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Introdução e objetivos:  O objetivo deste estudo foi verificar a influência das manobras 
de fisioterapia respiratória sobre a pressão intracraniana (PIC), a pressão de perfusão 
cerebral (PPC) e a extração de dióxido de carbono (ETCO2) em pacientes vítimas de 
traumatismo crânio encefálico (TCE) internados na unidade de tratamento intensivo de 
um hospital público de Porto Alegre/RS.  
 
Método: Estudo quase experimental, do tipo antes e depois, registrado no protocolo 
n˚10003 do comitê de ética do Hospital Nossa Senhora da Conceição/GHC/RS. Foram 
incluídos pacientes com TCE, ventilados mecanicamente e com medida contínua da 
PIC. Foi avaliada a influência das manobras de vibrocompressão, aumento do fluxo 
expiratório e aspiração traqueal sobre as medidas de PIC, PPC e de ETCO2 do primeiro 
ao terceiro dia após lesão cerebral.  
 
Resultados: Foram avaliados nove pacientes com idade média de 53,9±12,4 anos. 
Após as manobras de vibrocompressão e aumento do fluxo expiratório houve diminuição 
significativa da PIC e aumento da PAM e PPC nos três dias do pós operatório (PO). A 
aspiração traqueal promoveu um aumento significativo da PIC com diminuição a níveis 
inferiores dos basais num período máximo de 5 minutos. Quando comparados os 
valores médios da PIC, PAM, PPC e ETCO2 antes das manobras e após 5 minutos do 
procedimento de aspiração, observou-se diminuição com associação estatística 
significativa da PIC (p≤ 0,017 no 1º dia e p≤ 0,012 no 2º dia) e do ETCO2 (p≤0,011 no 
1º dia e  p≤ 0,041 no 2º dia). Os valores médios encontrados antes das manobras nos 
1º e 2º PO foram, respectivamente: PIC (14,2±5,9 e 18,6±8,8), PAM (104,3±23,2 e 
110,2±22,3), PPC (90,5±24,5 e 91,6±23,6) e ETCO2 (35,1±3,9 e 33,5±5,9). Após 5 
minutos da aspiração foram mensurados, respectivamente, os valores médios nos 1º e 
2º PO: PIC (11,9±6,2 e 13,2±6,5), PAM (106,7±21,3 e 106,6±24,2), PPC (94,8±23,2 e 
93,4±27,5) e ETCO2 (31,8±3,3 e 31,9±4,7).  
 
Discussão e conclusão: Os achados do estudo sugerem que a diminuição da PIC 
esteja associada à melhora na ventilação pulmonar e queda da ETCO2 ocasionada pela 
intervenção, que melhora a ventilação regional e consequentemente, a complacência 
pulmonar, e que as manobras de fisioterapia respiratória podem ser realizadas de forma 
segura nos pacientes com elevação da PIC. Entretanto, é recomendada a monitorização 
dos níveis de ETCO2 durante a aplicação das manobras fisioterapêuticas, pela influência 
do mesmo na regulação do fluxo sanguíneo cerebral.  
 
 
 
 
 


