
Objetivos: 
• Identificar e compreender a necessidade de 

comunicação com o doente em Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI) com ventilação mecânica.

• Descrever de forma geral os recursos para a gestão 
de secreções e vocalização do tubo de traqueostomia 
BLUselect® Suctionaid®.

A utilização de ventilação mecânica (VM) é comum em 
doentes críticos na UCI. Estes doentes geralmente 
requerem um tubo endotraqueal ou um tubo de 
traqueostomia para VM, o que pode limitar severamente 
a sua capacidade de comunicar verbalmente1. Numa 
análise retrospetiva de doentes em UCI, estimou-se 
que metade dos doentes com VM estavam acordados, 
conscientes e respondiam à comunicação verbal. Estes 
doentes poderiam, portanto, beneficiar de ferramentas 
de comunicação assistida e de consulta de terapia da 
fala2. A incapacidade de se comunicar com os prestadores 
de cuidados e entes queridos pode causar ansiedade 
e angústia. Esta angústia pode ser aliviada pela 
comunicação3. A comunicação eficaz pode ser limitada 
devido ao tipo de tubo utilizado; por exemplo, os tubos 

endotraqueais podem limitar a capacidade de pronunciar 
palavras.
O nível de eficácia destes métodos, verbais e não verbais, 
pode ainda resultar em frustração para o doente4. Por 
conseguinte, são necessários métodos de comunicação 
adequados e eficazes. 
Embora a altura possa variar, os doentes com VM de longo 
prazo são bons candidatos à colocação de um tubo de 
traqueostomia. Os doentes com VM que não conseguem 
tolerar o esvaziamento do cuff para comunicar podem 
exigir diferentes tipos de tubos para fala. Os tubos 
de traqueostomia para fala permitem que os doentes 
incapazes de tolerar o esvaziamento do cuff tenham 
a capacidade de conseguir a fonação. Existem vários 
tubos de traqueostomia concebidos especificamente 
para auxiliar na fonação, incluindo tubos fenestrados. 
No entanto, existem preocupações com a restrição do 
fluxo de ar e o potencial de granulação com estes tipos 
de tubos.5. O tubo BLUselect® Suctionaid® pode ser 
considerado como uma alternativa a estes tubos para fala.

Recursos para a gestão de secreções e vocalização do tubo de 
traqueostomia BLUselect® Suctionaid® 
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Utilização do tubo BLUselect® Suctionaid® para 
remoção de secreções subglóticas1

Utilização do tubo BLUselect® Suctionaid® para 
vocalização2a

CORDAS
VOCAIS

SUCÇÃO SUBGLÓTICA

Utilização do tubo BLUselect® Suctionaid® para 
vocalização2b

A MANGA ACIMA PERMITE 
A VOCALIZAÇÃO

O tubo BLUselect® Suctionaid® deve ser utilizado de acordo com as Instruções de utilização (IU) para vocalização. Com 
base na literatura apresentada, existe um número substancial de doentes com VM que são capazes de comunicar e 
que beneficiariam de uma melhoria dessa capacidade. A utilização do tubo BLUselect® Suctionaid® nestes doentes 
traqueostomizados pode melhorar a sua qualidade de vida e cuidados globais.
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O BLUselect® Suctionaid® é um tubo de traqueostomia de 
“primeira entrada” e feito de policloreto de vinilo (PVC) 
termossensível com uma flange macia e transparente e 
cuff SOFT-SEAL®. Este tubo possui um lúmen de sucção 
integral que auxilia na remoção das secreções subglóticas 
acima do cuff. A utilização do lúmen de sucção para 
remover secreções pode reduzir a incidência de 
pneumonia associada à ventilação (PAV)6. Uma utilização 
alternativa do lúmen de sucção consiste em insuflar ar 
para permitir a vocalização. Husain et al. descreveram um 
fluxo de gás de 2 a 5 l/min como suficiente para vocalizar 
uma voz do tipo sussurro7. Adicionalmente, Pandian 
descreveu que quatro doentes foram capazes de vocalizar 
com a utilização de um tubo Blue Line Ultra® Suctionaid®, 
o qual tem a mesma funcionalidade do tubo BLUselect® 
Suctionaid®8. Apresentavam requisitos técnicos 
semelhantes aos de Husain et al. Estes doentes foram 
capazes de alcançar uma comunicação significativa com 
os prestadores de cuidados e entes queridos, enquanto 
permaneciam com ventilação mecânica.


