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O TUBO DE ASPIRAÇÃO SUPRA CUFF É EFICAZ NA 
DIMINUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE PAV EM PACIENTES 

NEUROLÓGICOS? 
The tube orotracheal above cuff is effective in decrease of prevalence of 

VAP in neurological patients? 
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Sampaio dos Santos Milani1, Luciana Castilho de Figueiredo2, Karina Kappaz Capatti2, Desanka 
Dragosavac3, Carolina Kosour4, Aline Maria Heidemann2 

RESUMO
Contextualização: A pneumonia associada a ventilação 

mecânica é a infecção mais prevalente em pacientes internados em 
terapia intensiva, dentre as medidas para a prevenção destaca-se 
o uso do tubo de aspiração supra cuff. Objetivo: Analisar se o uso 
do tubo de aspiração supra cuff causa alterações hemodinâmicas, 
mecânica ventilatória e marcadores de infecção pulmonar em  
paciente neurológico. Métodos: Estudo clínico, prospectivo, 
intervencionista não randomizado, desenvolvido no período de 
Julho de 2014 a Dezembro de 2015 na UTI do HC da UNICAMP, 
em pacientes neurológicos com idade entre 18 a 75 anos e sem 
quadro prévio de PAV.  Os pacientes foram divididos em dois 
grupos: grupo convencional (tubo endotraqueal convencional) e 
grupo intervenção (tubo endotraqueal com aspiração supra cuff). 
Os dados coletados para análise foram, parâmetros ventilatórios, 
índice de oxigenação, dados hemodinâmicos, critérios para PAV 
segundo Anvisa e tempo de internação hospitalar. Resultados: 
Foram analisados 14 pacientes, 7 em cada grupo. A prevalência 
de PAV foi de 0% no grupo com TOT supra cuff e de 42,8% no 
grupo com TOT convencional, p=0.05. No grupo TOT supra cuff 
o leucograma após 48 horas de TOT foi de 11.487±1728 e no 
grupo TOT convecional foi de 22.300±8711,p=0.05. Não foram 
encontradas diferenças estatísticas para os valores de internação 
hospitalar e para as variáveis hemodinâmicas e de mecânica 
ventilatória o que demonstra ser uma técnica segura. Conclusão: 
O tubo de aspiração supra cuff diminui a prevalência de PAV e 
não causa alterações hemodinâmicas no paciente neurológico o 
que demonstra ser uma técnica segura para ser utilizada nessa 
população. Além disso o uso desse dispositivo não mostrou 
alterações na mecânica ventilatória.

Palavras chave: Unidade de Terapia Intensiva, hemodinâ-
mica, Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica.

ABSTRACT
Background: Pneumonia associated with mechanical 

ventilation and more prevalent infection in hospitalized patients 
in intensive care, among such measures  prevention noteworthy 
is the use of the aspiration tube above the cuff. Objective: To 
analyze the use of tube orotracheal above cuff cause hemo-
dynamic changes, mechanical ventilation and lung infection 
markers in neurological patient. Methods: Clinical, prospective, 
interventional non-randomized study, carried out from July 2014 
to December 2015 in the HC UNICAMP ICU in neurological 
patients aged 18-75 years and without frame VAP. Patients were 
divided into two groups: conventional group (conventional en-
dotracheal tube) and intervention group (endotracheal tube cuff 
aspiration above). Data collected for analysis were, ventilatory 
parameters, oxygenation index, hemodynamic data, criteria for 
VAP second ANVISA and hospital stay. Results: We included 
14 patients, seven in each group. The prevalence for VAP was 
0% in TOT above cuff group and 42,8% in TOT conventional 
group, p-0.05. In TOT above cuff group the leukogram after 48 
hours of TOT was 11487±1728 and TOT conventional group 
was 22300±8711, p=0.05. We were not statistical differences for 
hospital internment and for hemodynamic value and ventilatory 
mechanics that is safe technique. Conclusion: The tube orotra-
cheal above cuff decrease of prevalence VAP and does not cause 
hemodynamic changes in the neurological patient what proves 
to be a safe technique for use in this population. In addition the 
use of this device showed no changes in ventilatory mechanics 
and pulmonary infection markers.

Key-words: Intensive Care Unit, hemodynamics, Pneu-
monia Ventilator-associated
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INTRODUÇÃO
O uso de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) é uma terapia 
frequente utilizada em tratamentos nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). Apesar de ser uma técnica alternativa no 
tratamento de Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA) co-
mum dentro dos hospitais, a sua utilização pode acarretar em 
alguns danos aos pacientes, como lesão traqueal, barotrauma, 
toxidade pelo uso de oxigênio e acúmulo de secreções. O 
acúmulo de secreção se dá devido ao não fechamento da glote 
produzindo assim, tosse ineficaz e diminuição do transporte 
do muco o que contribui para a instalação da Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica (PAV).(1,2)
 A PAV é a infecção hospitalar que mais acomete 
pacientes internados em UTI e é definida como uma infecção 
que surge de 48 a 72 h após intubação orotraqueal (TOT) e 
uso da VMI. (3) O diagnóstico de PAV segundo ANVISA 
ocorre quando há o aparecimento de infiltrado pulmonar 
novo ou progressivo à radiografia do tórax, associado à 
presença de sinais clínicos e alterações laboratoriais como: 
febre (temperatura ≥37,8oC), leucocitose ou leucopenia e 
presença de secreção traqueal purulenta na aspiração do TOT 
ou cultura positiva no aspirado traqueal e/ou piora nos parâ-
metros ventilatórios ou piora na relação de oxigenação(4).A 
prevalência de PAV em pacientes neurológicos intensivos é 
maior quando comparado a pacientes clínicos ou cirúrgicos 
internados em terapia intensiva, essa alta prevalência pode 
comprometer o prognóstico desses pacientes. (incluir artigo 
indiano5)
 Uma das principais causa de PAV é a microaspira-
ção da secreção  acima do cuff. Esse mecanismo ocorre até 
mesmo quando as pressões do cuff estão ajustadas de maneira 
correta, ou seja, entre 20 e -30mmHg e por isso, o uso do TOT 
de aspiração supra cuff vem sendo discutido recentemente 
por vários autores que destacam  a técnica como recurso 
adicional para prevenção da PAV, pois  permite a realização 
da aspiração de secreções que ficam acima do cuff 6-12. Além 
disso, outras medidas podem ser utilizadas para prevenir 
PAV como uso de sonda nasogástrica, medidas rotineiras 
do valor de pressão do cuff, uso de profilaxia de úlcera de 
estresse , fisioterapia respiratória incluindo manobras de 
higiene brônquica, posicionamento no leito com cabeceira 
elevada a 30º, assepsia da cavidade oral e orofaringe com 
clorexidina a 0,12%, despertar diário da sedação, profilaxia 
de tromboembolismo e aspiração traqueal.(13) 
 O procedimento de aspiração traqueal, apesar de 
necessário para o paciente de terapia intensiva, acarreta al-
terações hemodinâmica e de mecânica respiratória, como os-
cilações nos valores de pressão arterial, frequência cardíaca, 
saturação de oxigênio, complacência e resistência pulmonar. 
Porém não há evidênicas se o tubo de aspiração supra cuff 
aumenta a incidência dessas complicações hemodinâmicas 
e de mecânica respiratória. 
  Com isso o objetivo do presente estudo é verificar 
se o TOT com sistema de aspiração supra-cuff, diminui ín-
dices preditores de infecção hospitalar, uso de ATB e tempo 
de internação quando comparados ao TOT convencional, 
e avaliar se o uso do TOT supra-cuff acarreta alterações 
hemodinâmicas e na mecânica ventilatória.

MÉTODOS
Trata-se de estudo clínico, prospectivo e intervencionista não 
randomizado, realizado na Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital de Clinicas da UNICAMP, o projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética da Instituição (19343913.2.0000.5404), 
os dados foram coletados no período de julho de 2014 a 
dezembro de 2015, e analisados após o Termo de Consen-
timento Livre Esclarecido (TCLE) ser assinado por um 
responsável legal do paciente. 
Foram incluídos pacientes com diagnósticos neuroclínico ou 
neurocirúrgico, com tempo previsto de intubação orotraqueal 
maior que 48h, idade entre 18 a 75 anos, que não apresentasse 
sinais clínicos e laboratoriais de PAV e após a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 
excluídos aqueles que não tivessem previsão de utilização 
do TOT maior que 48 horas.
Os pacientes foram subdivididos em dois grupos (A e B), 
sendo A o grupo controle com pacientes intubados com o 
TOT convencional e B grupo experimental intubados com 
o TOT com sistema de aspiração supra-cuff. O Grupo A, 
recebeu atendimento de acordo com os protocolos de rotina 
do serviço de fisioterapia e de aspiração do TOT. No Grupo 
B, os pacientes foram intubados com o TOT de aspiração 
supra-cuff, e receberam o atendimento de fisioterapia de de 
aspiração do TOT de acordo com o protocolo de rotina do 
serviço, porém, foi acrescentada a realização da  aspiração 
supra-cuff 3 vezes ao dia por 5 minutos. Em ambos os grupos, 
foram coletados os diagnósticos clínico, cirúrgico e tempo 
de internação hospitalar e na UTI. Para análise de alterações 
infecciosas, uma vez ao dia foi verificado o uso de antibi-
óticos na prescrição médica, a temperatura do paciente na 
ficha de controle de sinais vitais, o leucograma e a radiografia 
de tórax no sistema de visualização de exames da intranet, 
além da estratificação de pacientes com diagnóstico de PAV 
segundo as recomendações da Anvisa (colocar referência),  
que caracteriza o diagnóstico de PAV mediante a presença de 
um novo infiltrado radiográfico, leucopenia (leucócitos<4000 
cel/mm3) ou leucocitose (leucócitos>12000 cel/mm3) e/ou 
temperatura axilar >37,8oC e cultura positiva  de aspirado 
traqueal ou aumento na quantidade de secreção traqueal e/ou 
presença de secreção traqueal purulenta ou piora no índice 
de oxigenação ou necessidade de aumento dos parâmetros 
ventilatórios. 
 Para verificar se houve alterações hemodinâmicas e da 
mecânica ventilatória foram coletados os seguintes dados, 
antes e após a aspiração: frequência cardíaca (FC), pressão 
arterial média (PAM), modalidade ventilatória, frequência 
respiratória (FR), PEEP, volume expirado (VCexp), volume 
minuto (Vmin), pressão intra-torácica (PIT), complacência 
(Cst) e resistência (Raw) da via aérea e pressão do cuff. 
Para análise de dados foi utilizado programa R, o teste Kol-
mogorov Smirnov foi usado para testar a normalidade das 
variáveis, o teste Mann- Whitney para comparar variáveis 
quantitativas e o teste de Anova para medidas repetidas. Foi 
adotado nível de significância p≤0,05.
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RESULTADOS
Foram elegidos 21 pacientes, porém no decorrer do estudo 
7 foram excluídos pois não se enquadraram nos critérios de 

inclusão. Dos 14 pacientes incluídos, 7 foram alocados no 
Grupo A e 7 no grupo B (Figura 1).

Os dois grupos foram homogêneos em relação a idade  
com valores no grupo A de 39,5±18,3 anos e no  grupo B com 
valores de 60,75±11 anos (p=0,95). Em ambos os grupo haviam 

três indivíduos do sexo masculino e um do sexo feminino. As 
características clínicas, tempo de internação e valores de leu-
cograma estão demonstrados na tabela 1. 



 Página - 19

Edição 44 - Volume 14 - Número 4 - OUT/NOV/DEZ - 2017

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

A tabela 2 compara a presença de PAV, uso de antibiótico, 
número de  óbitos e altas hospitalares.

As tabelas 3 e 4 comparam as variáveis respiratórias, 
hemodinâmicas e da mecânica ventilatória, antes e após a 
aspiração nos dois grupos. O Grupo A apresentou alteração 
estatisticamente significante (p=0,04) nos valores de FC pré 
(90,75±31,68) e pós (95,5±30,57) aspiração em 48 horas. No 

grupo B houve alteração estatisticamente significante (p=0,01)  
no valor de PAM 24 horas pré (91,5±12,87) e pós (94±12,35) 
aspiração, porém  dentro dos limites de normalidade e não 
houve instabilidade hemodinâmica em nenhum dos pacientes.
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DISCUSSÃO

Nas UTIs a PAV é a infecção mais comum.(3)A incidên-
cia varia entre  9% a 68%, dependendo do método diagnóstico 
utilizado e da população estudada. A letalidade fi entre 33% e 
71% e a relação entre caso e fatalidade pode atingir até 55%.
(13) Oitenta e seis por cento dos casos de PAV estão associados 

com a ventilação VM.(15) A aspiração da secreção acima do 
cuff, através do tubo com aspiração supra-cuff tem sido alvo de 
vários estudos pois permite a remoção da secreção acumulada 
que favorece a  microaspirações e desencadeia a PAV.

Em pacientes neurológicos a prevalência de PAV é maior 
do que nos demais pacientes de terapia intensiva, estudo recente 
tem mostrado prevalência de 24% em pacientes com doenças 
neurológicas (AVE, trauma e tumores neurológicos), por isso a 
importância de adotar medidas que visem a prevenção da PAV 
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nessa população. No presente estudo foi possível verificar redu-
ção da prevalência de PAV com a adição do TOT de aspiração 
supra cuff ao pacote de medidas de prevenção da PAV(5).

 Em uma revisão bibliográfica entre os anos de 1986 
a 2011, por meio de portais de bases de dados nacionais e 
internacionais com 2.213 pacientes com um total de 10 estu-
dos, foi constatado uma redução significativa da incidência de 
PAV nos pacientes que utilizaram tubos traqueais supra-cuff 
em comparação com tubos traqueais tradicionais.(8) Outros 
estudos relataram que a PAV ocorre mais tardiamente no grupo 
que recebe a aspiração supra-cuff(10,12)em que afirmam uma 
redução de 43,4% na incidência de PAV precoce(10), o que 
corrobora com o presente estudo onde os índices preditivos de 
infecção apresentaram menores valores em 48 horas de VMI, 
tempo esse de início dos marcadores de PAV.

Pacientes que recebem aspiração supra-cuff permanecem 
menos dias na VM e têm menos tempo de permanência na 
UTI(11,12), no entanto essa evidência não foi encontrada nesse 
estudo, provavelmente pela amostra pequena, porém quando se 
analisa o tempo de internação hospitalar e a mortalidade em es-
tudo(11,12)  os pacientes com TOT tradicional e supra-cuff não 
apresentaram dados estatisticamente significativos concordando 
com os dados desse trabalho. 

Quanto às variáveis hemodinâmicas, um estudo(18)  
relata que a aspiração com sistema aberto resulta em aumento 
significativo da PAM, sem alteração da FC. Outro estudo(19) 
demonstrou aumento da FC e PAM. Não foram encontrados 
estudos em relação as variáveis hemodinâmicas somente com 
a aspiração supra-cuff, no presente estudo, os dois grupos re-
ceberam a aspiração com o sistema aberto e apesar dos valores 
significativos de FC para o grupo A (48 horas) e de PAM para o 
grupo B (24 horas) pré e pós aspiração, os valores se mantiveram 
dentro do  limite de normalidade, implicando em um método 
seguro o qual não causa risco ou instabilidade aos pacientes.

Quanto à mecânica ventilatória, em concordância com 
o presente estudo, um artigo demostrou que não há diferença 
antes e após aspiração,(19)entretanto também não foi encon-
trado estudos que descrevessem essa variável com a aspiração 
supra-cuff isoladamente.

Por se tratar de um dispositivo ainda novo, esse estudo 
encontrou dificuldades em relação à compreensão e aceitação 
da parte de outros profissionais. O tempo de coleta foi curto, 
visto que esse estudo dependia da rotatividade dos pacientes. A 
pesquisa dispunha somente de TOTs com numeração 8 e 8,5, o 
que se tornou uma limitação visto que alguns pacientes elegidos 
possuíam vias aéreas difíceis necessitando de TOT os quais não 
estavam disponíveis.

CONCLUSÃO
Conclui-se com o presente estudo que os pacientes que utili-
zaram o TOT supra-cuff apresentaram menor prevalência de 
PAV, com valores menores de  leucograma e uso de ATB em 48 
horas de internação, entretanto não houve alteração no tempo de 
internação hospitalar. Quando comparado as variáveis hemodi-
nâmicas, apesar dos valores significativos para PAM e FC, não 
houve instabilidade em nenhum dos pacientes implicando em 
um método seguro. Quanto à mecânica ventilatória, não houve 
alterações significativas.
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