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Resumo 

Introdução: Nos pacientes neurocríticos o rebaixamento do nível de consciência é o 
principal fator de risco para broncoaspirações e infecções pulmonares. Diante disto a 
intubação endotraqueal e a ventilação mecânica tem um papel importante 
principalmente na fase aguda do trauma, uma vez que protege a via aérea, permite a 
sedação e evita a hipoxemia e a hipercapnia. Nesta fase, a oxigenação encefálica e 
ventilação eficaz são prioridades em neuroemergência ou qualquer outro tipo de lesão 
traumática grave, com objetivo de se diminuir o sofrimento encefálico e suas 
complicações secundárias. Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre a 
ventilação mecânica em pacientes neurocríticos. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão narrativa de ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos 
de 2006 a 2018. Resultados/Considerações finais: A ventilação mecânica é 
imprescindível em pacientes neurocríticos, pois protege as vias aéreas, permite a 
regulação das pressões parciais de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2) e ainda o 
controle da pressão intracraniana (PIC).  

Descritores: Traumatismos Encefálicos, ventilação mecânica, Hiperoxia, pressão 
intracraniana. 

 

Abstract 

 

Introduction: In neurocritical patients the lowering of the level of consciousness is the 

main risk factor for bronchoaspirations is pulmonary infections. In view of this, 

endotracheal intubation and mechanical ventilation play an important role mainly in the 

acute phase of trauma, since it protects the airway, allows sedation and avoids 

hypoxemia and hypercapnia. At this stage, brain oxygenation and effective ventilation 

are priorities in neuroemergence or any other type of severe traumatic injury, in order 

to reduce the brachial suffering and its secondary complications. Objective: To review 

the literature on mechanical ventilation in neurocritical patients. Methodology: A 

systematic review of randomized or non-randomized clinical trials published between 

the years 2006 and 2018 was performed. Results/Final considerations: Mechanical 

ventilation is essential in neurocritical patients, since it protects the airways, allows the 

regulation of partial pressures of oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2), as well as the 

control of intracranial pressure (ICP). 

Key words: Traumatic Brain Injuries, mechanical ventilation, Hyperoxia, intracranial 

pressure. 
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Introdução 

  A ventilação mecânica é utilizada em pacientes neurocríticos, 

especialmente quando se tem comprometimento do nível de consciência, ou 

ainda, incapacidade de proteção das vias respiratórias. Considerando seus 

benefícios, é extremamente importante assegurar que a ventilação mecânica 

não produza efeitos deletérios, e que ela promova a estabilização dos 

parâmetros de perfusão cerebral e adequação da hemodinâmica cerebral1.  

Nos últimos anos o tratamento de pacientes neurocríticos avançou 

muito, principalmente nos centros especializados, o que contribuiu para a 

redução dos índices de mortalidade desses pacientes. Umas das principais 

preocupações durante o atendimento neurointensivo relaciona-se à pressão 

intracraniana (PIC), que quando alterada pode levar à lesões irreversíveis, 

devido ao aumento do edema secundário ao aumento da PIC2.                                                                                       

      Em pacientes neurocríticos graves, é aceito um valor de PIC entre 20 a 25 

mmHg, sendo que valores acima desses são associados à hipertensão 

intracraniana e maior prevalência de isquemia parenquimatosa. A isquemia 

cerebral é o fator secundário da mortalidade e morbidade em pacientes 

neurocríticos, sendo que a manutenção da pressão da perfusão cerebral (PPC) 

é o principal objetivo dos cuidados nos pacientes neurocríticos3.                                 

         A hiperventilação reduz a PIC pela hipocapnia que induz a vasoconstrição 

cerebral, o que acaba por reduzir o fluxo sanguineo cerebral (FSC), e que por 

sua vez agrava a perfusão levando a uma isquemia cerebral4. A hiperventilação 

profilatica (PCO2 menor que 25mmHg) não é recomendada e não deve ser 

realizada nas primeiras 24 horas, por ja existir uma redução do FSC5.  

 A influência da ventilação mecânica sobre os parâmetros 

hemodinâmicos, principalmente na PIC e a PPC, tem sido foco de diversos 

estudos, no entanto os resultados ainda apresentam divergências. Este estudo 

tem como objetivo demostrar a importância da ventilação mecânica nos 

pacientes neurocríticos, principalmente no que diz respeito ao controle da PIC 

e da PPC.  
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Resultados 

Os resultados da busca de artigos realizada estão relacionados na tabela que 

segue abaixo:  

Resultado da busca de artigos relacionados à ventilação mecânica em pacientes neurocríticos. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Norero et al, 

20046 

Determinar a 

mortalidade e 

recuperação em 

pacientes 

neurológicos que 

necessitam de 

ventilação 

mecânica. 

Estudo prospectivo de 77 

pacientes (42 homens, 

idade 54 +- 19 anos, com 

11 +- 4 de ECG 61% com 

doenças 

cerebrovasculares), que 

foram internados em UTI 

com doenças ou traumas 

neurológicos que 

necessitaram de 

ventilação mecânica. 

Pacientes neurocríticos que 

necessitaram de ventilação 

mecânica tiveram uma 

mortalidade menor e metade dos 

sobreviventes teve uma vida 

independente. 

Polese et al, 

20087 

Traçar o perfil sócio 

demográfico e a 

funcionalidade dos 

pacientes 

neurocríticos 

atendidos na clinica 

de fisioterapia 

neurológica da 

Universidade de 

Passo Fundo. 

Foram selecionados 16 

pacientes com 

diagnóstico de AVE que 

aceitaram participar da 

pesquisa, no período de 

março a agosto de 2006. 

As variáveis utilizadas 

foram; sexo, raça, idade, 

tipo da lesão tempo da 

lesão, o índice de Barthel 

foi utilizado com o intuito 

de avaliar a 

funcionalidade de cada 

paciente. 

O estudo mostrou que a grande 

maioria dos pacientes com AVE é 

independente ou semi-

dependente para as atividades 

cotidianas, e a reabilitação deve 

ser estimulada para obter uma 

maior funcionalidade e melhor 

qualidade de vida para esses 

pacientes. 

Andrade et 

al, 20098 

Foi avaliar o 

mecanismo da 

lesão cerebral no 

trauma 

cranioencefálico. 

Neste artigo, foi realizada 

uma revisão crítica da 

literatura sobre os 

princípios fisiopatológicos 

da lesão cerebral no 

paciente com 

traumatismo 

cranioencefálico. 

O conhecimento dos mecanismos 

fisiopatológicos da lesão no 

traumatismo cranioencefálico  é 

fundamental para o 

estabelecimento de medidas 

terapêuticas clinicas e cirúrgicas 

dos quadros de emergências, 

geralmente envolvendo decisões 

rápidas e fundamentais.  

Oliveira et al, 

20095 

Verificar a utilização 

de manobra de 

hiperventilação 

pulmonar e os 

níveis de pressão 

positiva expiratória 

Foram selecionados 31 

estudos, sendo 13 sobre 

a utilização da 

hiperventilação pulmonar 

como profilática, 

prolongada ou otimizada 

A hiperventilação profilática nas 

primeiras 24 horas pode levar a 

um aumento da isquemia 

cerebral; a hiperventilação 

prolongada deve ser evitada na 

ausência de elevada pressão 
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Resultado da busca de artigos relacionados à ventilação mecânica em pacientes neurocríticos. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

final empregados 

em pacientes com 

trauma 

cranioencefalico. 

e 9 abordavam o 

emprego de pressão 

positiva final em níveis 

que variavam de 0 a 15 

cmH2O. 

intracraniana; já a hiperventilação 

otimizada parece ser a técnica 

mais promissora no controle da 

pressão intracraniana e da 

pressão de perfusão cerebral. A 

elevação da PEEP ate 15 cmH2O 

pode ser aplicada com o objetivo 

de elevação da saturação arterial 

de oxigênio na presença de lesão 

pulmonar. 

Bufalo et al, 

20109 

Objetivou-se chegar 

a um artigo de 

revisão de literatura 

sintético, que 

incluísse revisões 

sistemáticas e 

ensaios clínicos, 

randomizados ou 

não, que pudessem 

refletir a melhor 

evidência disponível 

na literatura. 

Estudo conduzido por 

meio de informações 

obtidas nas bases de 

dados: MEDLINE, 

LILACS, PUBMED e 

livros de 1997 à 2009. Os 

artigos selecionados 

foram escritos em inglês, 

espanhol e português. 

 

O TCE pode ocasionar 

fenômenos compressivos e 

isquêmicos resultando de 

elevação da PIC, que por sua vez 

depende de fatores como 

resistência cerebrovascular e a 

pressão arterial média (PAM). O 

efeito compressivo desencadeia 

lesões isquêmicas onde o FSC 

também sofre, já que esta 

relacionado com a PPC. 

Gentile et al,  

20113 

Definir e atualizar 

protocolos de 

atendimento a 

vítimas de TCE na 

emergência, 

visando o 

diagnostico e 

tratamento precoce. 

Revisão da literatura com 

busca das informações 

nas bases de dados: 

MEDLINE, LILACS e 

PUBMED.  

 

Apesar do objetivo central do 

tratamento do TCE ser evitar 

lesões secundarias através do 

controle rigoroso da hipotensão e 

hipóxia cerebral com 

monitoramento da PIC e do FSC, 

devem ser consideradas outras 

condutas, que apresentam altos 

índices de recomendações por 

inúmeros estudos e protocolos 

para o paciente com TCE esses 

tem a finalidade de diminuir ao 

máximo as sequelas do trauma. 

Bezerra et al, 

201110 

Demostrar o 

manejo da 

ventilação 

mecânica no 

paciente com TCE 

abordando a 

manobra de 

hiperventilação 

pulmonar. 

Através de uma revisão 

da literatura com bases 

de dados no PUBMED, 

MEDLINE E LILACS. 

A manobra de hiperventilação 

profilática nas primeiras 24 horas, 

no intuito de se obter uma 

redução da PIC por 

vasoconstrição, pode levar a um 

aumento da área cerebral 

lesionada por hipoperfusão 

tecidual. A hiperventilação 

prolongada deve ser evitada na 

ausência da PIC. 
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Resultado da busca de artigos relacionados à ventilação mecânica em pacientes neurocríticos. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

 

Barros et al, 

20122 

Explicitar a 

anatomia e 

fisiologia do sistema 

respiratório, 

esclarecer sobre o 

equilíbrio 

acidobásico e 

mostrar a 

importância da 

utilização da 

ventilação 

mecânica invasiva 

no paciente com 

TCE e da 

fisioterapia 

respiratória para o 

não agravamento 

da lesão 

neurológica. 

Através de uma  revisão 

bibliográfica de livros e 

nas bases de dos do 

PUBMED, MEDLINE E 

LILACS. 

Com base nesses estudos 

concluímos que a fisioterapia 

respiratória intensiva mostra-se 

eficaz essencialmente nos 

cuidados prévios nos pacientes 

vitimas de TCE submetidos à 

ventilação mecânica invasiva. 

Maia  et al, 

201311 

Avaliar aspectos 

clínicos e 

epidemiológicos e 

fazer uma analise 

comparativa entre 

os mecanismos de 

trauma, lesões e o 

perfil da gravidade 

das vitimas de 

trauma. 

Estudo de corte 

transversal sobre 

indivíduos vitima de TCE 

internados no Hospital de 

Santa Casa de 

Misericórdia de 

Barbacena entre janeiro 

de 2008 a janeiro de 

2011. 

O perfil encontrado sugere a 

importância da atuação do 

sistema de saúde local e 

estadual, possibilitando a criação 

e implantação de estratégia de 

prevenção e aprimoramento no 

atendimento dos TCEs. 

Silva et al, 

20144 

Avaliar a ventilação 

mecânica no 

paciente 

neurocrítico deste o 

centro cirúrgico à 

extubação. 

Através de dados 

disponíveis na literatura 

livros e base de dados 

MEDLINE, PUBMED e 

LILACS. 

A influencia da ventilação 

mecânica sobre os parâmetros 

hemodinâmicos, notadamente 

sobre a PIC e PPC, tem sido foco 

de diversos estudos, embora os 

resultados permaneçam 

controversos.  A monitorização da 

ventilação é de suma 

importância, visto que há forte 

influencia dos parâmetros 

respiratórios na fisiologia 

cerebral. 
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Resultado da busca de artigos relacionados à ventilação mecânica em pacientes neurocríticos. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

 

Almeida et 

al, 20161 

Identificar  os 

fatores associados 

à morte intra-

hospitalar em 

pacientes com TCE 

internados na UTI. 

A amostra incluiu 

pacientes com TCE 

internados em na UTI  no 

período de um ano. A 

amostra incluiu 87 

pacientes com TCE com 

idade de 28,93 +- 12,72 

anos, predominantemente 

do sexo masculino 

(88,5%). 

Apos analise multivariados, os 

fatores associados à mortalidade 

intra-hospitalar em pacientes 

neurocríticos internados na 

unidade de cuidados intensivos 

foram a administração de 

hemocomponentes e tempo de 

ventilação mecânica. 

Silva et al, 

201812 

O estudo visa 

investigar a 

influência da 

gravidade do TCE 

no tempo de 

ventilação 

mecânica e 

hospitalização e na 

prevalência de 

casos de 

traqueostomia, 

pneumonia, 

neurocirurgia e 

morte. 

Estudo retrospectivo e 

observacional que avaliou 

prontuários de 67 

pacientes com TCE na 

Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de São 

Paulo. Foram avaliadas 

pela ECG: leve (13-15 

pontos; 36 pacientes; 

53,7%); moderado (9-12 

pontos; 14 pacientes; 

20,9%); grave (3-8); 17 

pacientes; 25,4%). 

Pacientes com escores mais 

baixos de ECG na admissão 

tiveram tempo de internação 

prolongado. No entanto, o tempo 

de permanência na VM e a 

mortalidade não foram 

influenciados pela gravidade do 

TCE. 

ECG=escala de coma de glasglow; AVE=acidente vascular encefálico; PEEP=pressão expiratória positiva final; TCE= trauma 

crâneo encefálico; PIC=pressão intracraniana; PAM=pressão arterial media; PPC=pressão de perfusão cerebral; FSC=fluxo 

sanguíneo cerebral; UTI=unidade de terapia intensiva; VM= ventilação mecânica. 

Discussão 

Para Oliveira et. al 20095, a hiperventilação profilática nas primeiras 24 

horas pode levar a vasoconstrição cerebral reduzindo a PIC, no entanto pode 

levar ao aumento da área cerebral por hipoperfusão tecidual. Na ausência da 

PIC a hiperventilação deve ser evitada. Ainda há controvérsia no tema, pois 

ainda é mencionado o fato de que, quando a hiperventilação é administrada em 

um curto período, apresenta melhores resultados no controle da PIC e PPC13. 

E com relação à elevação da PEEP limitada em até 15cmH2O, pode ser 

aplicada de forma consciente com o objetivo de melhorar a oxigenação alveolar 

e a elevação da saturação de O2 quando se tem uma injuria pulmonar, com 
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isto obtendo uma melhor oxigenação cerebral e uma melhor complacência 

pulmonar.  

Bezerra et al10 concordam que a hiperventilação profilática em 24 horas 

após o trauma, com intenção de obter a redução da PIC por vasoconstrição 

pode levar ao aumento da área cerebral lesionada por hipoperfusão dos 

tecidos. Concordam também que na ausência da PIC a hiperventilação 

prolongada deve ser evitada, pois a vasoconstrição sustentada reduz o FSC a 

níveis que podem ser deletérios podendo levar a isquemia cerebral. 

Valiatti, em 201613, estudando pacientes com monitorização da PIC, nos 

mostrou que a hiperventilação esta indicada por um curto período, de no 

máximo 30 minutos, mencionando ainda que períodos longos de 

hiperventilação podem ser necessários para o controle da HIC refrataria, desde 

que todas as medidas adotadas já tenham falhado. A hiperóxia deve ser 

evitada em virtude de sua capacidade tóxica. Já a utilização da PEEP reduz o 

índice de lesão induzida pela VM, aumenta a capacidade residual e previne a 

utilização de altas frações inspiradas de oxigênio. Importante ressaltar que 

ainda é controversa a utilização da PEEP em pacientes neurocríticos, sem 

monitoramento da PIC. Sabe-se que, especialmente em pacientes 

hipovolêmicos, um valor elevado a PEEP pode contribuir com a redução do 

FSC e com o aumento da PIC. É de extrema importância dizer que o aumento 

da pressão intratorácica pode reduzir a PAM e a PPC. 

 Para Gentile et al 20113, as condutas nos pacientes neurocríticos, 

principalmente em casos mais graves, são complexas e exigem atenção da 

equipe multiprofissional, embora o objetivo principal seja evitar lesões 

secundarias através de um rigoroso controle da hipotensão e da hipóxia 

cerebral com monitoramento da PIC e do FSC, deve se considerar outras 

condutas, que apresentam índices altos de recomendações, para reduzir ao 

máximo as sequelas do trauma, garantindo assim uma melhor sobrevida e 

qualidade de vida para o paciente.  

Para Silva et al 20144 a PEEP em níveis baixos a moderados pouco 

causará aumento significativo da PIC na maioria dos casos. Tecnicamente, 

enquanto a vasoconstrição cerebral induzida pela hipocapnia por 

hiperventilação tem maior efetividade na redução da PIC, o risco da diminuição 

do FSC abaixo do limite sempre foi motivo de preocupação clínica. Estratégias 
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de proteção pulmonar devem ser sempre respeitadas, porém devem ser 

otimizadas com o monitoramento da PPC e da PIC. A monitorização da VM é 

de grande importância, pois existe forte relação dos parâmetros ventilatórios 

com a fisiologia cerebral. Para Búfalo et al 2010, os valores da PEEP variam 

dependendo da análise de alguns critérios, tais como gasometria arterial, 

complacência pulmonar, imagem radiológica e hemodinâmica do paciente, 

sempre buscando valores ideais de acordo com cada situação à beira leito. 

Em nossa opinião, após o levantamento bibliográfico realizado, vimos 

que é importante assegurar que a VM, por meio do controle do dióxido de 

carbono com base no volume minuto e da PEEP não produza efeitos deletérios 

nos parâmetros cerebrais básicos como a PIC, a PPC e o FSC. Ressalta-se 

ainda que quaisquer alterações nessas pressões podem levar a consequências 

graves, que podem causar lesões secundárias irreversíveis para o paciente. 

Conclusão 

Todos os estudos incluídos nesta revisão mostram que a VM é de 

extrema importância para o paciente neurocrítico, uma vez que é o recurso de 

escolha nas situações em que ocorre rebaixamento do nível de consciência e 

consequente perda da proteção das vias aéreas, muito comuns aos pacientes 

com HIC. No que diz respeito ao manuseio da VM, fica claro que os parâmetros 

corretos diminuem os riscos de elevação da PIC e da redução do FSC, os 

quais não estando com valores adequados podem causar danos irreversíveis 

para o paciente através das lesões secundárias, aumentando assim o tempo 

de internação e também diminuindo a qualidade de vida após a alta hospitalar. 

Referências 

1.  Almeida KJ, Rodrigues ÂB, Lemos LEAS, Filho MCS de O, Gandar BF, 

Lopes RR, et al. Hemotransfusion and mechanical ventilation time are 

associated with intra-hospital mortality in patients with traumatic brain 

injury admitted to intensive care unit. Arq Neuropsiquiatr. 2016;8(4):644–

9.  

2.  Barros EP. A importância da ventilação mecânica invasiva e da 

fisioterapia respiratória intensiva em pacientes com traumatismo 



 9 

cranioencefálico.2012;1–14. disponivel em http://portalbiocursos.com.br 

3.  Gentile JKA, Himuro HS, Rojas SSO, Veiga VC, Amaya LEC, Carvalho 

JC. Condutas no paciente com trauma crânioencefálico. Rev da Soc Bras 

Clínica Médica. 2011;9(1):74–82.  

4.  Silva CHR da, Pereira SM, Brochado VM. Ventilação mecânica em 

neurocirurgia. Rev Médica Minas Gerais. 2014;24(Supl 8):33–42.  

5.  Oliveira-abreu M, Almeida L De. Manuseio da ventilação mecânica no 

trauma cranioencefálico : hiperventilação e pressão positiva expiratória 

final. Rev Bras Ter Intensiva. 2009;21(1):72–9.  

6.  Norero E, Altschwager P, Romero C, Mellado P, Hernández G, Castillo L, 

et al. Ventilación mecánica en pacientes con patologías agudas del 

Sistema Nervioso Central : sobrevida y pronóstico funcional. Rev Med 

Chil. 2004;132:11–8.  

7.  Polese JC, Tonial A, Jung FK, Mazuco R, Oliveira SG De, Schuster RC. 

Avaliação da funcionalidade de indivíduos acometidos por Acidente 

Vascular Encefálico. Rev Neurociências. 2008;16(3):175–8.  

8.  Andrade AF, Paiva WS, Amorim RLO, Figueiredo EG, Neto ER, Teixeira 

MJ. Mecanismos de lesão cerebral no traumatismo cranioencefálico. Rev 

Assoc Med Bras. 2009;55(1):75–81.  

9.  Búfalo ACF, Corrêa APA, Izaias LF de A, Abetini MC, Gardenghi G. 

Evidências sobre a Eficácia das Técnicas de Reabilitação Pulmonar em 

Pacientes com Traumatismo Craniano Encefálico em Fase Hospitalar. 

Rev Inspirar. 2010;2(4):16–20.  

10.  Abreu LMRBB. Manejo da ventilação mecânica no trauma 

cranioencefálico: Manobra de Hiperventilação Pulmonar [Internet]. 

Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva - SOBRATI; 2011. Available 

from: http://ibrati.org/sei/docs/tese_317.doc 

11.  Maia BG, Ribeiro F, Paula P De. Perfil Clínico-Epidemiológico das 

Ocorrências de Traumatismo Cranioencefálico. Rev Neurociencias. 

2013;21(1):43–52.  

12.  Silva TH da, Massetti T, Silva TD da, Paiva L da S, Papa DCR, Monteiro 



 10 

CB de M, et al. Influence of severity of traumatic brain injury at hospital 

admission on clinical outcomes. Fisioter e Pesqui. 2018;25(1):3–8.  

13.  Valiatti JL dos S. Ajustes da Ventilação Mecânica em Pacientes com 

Lesão Neurológica Aguda [Internet]. GEN Medicina. 2016 [cited 2018 Jun 

22]. p. 2–6. Available from: http://genmedicina.com.br/2016/07/26/ajustes-

da-ventilacao-mecanica-em-pacientes-com-lesao-neurologica-aguda/ 

 


