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Introdução. A drenagem autógena (DA) é uma técnica que utiliza alterações de volumes e fluxo aéreo com o objetivo 
de promover oscilações brônquicas e, consequentemente, mobilizar secreções das vias áreas mais distais para as cen-
trais. Objetivos. Descrever e ilustrar, através de fotos, as técnicas ativas utilizando inspirações e expirações lentas e 
controladas pelo paciente, na posição sentada, iniciando-se no VRE tendo em vista a mobilização de secreções distais 
e, depois, progressivamente, no VRI para eliminação próxima. Método. Trata-se de pesquisa bibliográfica, realizada 
no período de fevereiro a abril de 2016, no laboratório de Fisioterapia Cardiorrespiratória do Centro Universitário Está-
cio do Ceará. Inicialmente pesquisou-se nas bases de dados GOOGLE ACADÊMICO, MEDLINE e SCIELO, utilizando 
como palavras-chave: Fisioterapia respiratória, drenagem autógena, Patologias Obstrutivas. Encontrou-se 6 artigos 
científicos publicados entre os anos de 2002 a 2014. Resultados. Foi visto que a drenagem autógena é uma técnica 
extremante eficaz para tratamento de doenças obstrutivas, e tem uma ótima flexibilidade, ou seja, adapta-se facil-
mente as necessidades individuais de cada paciente. Conclusão. A drenagem autógena aponta bons resultados em 
relação à mobilização de secreção e melhora da função pulmonar, com a vantagem de apresentar menor probabilidade 
de produzir dessaturação de oxigênio. No entanto, possui a desvantagem de necessitar de um tempo mais prolongado 
de duração da sessão e para aprendizagem do paciente.
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