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RESUMO 
 
Introdução: O cuff é um aparato utilizado na ventilação mecânica invasiva que encontra-se 
na cânula endotraqueal, é responsável por impedir o escape de ar assim como dificultar a 
passagem de líquidos e secreções para o trato respiratório inferior. A avaliação da 
mensuração do cuff é necessária para se verificar o nível de pressão existente no balonete 
encontrado nas extremidades distais das cânulas endotraqueais. É um procedimento que deve 
ser monitorado diariamente com a participação do fisioterapeuta intensivista, apresentando 
uma condução adequada e segura ao paciente em ventilação mecânica. Objetivo: O objetivo 
deste trabalho foi analisar a produção científica sobre a importância do monitoramento da 
pressão cuff, a participação do profissional de saúde a paciente sob ventilação mecânica e na 
análise da produção cientifica em relação à contribuição do profissional de saúde para 
pacientes sob ventilação mecânica. Método: As bases de dados acessadas para o 
desenvolvimento do trabalho foram Scientific Electronic Library (SciELO), Latin American 
and Caribbean Health Sciences Database (Lilacs), Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 
O presente estudo utilizou como descritores: “pressão de cuff”, “ventilação mecânica”, 
“intubação orotraqueal” “UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, “fisioterapia” e “pressão 
de perfusão traqueal”. Foram identificados nas bases bibliográficas 24 estudos, sendo 
excluídos 13 por ser em outro idioma, em outro objeto ou não disponíveis, sendo assim, 
finalizando com 11 artigos selecionados e elegíveis para estudo. A população investigada no 
estudo concentrou-se em pacientes que estavam em ventilação Mecânica Invasiva em 
Unidade de Terapia Intensiva, com intubação orotraqueal ou traqueostomia, hospitalizados 
em diversas regiões. Resultados: Os resultados dos estudos evidenciaram que a realização 
da monitorização da pressão de balonete de tubos endotraqueais através de aparelhos 
específicos deve ser realizada após a mudança da posição corporal do paciente. Esta rotina 
mostrou eficaz na detecção de pressões inadequadas, quando comparadas à mensuração 
realizada duas ou três vezes ao dia. Fica evidente, através das descrições a respeito aos 
cuidados com a pressão do balonete dos tubos endotraqueias, que o fisioterapeuta tem o 
papel fundamental no controle e manejo adequado a pressão de cuff, proporcionando uma 
ventilação mais eficiente e garantindo menos ocorrências de complicações. Conclusão: Os 
achados desta revisão permitem-nos concluir que o ideal é o monitoramento da pressão de 
cuff concomitantemente associado a rotina de mudança de decúbito e ressalta que a 
participação do fisioterapeuta na observação da variação da pressão de cuff evita e minimiza 
os efeitos nocivos do cuff e complicações mais sérias para o paciente.  



     

 
Palavras-chave: “pressão de cuff”, “ventilação mecânica”, “intubação orotraqueal” “UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva)”, “fisioterapia” e “pressão de perfusão traqueal”.  
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The cuff is an apparatus used in invasive mechanical ventilation that is in the 
endotracheal tube, is responsible for preventing the escape of air as well as impede the 
passage of fluids and secretions into the lower respiratory tract. The evaluation of the 
measurement of the cuff is needed to ascertain the level of pressure in the cuff found in the 
distal ends of the cannulas endotraqueais. It is a procedure that should be monitored daily 
with the intensive involvement of the physiotherapist, with a proper and safe conduct to the 
patient on mechanical ventilation. Objective: The objective of this study was to analyze the 
scientific literature on the importance of monitoring blood pressure cuff, the participation of 
health professionals to patients on mechanical ventilation and the analysis of scientific 
production in relation to the contribution of health care for patients on mechanical 
ventilation. Method: The databases accessed for the development of the work Scientific 
Electronic Library (SciELO), Latin American and Caribbean Health Sciences Database 
(LILACS), Database of Nursing (BDENF). The present study used as descriptors: "pressure 
cuff", "mechanical ventilation", "intubation", "ICU (Intensive Care Unit)”," physical 
therapy” and "tracheal perfusion pressure." We identified 24 studies in the databases, 13 
were excluded for being in another language, another object or not available, so finishing 
with 11 articles selected and eligible for study. The population investigated in this study 
focused on patients who were undergoing invasive mechanical ventilation in the intensive 
care unit with intubation or tracheostomy, hospitalized in various regions. Results: The study 
results showed that the performance monitoring of cuff pressure of endotracheal tubes 
through specific devices should be performed after changing the body position of the patient. 
This routine was effective in detection of inappropriate pressure when compared to the 
measurement performed twice or three times a day. It is evident through the descriptions 
about the care of the cuff pressure tubes endotraqueias that the physiotherapist has a key role 
in controlling and appropriate management pressure cuff, providing a more efficient 
ventilation and ensuring fewer instances of complications. Conclusion: The findings of this 
review allow us to conclude that the ideal is the monitoring of cuff pressure concomitantly 
associated with the routine of changing position and noted that the participation of physical 
therapists in observing the variation of the pressure cuff avoids and minimizes adverse effects 
on the cuff and serious complications for the patient. 
 
Keywords: “pressure cuff", "mechanical ventilation", "intubation", "ICU (Intensive Care 
Unit)”, "physical therapy” and “tracheal perfusion pressure”. 
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INTRODUÇÃO 
 

O suporte ventilatório através da intervenção de aparatos mecânicos é conhecido 

como ventilação Mecânica (VM). Tem sido elemento essencial no tratamento intensivo há 

várias décadas, determinado a salvar a vida. Neste contexto o fisioterapeuta tem uma atuação 

presente em vários segmentos do tratamento intensivo, participando de todo o processo1.  

Atualmente a ascensão da fisioterapia intensiva é justificada pelas condições técnico-

científicas que envolvem a terapia intensiva. Os pacientes críticos apresentam, comumente, 

alterações funcionais respiratórias e motoras, necessitando segundo a Sociedade Brasileira de 

Terapia Intensiva2 e Medicina Intensiva3 de uma nova especialidade, aumentando o campo de 

atuação do profissional especializado em terapia intensiva. Assim, este profissional, segundo 

o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica1, participa ativamente na condução da 

ventilação mecânica invasiva e não-invasiva, bem como na condução de desmame e 

intercepção da ventilação mecânica3.  

O Fisioterapeuta Intensivista, além de participar ativamente da ampliação da 

evolução clínica do paciente, através de processos terapêuticos intensivos é indispensável na 

manutenção e preservação da mecânica do sistema respiratório, proporcionando uma 

condução adequada e sem complicações para o sistema morfofuncional, sendo assim, deve-se 

fazer necessário cuidados com ao monitoramento da pressão do cuff (balonete da via aérea 

artificial)1. 

O processo de colocação de uma via artificial no interior da traqueia (intubação) é 

mais frequentemente usado para se referir ao processo de passagem de um tubo, a caminho da 

traquéia, através do nariz (intubação nasotraqueal) ou da boca (intubação orotraqueal)17. Vale 

ressaltar que o Cuff fica posicionado abaixo das cordas vocais, entre C5 e C6. Na projeção 

radiográfica do tórax, a extremidade do tubo endotraqueal (TET) corretamente posicionado 

fica na porção mediana da traqueia, aproximadamente 5 a 7 cm acima da carina, ao nível de 

T5 ou T6. Assim a ponta do tubo deverá ficar na altura de T2 ou T317. 

O cuff faz parte da prótese traqueal artificial, sendo as mais comuns as endotraqueais 

e as cânulas de traqueostomia. Estes tipos de próteses possuem na sua parte distal um 

balonete, também chamado de “cuff”, que tem como função selar a via aérea evitando o 

escape de ar, assim mantendo uma ventilação adequada4. 

A pressão do cuff (Pcuff) é transmitida de forma direta para mucosa. Para evitar 

lesões na mucosa da traquéia é necessário observar o grau de pressão transmitido para a 

parede da traquéia, também, deve ser monitorada rotineiramente por no mínimo três vezes ao 
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dia4. Os dados relatados na literatura acerca dos valores pressóricos ideais para a insuflação 

dos balonetes são controversos. Alguns autores preconizam que o valor esteja situado entre 15 

a 40 cmH2O
15,16; já outro considera 25 à 30 cmH2O

11; algum opta pela variação entre 20 e 30 

cmH2O
4; há o que recomenda entre 25 e 35 cmH2O

15 e o que defende que esteja em torno de 

25 cmH2O
8. Todavia, a pressão do Cuff deve ser menor do que a pressão de perfusão capilar 

traqueal, que é em torno de 25 a 35 mmHg4 e aceitável (intra-cuff) de 20 a 25 mmHg, que 

equivale a 25 e 35 cmH2O
15, de modo a contribuir para prevenção de complicações como 

bronco aspiração, lesões isquêmicas e estenose traqueal4,8,11,15,16.  

São muitas as situações que apresentam evidências da necessidade de intubação, 

“proteção das vias aéreas”. Mas é importante ressaltar que há profissionais que estão 

preocupados apenas em livrar os pacientes dos riscos de aspiração e hipóxia causados pelo 

vazamento de ar pela traquéia, sem a preocupação para aos riscos originados do aumento da 

pressão de cuff na mucosa, em consequência da hiperinsuflação do balonete5. 

A importância no monitoramento está baseada nas medidas profiláticas que podem 

ser tomadas a fim de evitar dano ao sistema respiratório causado pela presença de tubo 

endotraqueal ou pela variação da Pcuff. Desse modo justifica-se a necessidade do profissional 

da área de saúde junto ao monitoramento e controle da pressão de cuff, que se apresenta como 

um procedimento de baixo custo e oferece grandes vantagens ao paciente. 

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo analisar a produção científica sobre a 

importância do monitoramento da pressão de cuff, e junto a este cuidado, a participação do 

profissional de saúde a paciente sob ventilação mecânica. 

 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio de 

consulta em bases de dados. A busca ocorreu no período de fevereiro a março de 2012, sendo 

critérios para inclusão no estudo, apenas publicações em português, que abordassem a 

avaliação da mensuração intra-cuff; prevalência de verificação da pressão de cuff; a alteração 

da pressão intra-cuff; atuação do profissional de saúde no cuidado dos pacientes sob 

ventilação mecânica entre 2003 a 2011.  
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Foram identificados nas bases bibliográficas 24 estudos, sendo excluídos 13 por 

serem em outro idioma, em outro objeto ou não disponíveis, sendo assim, finalizando com a 

inclusão de 11 artigos selecionados e elegíveis para estudo. 

A população investigada no estudo concentrou-se em pacientes que estavam em 

Ventilação Mecânica Invasiva em Unidade de Terapia Intensiva, com intubação orotraqueal 

ou traqueostomia, de variadas idades, hospitalizados em diversas regiões brasileiras, com 

exceção, um estudo que apresenta um experimento com animais.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

O quadro 1 mostra a distribuição dos estudos segundo o ano de publicação, autor, 

local do estudo, abordagem metodológica, objetivos e conclusões.  

A análise das características do conteúdo da produção focou nas seguintes categorias 

para responder aos objetivos desta revisão: (I) critérios para avaliação da mensuração intra-

cuff; (II) prevalência de verificação da pressão de cuff; (III) a alteração da pressão intra-cuff; 

(IV) atuação do profissional de saúde no cuidado dos pacientes sob ventilação mecânica. 

Os artigos incluídos nesta revisão literária estão relacionados à mensuração da 

pressão de cuff, sendo um dos recursos utilizados com o objetivo da diminuição de possíveis 

complicações, como infecções adquiridas com a duração da ventilação mecânica e lesões 

morfofuncionais, fatores que tem sido alvo de estudos e questionamentos4.  

Dos artigos analisados e presente no quadro 1, todos mantiveram algum tipo de 

característica similar, referente aos fatores da variação de pressão de cuff, apresentando as 

causas e consequências da alteração dos valores da Pcuff, defendendo sempre a importância, 

necessidade, de uma rotina de mensuração da Pcuff como forma profilático4,7-14. O estudo de 

Servin et al.6 , mostra o tubo endotraqueal modificado (TETM) na verificação de seu uso 

como uma forma de diminuir os riscos de lesão traqueal sem prejuízo à mecânica respiratória. 

Outro estudo presente no quadro 1, é o que descreve as alterações morfológicas da traquéia de 

pacientes intubados, concluindo que as alterações encontradas limitaram apenas à mucosa da 

traquéia e o fator determinante ao agravamento das lesões na parede traqueal, foi o tempo de 

intubação5.  
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Quadro 1 - Caracterização do acervo de revisão, segundo autor, ano, metodologia adotada, objetivos, local do estudo e conclusão, nos últimos 8 anos. 

Autor, Ano, 
Local do 
Estudo 

Método Objetivos Conclusão 

Barbosa et al.,  
2003, SP5 

Analítico-
descritivo  

- Descrever as alterações morfológicas de traquéia de 
pacientes intubados com cânulas de alto volume 
residual e baixa pressão no “cuff”, mantidos em 
ventilação mecânica com pressão intra-cuff menor que 
a capilar da traquéia (20 a 30 mmHg), em função do 
tempo de intubação.(27 a 317 horas). 

- As alterações encontradas limitaram-se apenas à mucosa da traquéia, atingindo o epitélio de 
revestimento e lâmina própria, e o tempo de intubação foi um fator determinante para o agravamento 
das lesões na parede traqueal. 

Aranha et al., 
2003, SP7 

Estudo de 
caso 

-Verificar as pressões no interior dos balonetes de 
tubos traqueais em pacientes internados em Unidade 
de Terapia Intensiva (grupo I) e nos submetidos à 
cirurgia (grupo II). 
- Testar uma manobra simples, rápida e de baixo 
custo, para adequar a pressão no balonete em nível 
mínimo, se possível abaixo de 30 cmH2O.  

- Os grupos de pacientes intubados na Terapia Intensiva e no Centro Cirúrgico apresentaram pressões 
no interior dos balonetes em níveis acima do necessário para a adequada ciclagem do respirador e sem 
a perda de volume corrente. A manobra padronizada pelo estudo para diminuir a pressão no interior do 
balonete foi eficiente, simples, rápida e baixo custo.  

Camargo et al., 
2006, SP10 

Descritivo e 
qualitativo 

- Comparar as pressões intra-cuff nos períodos 
matutino, vespertino e noturno; 
- Avaliar as pressões dos tubos orotraqueais (TOT) e 
das cânulas de traqueostomia.  

- Sugere-se o estabelecimento de uma rotina de mensurações matutinas e noturnas.  
- Foi observado maior pressão intra-cuff nas cânulas dos pacientes traqueostomizados, mostrando a 
importância de se redobrar os cuidados a estes pacientes.  

Juliano et al., 
2007, SP8 

Qualitativa 

- Demonstrar que ao implantar uma rotina de 
mensuração da pressão do balonete, obtém controle 
fidedigno para manter as medidas dentro dos 
parâmetros considerados seguros.  

 - Com o acompanhamento das medidas colhidas pelos profissionais de fisioterapia, observou-se que as 
medidas da pressão de balonetes foram irregulares, em média 80% dos casos (< 20 e > 30 cmH2O).  
- Diante desse fato foi implementado treinamento da equipe de enfermagem das UTI e UC. Pôde-se 
observar que o treinamento realizado contribuiu para a melhoria do controle dos níveis de pressão do 
balonete (diminuição de medidas irregulares para 20% no primeiro mês e 45% após seis meses).  
 

Semençato 
Júnior et al., 
2007, SP14 

Quantitativa 

- Analisar em clientes intubados e traqueostomizados, 
variações pressóricas do balonete (cuff) contido no 
tubo introduzido na luz traqueal, considerando-se que 
alterações de tais pressões possam acarretar de lesões 
laringo-traqueais a extubação acidental; 

- Pôde observar alterações tanto acima quanto abaixo dos valores reportados pela literatura. E sabendo-
se que altas pressões do cuff causam inúmeras lesões na traquéia, tanto em pacientes com apenas 48 
horas de intubação como em pacientes submetidos à intubação por tempo indeterminado, constatamos 
assim, a suma importância de tal procedimento realizado diariamente pelo Fisioterapeuta e/ou outro 
membro da equipe multidisciplinar.  
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Godoy et al.,           
2008, SP9 

Quantitativa 
- Investigar alterações da Pcuff em pacientes adultos 
sob ventilação mecânica durante mudanças na posição 
do paciente.  

- Mostra que mudanças na posição corporal dos pacientes sob ventilação mecânica podem alterar 
significativamente a Pcuff.  

Ono et al., 
2008, DF11 

Descritivo 
transversal  

 - Avaliar as pressões de balonetes dos tubos traqueais 
e/ou cânulas de traqueostomia nas angulações de zero, 
30 e 60 graus de inclinação da cabeceira do leito de 
pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva 
adulta. 

- Os resultados indicaram que a inclinação da cabeceira do leito provocou mudanças estatisticamente 
significativas nos valores da pressão de balonete e da P.Pico, bem como tendência marginal de impacto 
no volume corrente exalado. 
- São necessários a monitorização e os ajustes adequados da pressão de balonete, nos momentos em 
que o paciente for submetido a modificações na inclinação da cabeceira do leito, a fim de prevenir o 
escape aéreo e o risco de ocorrência de pneumonia por aspiração. 

Weiss et al., 
2010, MG13 

Quantitativa 

- Mensurar diferentes pressões intra-cuff nos pacientes 
da Unidade de Terapia Intensiva.  
- Analisar prontuários para observar a incidência de 
pneumonia nosocomial. 

- O estudo não encontrou relação de casos de pneumonia nosocomial com a pressão intra-cuff. 
- Devidos aos altos valores encontrados da Pcuff, observa-se que o controle da mesma deve ser uma 
rotina durante o período em que o paciente se encontra em ventilação mecânica.  

Penitenti et al., 
2010, SP4 

Quantitativa 
- Verificar a eficácia de um treinamento com a equipe 
de enfermagem no controle da pressão do cuff.  

- O treinamento realizado com a equipe de enfermagem demonstrou-se efetivo na conscientização dos 
malefícios da pressão do cuff inadequada, acarretando na utilização de níveis de pressão mais seguros 
nos pacientes.   

Servin et al., 
2011, 
SP6 

Qualitativa 
- Apresentar um tubo endotraqueal modificado 
(TETM) em que a pressão do balonete é variável de 
acordo com o ciclo da ventilação mecânica (VM).  

-Ambos os TETMs (#7,5 e 8,0) apresentaram escape de ar no simulador pulmonar. O menor escape de 
ar (13%) foi observado no TETM #7,5 mm com VC = 15 mL.kg-¹ e o maior (32%) no TETM #8,0 
mm, com VC = 10 mL.kg-1. Apesar disso, ambos os TETMs apresentaram boa eficiência no simulador 
pulmonar. Na avaliação do uso dos TETs em animais com análise histopatológica de suas traqueias, 
verificou-se que o TETM causou menos áreas traumáticas em seu epitélio em comparação ao TETC. 

Cerqueira et 
al., 2011, PE12 

Qualitativa 
- Avaliar os fatores que contribuem para as pressões 
inadequadas relacionadas com a primeira pressão e 
como mantê-las em níveis seguros.  

- Apesar dos fatores estudados não terem contribuído isoladamente para a inadequação dos valores 
pressóricos verificados, a ocorrência de pressões fora da normalidade foram frequentes. Assim a 
mensurações por pelo menos duas vezes ao dia deve ser incentivada.  
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A mensuração da pressão de cuff deve ser medida como rotina hospitalar, sendo 

observado pelo profissional de saúde, a vigilância das pressões de cuff como uma forma de 

prevenção as possíveis complicações8. As maiores complicações mais frequentes que são 

causadas pelo balonete são laringinte, edema glótico, ulceração de mucosa, estenose de 

laringe, estenose ou dilatação da traquéia, intubação esofagiana inadvertida e fístula da artéria 

inominada6. 

Sabe-se que o balonete (cuff) oferece benefícios com relação à integridade das vias 

aéreas. Neste caso torna-se necessário o manejo adequado em sua realização, na prevenção de 

futuras complicações. Segundo Aranha et al.7, a pressão no interior do balonete é fator mais 

importante na gênese da lesão traqueal pós-intubação traqueal. 

Nos estudos analisados foi verificado a necessidade da intubação traqueal na UTI para 

garantir adequada ventilação pulmonar e proteção de via aérea do paciente, fato indiscutível, 

sendo necessário controle frequente e manutenção da pressão do balonete dentro da variação 

de parâmetros aceitáveis, sendo assim, deve ser lembrado, que todos os profissionais de 

saúde, incluindo o fisioterapeuta, estão envolvidos nesse processo, auxiliando na condução da 

ventilação mecânica, desde o preparo e o ajuste do ventilador artificial à intubação, além da 

observação da evolução do paciente durante a ventilação mecânica e a interrupção e desmame 

do suporte ventilatório e extubação1,8.  

O estudo realizado por Juliano8, mostra o acompanhamento das medidas colhidas pelo 

profissional de fisioterapia em unidade de terapia intensiva, observou que ocorreram medidas 

irregulares em 80% dos casos, sendo assim, foi elaborado um programa de treinamento com 

foco nas equipes de enfermagem das unidades de terapia intensiva, apresentando assim, uma 

diminuição de 20% das irregularidades logo no primeiro mês, mostrando que o 

monitoramento pode contribuir para a melhoria do controle dos níveis de pressão do balonete. 

Assim, surge à preocupação do controle da pressão de cuff, na verificação de um 

treinamento com a equipe de enfermagem. Em relação à mensuração, das 10.473 medidas em 

434 pacientes, os principais diagnósticos foram choque séptico em 36% e politraumatismo em 

10%. Um total de 432 pacientes utilizou as próteses conectadas à ventilação mecânica; 

somente dois pacientes traqueostomizados não tiveram necessidade de ventilação mecânica.³ 

Foram também observadas medidas inadequadas das pressões do cuff (acima de 30 cmH2O) 

nos períodos matutino, vespertino e noturno em, respectivamente, 9,2, 11,9 e 13% das 

ocasiões, apresentando assim, uma diferença significativa4,8. 

Outro fator que pode levar a variações da pressão cuff é a mudança da posição do 

paciente durante a ventilação mecânica pode resultar em alterações significativas, de acordo 
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com a maioria dos estudos, foram encontrados valores de Pcuff acima de 22 mmHg e abaixo 

de 18 mmHg nos grupos estudados, essa variação na Pcuff pode ser em decorrência da 

compressão ou descompressão do tubo endotraqueal sobre o balonete causadas por 

movimento e mudanças na posição do circuito do ventilador mecânico, outro fator também é 

atribuída a membrana do balonete em dobras, independente de mudança de posição do 

paciente9,10. Tais alterações podem ocorrer após o procedimento do reflexo de tosse ao qual o 

paciente é submetido. Pois durante a tosse ocorre o aumento da pressão intratorácica 

provavelmente comprimindo o cuff e podendo alterar sua pressão9.  

Em relação à mudança da posição do paciente em ventilação mecânica, o estudo de 

Ono et al.11, verificou os valores das variáveis estudadas, nas posições de zero e 60º, foram 

transformados para porcentagem de variação em relação ao valor medido na posição controle 

(30º), essa alteração ocorre antes a modificação da posição da cabeceira. Desta conversão 

surgem as variáveis: aumento da pressão de balonete, porcentagem da pressão de pico das 

vias aéreas (%PP) e porcentagem do volume-corrente exalado (%VC). O fato mostra que a 

simples inclinação da cabeceira do leito provocou mudanças estatisticamente significativas 

nos valores da pressão de balonete e da PP, e ainda a tendência de impacto no volume 

corrente exalado11. 

Sendo assim, torna-se necessário o ajuste da pressão do cuff após a mobilização, 

manipulação, mudança da posição corporal do paciente, pois após este procedimento pode 

ocorrer alteração significativa a Pcuff 9,11.  

 Os estudos de Cerqueira et al.12 e Weis et al.13, afirmam que um fator que influência 

na gênese da lesão traqueal pós-intubação, é a falta de monitoramento da pressão de cuff, nos 

centros cirúrgicos e UTI’s no momento da intubação, ou ainda o fato da pressão ser muitas 

vezes realizada pela palpação do balonete piloto após insuflação com seringa. Para os 

mesmos, a realização da monitorização da pressão de balonete de tubos endotraqueais através 

de aparelhos específicos três vezes ao dia, mostrou eficaz na detecção de pressões 

inadequadas, quando comparadas à mensuração realizada duas vezes ao dia. Neste caso, de 

acordo com Camargo et al.11, sugere o estabelecimento de uma rotina de mensuração 

matutinas e noturnas da pressão intra-cuff.  

 Ainda em relação à variação das Pcuff, o estudo de Camargo et al.10 e Cerqueira et 

al.12, observou-se que é escassa literatura que faz comparação da Pcuff entre homens e 

mulheres, no presente estudo não apresenta diferença significativa entre os sexos, apesar de 

definirem a traquéia masculina como mais assimétrica e triangular, quando comparada à da 

mulher, mas ao comparar homens e mulheres, de acordo com estudo observa-se que existe 
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diferença significativa somente nas mensurações noturnas nos pacientes do sexo masculino 

em uso de tubo orotraqueal10,12. 

 O estudo de Weiss et al.13, demonstrou, que não encontrou relação em casos da 

pneumonia nosocomial com a pressão de cuff, mas afirma que é necessário o controle da 

pressão intra-cuff de forma rotineira durante todo o período que o paciente se encontra em 

ventilação mecânica. Logo deve criar uma rotina da mensuração de pressão intra-cuff nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, como medidas profilática para o aparecimento de 

complicações10,12. 

 Os estudos de Penitenti et al.4 e Juliano et al.8, mostram que quando relacionado à 

monitorização da pressão de cuff, é importante que profissionais da fisioterapia esteja cada 

vez mais preparados para atender as necessidades terapêuticas da unidade, pois o 

fisioterapeuta tem papel importante na condução do protocolo de triagem de pacientes para a 

interrupção da ventilação mecânica. Mostra que o desmame protocolado e guiado por 

fisioterapeutas (grupo de intervenção) reduziu a duração da ventilação mecânica e aumentou a 

taxa de sucesso no desmame1,4.  

 Sendo assim, de acordo com o estudo de Semençato Júnior et al.13, entre os 

profissionais de saúde, o fisioterapeuta ganhou um novo campo de trabalho, pois passa a ter a 

responsabilidade de realizar, além de processos terapêuticos intensivos, técnicas de 

mensuração gerais e específicas, e ainda participar ativamente na maximização da evolução 

clínica do paciente, no que diz respeito à manutenção e preservação de uma mecânica 

respiratória integra. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

 Fica evidente, através das descrições a respeito aos cuidados com a pressão do 

balonete dos tubos endotraqueias, que o fisioterapeuta tem o papel fundamental no controle e 

manejo adequado a pressão de cuff, proporcionando uma ventilação mais eficiente e 

garantindo menor número de complicações. Mas vale ressaltar, que todos os profissionais de 

saúde devem estar envolvidos no cuidado e participar ativamente do processo de 

monitoramento da pressão intra-cuff.  

Dos resultados deste estudo, pode concluir que o monitoramento da pressão do Cuff 

torna-se necessário, com isso, deve haver uma rotina, sob uma visão quimérica, de mudança 
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de decúbito do paciente concomitantemente associada ao seu monitoramento, de modo a 

assegurar uma pressão de “selo” que possibilite a manutenção da pressão em valores ideais, 

prevenindo e minimizando injúrias provocadas pelo hiper ou hipoinsuflação do balonete.  

Deste modo, a implantação de uma rotina de mensurações pelo menos três vezes ao 

dia, sendo uma vez a cada período, torna-se necessário para uma vigilância e cuidado maior às 

pressões do balonete, como forma profilática.  
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