evitar quadros secretivos, além de favorecer a desobstrução. Outra terapêutica que tem cada vez mais recebido destaque são os produtos 
naturais, e os estudos tem fornecido uma grande variedade de agentes potencialmente uteis na clínica, proporcionando um grande recurso na 
elaboração de novas drogas, pois esta variedade de moléculas químicas produz um grande espectro de atividades farmacológicas. A aromoterapia 
é derivada das técnicas da medicina tradicional, em que nos dias atuais associadas ao desenvolvimento tecnológico, é usada como uma terapia 
complementar aos métodos tradicionais ou alternativa.  A pesquisa tem como objetivo analisar a efetividade da aromaterapia, através da 
inalação do óleo essencial de eucalipto globulus, associada à reabilitação pulmonar em pacientes com bronquiectasia. Trata-se de um estudo de 
casos, que consiste de um projeto piloto, que está sendo realizado na Clínica Escola da Faculdade Estácio do Recife, no período de agosto de 2016 
a julho de 2017. A amostra, do tipo conveniência,  composta por 3 voluntários bronquiectásicos, sedentários, de ambos os sexos, com idade 
maior que 18 anos. Todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação pneumofuncional e em seguida iniciaram o tratamento de 
reabilitação pulmonar associada à nebulização com óleo essencial de eucalipto globulus. O índice de Tiffenau apresentou aumento da 1ª avaliação 
para a 2ª avaliação com redução da quantidade de secreção eliminada ao longo das 10 sessões, apesar de não ter tido alterações do Peak Flow 
antes e depois a cada sessão. De acordo com os resultados, a reabilitação pulmonar associada à nebulização com óleos essencial de Eucalipto 
Globulus mostrou-se eficaz como opção terapêutica na melhora da função pulmonar em pacientes com Bronquiectasia.
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