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RESUMO 

Pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTI) podem precisar 

de dispositivos de via aérea que substitua ou auxilie na manutenção de sua ventilação. O 

uso do tubo orotraqueal (TOT) ou traqueostomia (TQT) são recursos que comportam 

essa manutenção, possibilitando a oxigenação, remoção de secreções e ventilação 

mecânica. Para tanto, as cânulas utilizadas apresentam cuffs que quando insuflados 

exercem pressão sobre a parede traqueal, podendo levar a complicações. Neste sentido 

é fundamental assegurar uma pressão intracuff adequada, para que impeça 

microaspiração e evite lesões isquêmicas da mucosa traqueal do paciente. O objetivo 

deste trabalho é verificar e comparar as pressões intracuff dos tubos orotraqueais (TOT) 

e das cânulas de traqueostomia de pacientes submetidos à ventilação mecânica por um 

período de 60 dias nos períodos matutino, vespertino e noturno. Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. Para alcance dos objetivos, será 

realizada a avaliação diária de todos os pacientes ventilados mecanicamente. Os valores 

de Pcuff serão analisados mediante um cufômetro, aparelho específico para mensurar 

pressões de cuff. Os dados serão então comparados e discutidos mediante a estatística 

descritiva. 

 

INTRODUÇÃO 

Pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTI) podem precisar 

de dispositivos de via aérea que substitua ou auxilie na manutenção de sua ventilação. O 

uso do tubo orotraqueal (TOT) ou traqueostomia (TQT) são recursos que comportam 

essa manutenção, possibilitando a oxigenação, remoção de secreções e ventilação 

mecânica. 

O paciente crítico comumente está submetido à ventilação mecânica, a qual é 

possível por meio de próteses como o tubo orotraqueal com um balão inflável em sua 

extremidade distal, denominado cuff, indicado para o vedamento das vias aéreas 

inferiores durante a ventilação mecânica (SOUZA; SANTANA, 2012). 

Quando insuflados exercem pressão sobre a parede traqueal, podendo levar à 

isquemia da mucosa, que tem relação direta com a ocorrência de complicações em até 

90% dos pacientes, desde desconforto até complicações graves como paralisia de nervo 



laríngeo, expectoração sanguinolenta, fístula traqueoesofágica e rotura traqueal 

(COELHO; PAIVA; MATHIAS, 2016). 

O III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica (III CBVM) recomenda que os 

valores da pressão intracuff (Pcuff) estejam entre 15-25 mmHg (20-34 cmH2O) para 

impedir a aspiração e prevenir vazamento de ar (GODOY et. al;2012).  

É indispensável assegurar uma pressão adequada no interior desse dispositivo, 

pois esse tem o objetivo de vedar a interface entre a mucosa traqueal e o cuff, de tal 

modo que impeça a microaspiração de secreções orofaríngeas e evite lesões pressóricas 

isquêmicas por obliteração das artérias da mucosa traqueal do paciente (GODOY et. 

al;2012). 

 

OBJETIVOS 

Verificar e comparar as pressões intracuff dos tubos orotraqueais (TOT) e das 

cânulas de traqueostomia de pacientes submetidos à ventilação mecânica internados na 

UTI adulto de um hospital público do interior do estado de São Paulo, por um período de 

60 dias nos períodos matutino, vespertino e noturno.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. Para 

alcance dos objetivos, será realizada a avaliação diária de todos os pacientes ventilados 

mecanicamente, nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os valores das pressões 

de cuff serão analisados mediante um cufômetro, aparelho específico para mensurar 

pressões de cuff. Os dados serão então analisados e discutidos mediante a estatística 

descritiva.   

 

DESENVOLVIMENTO 

Na prática hospitalar observa-se que a mensuração da Pcuff é muitas vezes 

negligenciada pelos profissionais. Quando a verificação é realizada, geralmente, ocorre 

pela palpação digital do balonete externo (piloto), não sendo esta uma medida fidedigna. 

Consequentemente, faz-se necessária a mensuração da pressão por meio de métodos 

considerados mais seguros e confiáveis como o cufômetro ou um simples manômetro de 

pressão. (CAMARGO et. al; 2006). 



Acredita-se que vários fatores causem variações de Pcuff como: mudanças no 

tônus da musculatura da traqueia; hipotermia; hipertermia; difusão de gás anestésico 

para dentro do balonete do tubo; e mudanças na posição do tubo endotraqueal. Estas 

variações na Pcuff podem danificar a parede traqueal e promover aspiração de conteúdo 

da orofaringe, levando a pneumonia nosocomial.  

 Diretrizes baseadas em evidências para a prevenção de pneumonia associada à 

ventilação mecânica recomendam os parâmetros para insuflar o balonete, no entanto, 

estas orientações não abordam a frequência ideal de medições da pressão do balonete 

para manter a Pcuff dentro da faixa recomendada (ALZAHRANI et. al., 2015). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na área da 

prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, em especial à pneumonia 

associada à ventilação mecânica, visto esta ser a principal complicação associada às 

variações incorretas de pressões de cuff. Realizou-se o cadastro junto à Plataforma 

Brasil e o encaminhamento da documentação ao Comitê de ética do UniSALESIANO, 

onde se aguarda a aprovação para coleta de dados. 
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