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RESUMO 

Gobatto ALN Avaliação da traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia quando comparada à traqueostomia percutânea guiada por 

broncoscopia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2017. 

A traqueostomia percutânea é um procedimento realizado rotineiramente na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), guiada por broncoscopia. 
Recentemente, a ultrassonografia tem surgido como uma ferramenta 
potencialmente útil para assistir à traqueostomia percutânea e reduzir as 
complicações relacionadas ao procedimento. Um ensaio clínico 
randomizado, aberto, paralelo, de não inferioridade, foi conduzido 
comparando a traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia com a 
traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, em pacientes sob 
ventilação mecânica na UTI.  O desfecho primário, a falência do 
procedimento, foi definido como um desfecho composto, incluindo (1) a 
conversão para traqueostomia cirúrgica, (2) o uso associado e não planejado 
da broncoscopia ou da ultrassonografia, ou (3) a ocorrência de uma 
complicação maior. Um total de 4.965 pacientes foram avaliados quanto a 
elegibilidade. Desses, 171 pacientes foram elegíveis e 118 foram 
submetidos ao procedimento, com 60 pacientes randomizados para o grupo 
ultrassonografia e 58 pacientes randomizados para o grupo broncoscopia. A 
falência do procedimento ocorreu em um (1,7%) paciente no grupo 
ultrassonografia e um (1,7%) paciente no grupo broncoscopia, sem diferença 
no risco absoluto entre os grupos (intervalo de confiança de 90%, -5,57 a 
5,85), na análise “conforme tratados”, não incluindo a margem de não 
inferioridade pré-especificada de 6%. Nenhum outro paciente apresentou 
uma complicação maior em ambos os grupos. As complicações menores 
relacionadas ao procedimento ocorreram em 20 (33,3%) pacientes no grupo 
ultrassonografia e em 12 (20,7%) pacientes no grupo broncoscopia, (P = 
0,122). A duração do procedimento foi de 11 [7-19] vs. 13 [8-20] minutos (P 
= 0,468), respectivamente, e os desfechos clínicos também não foram 
diferentes entre os grupos. Em conclusão, a traqueostomia percutânea 
guiada por ultrassonografia é eficiente, segura e associada com taxas de 
complicações semelhantes à traqueostomia percutânea guiada por 
broncoscopia, em pacientes sob ventilação mecânica na UTI. 

Descritores: broncoscopia; traqueostomia; traqueotomia; ultrassonografia; 
ultrassom 

 



ABSTRACT 

Gobatto ALN Ultrasound-guided percutaneous dilational tracheostomy 

compared to bronchoscopy-guided percutaneous dilational tracheostomy 

[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2017. 

Percutaneous Dilational Tracheostomy (PDT) is routinely performed in the 
intensive care unit (ICU) with bronchoscopy guidance. Recently, ultrasound 
has emerged as a potentially useful tool in order to assist PDT and reduce 
procedure-related complications. An open-label, parallel, non-inferiority, 
randomized controlled trial was conducted comparing the ultrasound-guided 
PDT with the bronchoscopy-guided PDT in mechanically ventilated critically 
ill patients. The primary outcome was procedure failure, defined as a 
composite end-point of conversion to a surgical tracheostomy; unplanned 
associated use of bronchoscopy or ultrasound during PDT; or the occurrence 
of a major complication. A total of 4,965 patients were assessed for eligibility. 
Of these, 171 patients were eligible and 118 underwent the procedure, with 
60 patients randomly assigned to the ultrasound group and 58 patients to the 
bronchoscopy group. Procedure failure occurred in one (1.7%) patient in the 
ultrasound group and one (1.7%) patient in the bronchoscopy group, with no 
absolute risk difference between the groups (90% confidence interval, -5.57 
to 5.85), in the ‘as treated’ analysis, not including the pre-specified margin of 
6% for noninferiority. No other patient had any major complication in both of 
the groups. Procedure-related minor complications occurred in 20 (33.3%) 
patients in the ultrasound group and in 12 (20.7%) patients in the 
bronchoscopy group, (P=0.122). The median procedure length was 11 [7-19] 
vs. 13 [8-20] minutes (P=0.468), respectively, and the clinical outcomes were 
also not different between the groups. In conclusion, ultrasound-guided PDT 
is effective, safe and associated with similar complication rates and clinical 
outcomes compared with bronchoscopy-guided tracheostomy in 
mechanically ventilated critically ill patients. 

Descriptors: bronchoscopy; tracheostomy; tracheotomy; ultrasound; 
ultrasonography 

 

 
 



 

1 INTRODUÇÃO 
 
 



INTRODUÇÃO - 2 

A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais comumente 

realizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em pacientes que 

precisam de suporte ventilatório mecânico prolongado. Tradicionalmente, a 

traqueostomia vinha sendo realizada obedecendo a princípios básicos da 

cirurgia aberta1, até o surgimento da traqueostomia percutânea. 

A traqueostomia percutânea foi descrita pela primeira vez em 19572, 

mas tornou-se popular apenas em 19853, após a introdução de kits 

comercialmente disponíveis para realização de traqueostomia percutânea 

guiada por marcos anatômicos, na qual se aplicam as bases da técnica de 

Seldinger, utilizada em acessos vasculares. Atualmente, é um procedimento 

frequentemente realizado, especialmente em pacientes em ventilação 

mecânica na UTI4, com um perfil de segurança comparável à traqueostomia 

cirúrgica5,6. Apesar das taxas de complicações serem baixas, eventos 

adversos graves, incluindo morte, ainda são relatados7. 

O uso da broncoscopia como guia para a traqueostomia percutânea 

foi introduzido como uma ferramenta de segurança adicional, e tem 

mostrado melhorar a acurácia do procedimento bem como a redução da 

incidência de complicações, quando comparada à técnica guiada por marcos 

anatômicos8. A broncoscopia ajuda a definir o melhor local para a punção 

traqueal, a guiar a entrada da agulha na traqueia em tempo real, evitando a 
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parede posterior, e a confirmar a localização da cânula traqueal9,10. Por outro 

lado, ela não é capaz de identificar precisamente as estruturas anatômicas 

cervicais, ou de prevenir complicações como as lesões vasculares ou a 

punção da tireoide. Assim, a broncoscopia tem sido tradicionalmente 

recomendada como uma ferramenta de segurança para auxiliar a 

traqueostomia percutânea e ajudar a prevenir complicações9,11,12. 

Em um inquérito europeu, cerca de até 97,7% dos médicos afirmaram 

utilizar a broncoscopia durante a traqueostomia percutânea, e do restante, 

1% optaria por utilizar a broncoscopia na presença de uma via aérea difícil13. 

Além disso, diversos trabalhos demostraram a eficácia e segurança da 

traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, especialmente, quando 

comparada à traqueostomia cirúrgica5,8. Entretanto, algumas evidências não 

demostraram diferenças nas taxas de complicações, quando a 

traqueostomia percutânea é realizada com ou sem o auxílio da 

broncoscopia, sugerindo que o seu uso pode não ser necessário 

rotineiramente, e deve ser limitado a casos selecionados14,15. 

Recentemente, a ultrassonografia tem surgido como uma ferramenta 

potencialmente útil para auxiliar à traqueostomia percutânea. As principais 

vantagens da ultrassonografia incluem a habilidade de identificar a vasculatura 

cervical16, de ajudar a definir o local mais apropriado para punção traqueal, e a 

capacidade de guiar a inserção da agulha na traqueia, de maneira similar à 

técnica de punção vascular guiada pela ultrassonografia. 

A ultrassonografia cervical como ferramenta auxiliar da traqueostomia 

percutânea foi descrita primeiramente por Bertram et al.17, em 1995, na 
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tentativa de identificar variações anatômicas e estruturas vasculares 

cervicais, antes da traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, 

demostrando a factibilidade e segurança da realização da ultrassonografia 

pré-procedimento em 50 pacientes submetidos à traqueostomia percutânea. 

A partir de então, uma série de relatos do uso da ultrassonografia da região 

cervical pré-procedimento, como uma ferramenta para aumentar a 

segurança da traqueostomia percutânea, foram publicados18,19. Bonde et 

al.18, avaliaram 28 pacientes consecutivos submetidos à traqueostomia 

percutânea com o auxílio da ultrassonografia pré-procedimento, reportando 

uma mudança no local da punção traqueal em nove dos 28 pacientes, com 

baixas taxas de complicações, reportando somente dois casos de 

sangramento menor. Kolig et al.19 avaliaram 72 pacientes consecutivos, 

submetidos à traqueostomia percutânea com o auxílio da ultrassonografia 

pré-procedimento na UTI. A avaliação com a ultrassonografia resultou em 

uma mudança do sítio de punção em 23,6% dos pacientes, com somente um 

caso de sangramento menor reportado. Entretanto, os estudos carecem de 

um grupo controle ou mesmo um controle histórico para comparação. 

Em 2000, o primeiro relato de traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia em tempo real durante o procedimento foi publicado20. Sustic 

et al.20 examinaram 26 cadáveres de pacientes que haviam sido submetidos à 

traqueostomia percutânea durante a internação na UTI. Desses, 15 haviam sido 

submetidos à traqueostomia percutânea guiada por marcos anatômicos e 11 à 

traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia em tempo real. No grupo 

que utilizou marcos anatômicos, 33% dos pacientes tinham a traqueostomia 
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mal posicionada, muito cranialmente, ao passo que nenhum paciente do grupo 

ultrassonografia tinha a traqueostomia mal posicionada. Esse trabalho foi 

seguido pela publicação de diversos outros estudos retrospectivos e 

prospectivos sobre o tema21-24. 

Rajajee et al.21 demostraram que a traqueostomia percutânea guiada 

por ultrassonografia era factível e poderia ser utilizada, com segurança, 

utilizando uma amostra em 13 pacientes na UTI, sem nenhum relato de 

complicações. 

Guinot et al.23 avaliaram prospectivamente 50 pacientes consecutivos, 

25 obesos e 25 não obesos, que foram submetidos à traqueostomia 

percutânea guiada por ultrassonografia. O sítio de punção foi modificado em 

50% das vezes, baseado nos achados ultrassonográficos. A traqueostomia 

percutânea guiada por ultrassonografia foi possível em todos os pacientes 

incluídos, sem necessidade de conversão para traqueostomia cirúrgica, e 

todas as complicações reportadas foram menores. 

Rezende-Neto et al.22 avaliaram 100 pacientes submetidos a uma 

técnica modificada incluindo o uso da ultrassonografia como guia da 

traqueostomia percutânea. Nenhuma complicação grave foi reportada, e 

somente dois pacientes apresentaram sangramento menor associado ao 

procedimento. 

Em 2015, Gobatto et al.29 em um estudo de coorte retrospectivo com 

60 pacientes, incluindo 11 pacientes submetidos à traqueostomia percutânea 

guiada por broncoscopia e 49 pacientes à traqueostomia percutânea guiada 

por ultrassonografia, nenhuma conversão cirúrgica foi necessária e a 
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broncoscopia precisou ser utilizada em apenas um paciente no grupo 

ultrassonografia. A duração do procedimento foi menor no grupo 

ultrassonografia do que no grupo broncoscopia (12 vs. 15 minutos, P = 

0,028). Não foram evidenciadas complicações graves em nenhum dos 

pacientes e as taxas de complicações, assim como os desfechos clínicos, 

não foram diferentes entre os grupos. 

Recentemente, três ensaios clínicos randomizados foram publicados 

demostrando que a traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia 

pode melhorar, significativamente, a taxa de acerto na primeira punção 

traqueal, a acurácia da punção traqueal, e reduzir as complicações 

relacionadas ao procedimento, quando comparada com a traqueostomia 

percutânea guiada por marcos anatômicos25,26 ou guiada por 

broncoscopia27. 

Rudas et al.26 randomizaram 50 pacientes para realização de uma 

traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia ou de uma 

traqueostomia percutânea guiada por marcos anatômicos, demonstrando 

que a proporção de punções consideradas apropriadas e bem posicionadas 

foi significativamente maior no grupo ultrassonografia, quando comparada ao 

grupo marcos anatômicos (87% vs. 50%, respectivamente, P = 0,006); assim 

como a taxa de sucesso do procedimento na primeira punção traqueal (87% 

vs. 58%, respectivamente, P = 0,028). O número de complicações não foi 

estatisticamente diferente entre os grupos. 

Yavuz et al.25, por sua vez, incluíram 341 pacientes em um ensaio 

clínico randomizado comparando a traqueostomia percutânea guiada por 



INTRODUÇÃO - 7 

 

ultrassonografia com a traqueostomia percutânea guiada por marcos 

anatômicos. No grupo ultrassonografia, em 23,8% dos pacientes o sítio de 

punção foi modificado após a realização da ultrassonografia. O tempo médio 

para a realização dos procedimentos foi menor no grupo ultrassonografia, 

quando comparado ao grupo marcos anatômicos (18,6 ± 6,3 minutos vs. 

24,1 ± 8,0 minutos, respectivamente, P = 0,001); e o número de pacientes 

que necessitou de múltiplas tentativas de punção também foi menor (3,9% 

vs. 13,9%, respectivamente, P = 0,003). A incidência de complicações foi 

menor no grupo ultrassonografia, quando comparado ao grupo marcos 

anatômicos, embora não tenha atingido significância estatística (7,8% vs. 

15%, respectivamente, P = 0,054). 

Por fim, Ravi et al.27 avaliaram a traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia comparada à traqueostomia percutânea guiada por 

broncoscopia, através de um ensaio clínico randomizado com 74 pacientes 

obesos. O tempo para a realização da traqueostomia foi menor no grupo 

ultrassonografia, quando comparado ao grupo broncoscopia (12 [9-14] vs. 18 

[12-21,5] minutos, respectivamente, P = 0,05). A incidência de complicações 

total foi menor no grupo ultrassonografia, quando comparado ao grupo 

broncoscopia (32% vs. 75%, respectivamente, P < 0,05), e a traqueostomia 

percutânea guiada por ultrassonografia foi possível em todos os pacientes, 

sem necessidade de conversão cirúrgica. Entretanto, as evidências ainda 

são pequenas e limitadas pelo pequeno número de pacientes analisados e 

pela qualidade dos dados disponíveis. 
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Avaliar a eficácia e segurança da traqueostomia percutânea guiada 

por ultrassonografia, quando comparada com a traqueostomia percutânea 

guiada por broncoscopia. 
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3.1 Delineamento 

O ensaio clínico randomizado: traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia versus traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia 

(TRACHUS) - registrado na plataforma Clinical Trials com o número NCT 

02084862 - é um ensaio clínico randomizado de não inferioridade, paralelo, 

não cego, conduzido em oito UTIs do Hospital das Clínicas da Universidade 

de São Paulo. O protocolo de pesquisa foi previamente aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa local (Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq), número do parecer 488.506), e um termo 

de consentimento livre e esclarecido, por escrito, foi obtido de todos os 

pacientes ou seus representantes legais. 

3.2 Pacientes 

Os pacientes adultos, intubados, em ventilação mecânica, que foram 

indicados a uma traqueostomia foram considerados elegíveis. A indicação 

da traqueostomia ficava a critério do médico assistente do paciente. Os 

pacientes foram excluídos, caso tivessem uma anatomia considerada 

inadequada para a realização da traqueostomia percutânea, conforme 

julgamento do médico assistente (ex.: pescoço curto, desvio de traqueia, 
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anomalia cervical, cirurgia cervical prévia, trauma cervical, tumor cervical, ou 

incapacidade de realizar extensão cervical); ou fossem incapazes de 

fornecer um consentimento por escrito. 

3.3 Intervenção 

Os pacientes incluídos foram randomizados em uma razão de 1:1 

para os grupos ultrassonografia ou broncoscopia em blocos de tamanho 

aleatório. Nenhum dos investigadores ou dos membros da equipe assistente 

tinha conhecimento da lista de randomização antes da alocação nos grupos, 

nem tão pouco sabiam o número total de blocos ou o tamanho dos blocos 

durante todo o trabalho, já que a randomização foi realizada por meio de um 

serviço automatizado de randomização pela internet, feita por terceiros, não 

participantes do trabalho (Sealed Envelope, Londres, Inglaterra), de modo a 

manter a alocação sigilosa. A randomização foi realizada imediatamente 

antes do procedimento, assim que os equipamentos e a equipe responsável 

pelo procedimento estivessem disponíveis. Em ambos os grupos, a 

traqueostomia foi realizada por um médico residente de medicina intensiva, 

acompanhado por um médico intensivista, previamente treinado na 

realização de traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia e 

traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, o qual foi o responsável 

pelo procedimento. A alocação a ambos os grupos não pode ser cegada 

após a sua realização, pela própria natureza da intervenção. Os pacientes 

foram seguidos até a alta hospitalar. 
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3.4 Procedimento 

Os procedimentos foram realizados de acordo com as práticas 

padronizadas no hospital. Após a obtenção do termo de consentimento livre 

e esclarecido, por escrito, a traqueostomia era realizada assim que a equipe 

responsável pelo procedimento e o equipamento estivessem disponíveis. 

Em ambos os grupos, os pacientes eram colocados em modo 

controlado de ventilação mecânica, usando oxigênio a 100% com baixos 

níveis de pressão positiva ao final da expiração (PEEP). Quando a 

traqueostomia percutânea era guiada por broncoscopia, o modo volume 

controlado era utilizado, com um volume corrente alvo de 6 mL/kg a 8 mL/kg 

de peso corporal ideal. O paciente era monitorizado com eletrocardiografia 

contínua, oximetria de pulso, e monitorização contínua da pressão arterial, 

invasiva ou não invasiva. Como sedação, imediatamente antes do 

procedimento, os pacientes recebiam um bolus de 100 µcg a 200 µcg de 

fentanil, 0,3 mg/kg de midazolam e cisatracúrio 0,2 mg/kg. Bolus adicionais 

de drogas anestésicas eram infundidos se necessário. 

Uma solução antisséptica contendo clorexidina a 2% era aplicada ao 

sítio cirúrgico, seguida de uma solução alcoólica contendo clorexidina 0,5%. 

Além disso, era realizada uma anestesia local com lidocaína a 2%, contendo 

adrenalina, até a dose máxima de 3 mg/kg. O pescoço do paciente era 

mantido em postura de hiperextensão durante o procedimento. 

Na traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia, o paciente 

era posicionado adequadamente e uma avaliação da anatomia cervical era 

realizada pelo médico intensivista, acompanhado pelo médico residente de 
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medicina intensiva. Em seguida, após a descontaminação da pele e 

utilizando a técnica asséptica, o sítio de punção mais provável era 

determinado pelo médico intensivista responsável pelo procedimento, 

utilizando a técnica de marcos anatômicos. 

A ultrassonografia cervical era realizada com o transdutor linear de 12 

MHz com Doppler (Logic P5, General Eletric Healthcare, Contagem, Minas 

Gerais, Brazil) com o objetivo de avaliar a anatomia vascular cervical e 

identificar o istmo da tireoide, a cartilagem cricoide e os cinco primeiros 

anéis traqueais (Figura 1). 

 
Figura 1 - Traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia. A) Corte para-

sagital esquerdo sobre a traqueia usando o transdutor linear. A 
ultrassonografia mostra a cartilagem cricoide (CC), a cartilagem traqueal 
(T1-T4), a interface ar-mucosa (Interface A-M). B) Corte transversal ao nível 
do segundo anel traqueal usando o transdutor linear na linha mediana. A 
ultrassonografia mostra a traqueia, a glândula tireoide, e a musculatura 
infra-hioide. As setas indicam a interface ar-mucosa, ACC significa artefato 
de cauda de cometa; MH, musculatura infra-hioide; GT, glândula tireoide 
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A distância na linha mediana entre a pele e a traqueia e o diâmetro 

traqueal eram medidos ao nível do segundo anel traqueal. Os vasos entre a 

pele e a traqueia eram identificados e evitados. O tubo orotraqueal era então 

identificado e tracionado guiado pela ultrassonografia até que o balonete 

estivesse ao nível da cartilagem cricoide, de modo a evitar a punção do tubo 

orotraqueal durante o procedimento. O sítio de punção era marcado entre o 

segundo e terceiro anéis traqueais guiado pela ultrassonografia no plano 

longitudinal e então comparado com o sítio de punção que havia sido 

previamente definido, utilizando como base os marcos anatômicos 

tradicionais. Em seguida, a traqueia era puncionada, guiada pela 

ultrassonografia em tempo real, com o transdutor em plano transverso na 

linha mediana. A punção era realizada utilizando um dispositivo de “cateter 

sobre a agulha” (Jelco®), conectado a uma seringa de 10 mL preenchida 

com 5 mL de água destilada. Assim que a aspiração de ar era observada 

dentro da seringa, o cateter era introduzido na traqueia e a agulha era 

removida. Um fio-guia flexível era, gentilmente, introduzido por dentro do 

cateter, que era então removido, após esse passo e o posicionamento do fio 

guia era confirmado com o uso da ultrassonografia. Em seguida, o 

procedimento era finalizado, conforme a técnica descrita por Griggs28. 

Na traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, intensivistas 

treinados ou broncoscopistas especialistas eram responsáveis pela 

realização da broncoscopia. Após a sedação, conforme previamente 

descrito, o broncoscópio era introduzido e o tubo endotraqueal reposicionado 

com a ponta do tubo logo abaixo das cordas vocais, utilizando a 
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broncoscopia como guia. A cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e os 

cinco primeiros anéis traqueais eram identificados, o sítio de punção 

selecionado anatomicamente entre o segundo e terceiro anéis traqueais e 

ajustado pela visualização à broncoscopia. Em seguida, a traqueia era 

puncionada no local escolhido utilizando um dispositivo de “cateter sobre a 

agulha”, conectado a uma seringa de 10 mL preenchida com 5 mL de água 

destilada, sob visualização broncoscópica em tempo real. Assim que a 

aspiração de ar era observada na seringa e o cateter visto na traqueia, o 

cateter era introduzido, a agulha removida, e um fio-guia flexível era 

gentilmente introduzido na traqueia por dentro do cateter. Em seguida, o 

procedimento era finalizado, conforme a técnica descrita por Griggs28, sob 

visualização contínua da broncoscopia. 

Adicionalmente, os pacientes do grupo ultrassonografia foram 

submetidos à broncoscopia diagnóstica, após o término do procedimento 

para avaliação de complicações. Um broncoscópio (Olympus, São Paulo, 

São Paulo, Brasil) e um aparelho de ultrassonografia (Logic P5, General 

Eletric Healthcare, Contagem, Minas Gerais, Brasil) estavam sempre 

disponíveis ao lado do leito do paciente durante o procedimento e poderiam 

ser utilizados em caso de dificuldades técnicas ou na presença de 

complicações. Entretanto, o uso da broncoscopia durante a traqueostomia 

percutânea guiada por ultrassonografia ou o uso da ultrassonografia durante 

a traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia foram considerados 

como falência do procedimento. Uma equipe cirúrgica experiente estava 

sempre disponível em caso de dificuldades técnicas ou complicações. 
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3.5 Desfechos 

3.5.1 Desfecho primário 

O desfecho primário foi a falência do procedimento, definido como um 

desfecho composto, incluindo necessidade de conversão para a 

traqueostomia cirúrgica; a ocorrência de uma complicação maior; ou o uso 

associado e não planejado da broncoscopia em pacientes submetidos à 

traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia, ou o uso associado e 

não planejado da ultrassonografia em pacientes submetidos à traqueostomia 

percutânea guiada por broncoscopia. 

A decisão de realizar a conversão para a traqueostomia cirúrgica ou o 

uso associado da broncoscopia ou da ultrassonografia foram definidos a 

critério do médico intensivista responsável pelo procedimento, durante o 

procedimento, sem qualquer interferência dos investigadores. 

As complicações maiores foram definidas como: morte ou parada 

cardiorrespiratória relacionada ao procedimento; lesão da parede da 

traqueia; canulação por falsa luz traqueal; pneumotórax; pneumomediastino; 

lesão esofágica; fístula traqueoesofágica; conversão para traqueostomia 

cirúrgica; hipotensão persistente (pressão arterial sistólica menor do que 90 

mmHg por mais de cinco minutos, associado a uma intervenção utilizada 

para aumentar a pressão arterial como bolus repetidos de fluidos, infusão de 

vasopressores, ou bolus repetidos de vasopressores); hipoxemia aguda 

persistente (uma saturação periférica de oxigênio, medida pelo oxímetro de 

pulso, menor que 90% por mais de cinco minutos); sangramento maior (um 

sangramento do estoma, intratraqueal ou fístula traqueo-vascular, que cause 
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hipoxemia, ou necessite de transfusão ou de reparo cirúrgico); sepse 

relacionada à traqueostomia (com infecção do estoma como a única fonte 

identificada). 

3.5.2 Desfechos secundários 

Os desfechos secundários foram definidos como: a ocorrência de uma 

complicação menor; a duração do procedimento; a dificuldade do 

procedimento; o número de tentativas de punção traqueal; a incidência de 

troca de sítio de punção após a realização da ultrassonografia; ventilação 

não assistida (respirar sem assistência ventilatória por pelo menos 48 

horas); dias livres de ventilação mecânica em 60 dias após a admissão 

hospitalar; tempo de ventilação mecânica; tempo entre a traqueostomia e a 

ventilação desassistida; tempo de internação na UTI; dias livres de UTI em 

60 dias após a admissão hospitalar; tempo de internação hospitalar; 

mortalidade na UTI; e mortalidade hospitalar. A dificuldade do procedimento 

foi classificada, como: (1) fácil; (2) alguma dificuldade; (3) difícil; (4) muito 

difícil; ou (5) impossível23; baseada na avaliação subjetiva dos médicos 

residentes de medicina intensiva, que participaram do procedimento. 

As complicações menores foram definidas como: hipotensão 

transitória (pressão arterial sistólica menor do que 90 mmHg por menos de 

cinco minutos associada a uma intervenção utilizada para aumentar a 

pressão arterial como um único bolus de fluidos ou vasopressores); 

hipoxemia aguda transitória (saturação periférica de oxigênio, medido pela 

oximetria de pulso, menor do que 90% por menos de cinco minutos); 
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atelectasia; punção inadvertida do tubo orotraqueal; decanulação acidental; 

infecção do estoma da traqueostomia; sangramento menor (sangramento do 

estoma ou intratraqueal autolimitado, ou um sangramento tratado com 

compressão local ou instilação de vasopressores tópicos); enfisema 

subcutâneo sem evidência de pneumotórax ou pneumomediastino; e 

infecção local do estoma não causando sepse. 

3.6 Análise Estatística 

Com base nos achados de um estudo observacional retrospectivo 

previamente realizado29, e de outras coortes retrospectivas publicadas14,15, 

foi possível estimar em 1,2% a probabilidade de ocorrência do desfecho 

primário no grupo traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia. 

Assumindo uma margem de não inferioridade (Δ) de 6%, com um nível de 

significância α de 0,05 unicaudal, foi calculado que uma amostra de pelo 

menos 114 pacientes (57 por grupo) seria necessária para obter um poder (1 

- β) de 90%. Para avaliar a não inferioridade, foi utilizado o método two one-

sided test (TOST)30, no qual a não inferioridade é assumida, com um nível 

de significância α de 0,05, se o limite superior de um intervalo de confiança 

(IC) (1 - 2α) x 100 % para a diferença na eficácia que for inferior a Δ. 

Todas as análises foram realizadas com as populações por intenção 

de tratar e conforme tratadas. Por ser um estudo de não inferioridade, os 

dados foram apresentados, principalmente, na forma como tratadas, por ser 

uma abordagem mais rigorosa. Não foi planejada nenhuma análise interina. 

Para variáveis contínuas, o teste de Shapiro-Wilk e os gráficos de estimativa 
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de densidade de Kernel foram utilizados para avaliar a normalidade da 

distribuição. As variáveis contínuas foram apresentadas como média ± 

desvio padrão ou como medianas e percentis [25 - 75], de acordo com a 

distribuição, e foram comparados através do teste t Student ou o teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram apresentadas como 

ocorrência e suas respectivas porcentagens, e estas foram comparadas com 

o teste do Chi-Quadrado ou o teste exato de Fisher, conforme apropriado. 

Curvas de Kaplan-Meier não ajustadas foram utilizadas para avaliar o tempo 

entre a intubação orotraqueal e a ventilação desassistida dentro de 28 dias, 

e foram comparadas com o teste de log-rank e, além disso, uma análise 

ajustada foi realizada por meio da regressão de Cox. Uma regressão 

logística foi utilizada para ajustar qualquer diferença estatisticamente 

significante entre os grupos nas variáveis dos dados demográficos iniciais. 

Foi assumida significância estatística com um valor de P menor do que 0,05. 

A análises estatísticas foram realizadas com o software SPSS 21.0 (SPSS 

Inc, Chigago, Illinois, Estados Unidos da América). 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Pacientes 

Entre março de 2014 e maio de 2015, um total de 4.965 pacientes foi 

avaliado quanto à elegibilidade. Desses, 171 pacientes foram considerados 

elegíveis e 123 foram randomizados. Após a exclusão de cinco pacientes, 

antes da intervenção, por diferentes causas (morte antes do procedimento, 

retirada do estudo pelo médico assistente e erros de randomização), 118 

pacientes realizaram o procedimento, com 60 pacientes randomizados para o 

grupo ultrassonografia e 58 pacientes para o grupo broncoscopia (Figura 2). 
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Figura 2 - Fluxograma de triagem, arrolamento e randomização 

As características iniciais dos pacientes foram bem balanceadas entre 

os grupos, exceto pelo SAPS 3 (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Dados demográficos dos pacientes 

 
Ultrassonografia 

(n = 60) 
Broncoscopia 

(n = 58) p-valor 

Gênero masculino, n (%) 39 
(65,0) 

42 
(72,4) 0,385 

Idade, anos 49,9 
(16,6) 

46,9 
(18,6) 0,330 

Peso, kg 73,7 
[65.0 - 83,8] 

75 
[61,8 - 80,0] 0,732 

Altura, cm 170 
[164,2 - 175,8] 

170 
[164,5 - 178,0] 0,716 

Índice de massa corpórea, kg/m2 25,1 
[23,3 - 27,8] 

25,2 
[22,8 - 27,2] 0,720 

SAPS 3 61 
[52 - 70] 

55,5 
[47 - 67] 0,027 

Diagnóstico na admissão, n (%)   0,144 
Traumatismo cranioencefálico 23 (38,3) 29 (50)  
Doença cerebrovascular 12 (20) 8 (13,8)  
Pneumonia 2 (3,5) 1 (1,7)  
Infecção do SNC 4 (6,7) 2 (3,4)  
Neurocirurgia, exceto trauma 2 (3,3) 3 (5,2)  
Cirurgia vascular, exceto trauma 2 (3,3) 0  
Cirurgia abdominal, exceto trauma 1 (1,7) 2 (3,4)  
Neuropatia periférica 4 (6,7) 4 (6,9)  
Parada cardiorrespiratória 2 (3,3) 2 (3,4)  
Encefalopatia metabólica 1 (1,7) 1 (17)  
Outros 7 (11,7) 6 (10,3)  

Indicação de intubação, n (%)   0,852 
Insuficiência respiratória 9 (15) 8 (13,8)  
Proteção das vias aéreas 51 (85) 50 (86,2)  

Indicação de traqueostomia, n (%)   0,664 
Desmame difícil 10 (16,7) 8 (13,8)  
Proteção das vias aéreas 50 (83,3) 50 (86,2)  

Dificuldades anatômicas, n (%)   0,125 
Nenhuma 49 (81,7) 49 (84,5)  
Pescoço curto 4 (6,7) 2 (3,4)  
Desvio de traqueia 0 2 (3,4)  
Bócio 2 (3,3) 2 (3,4)  
Limitação à extensão cervical 4 (6,7) 0  
Outras 0 2 (3,4)  

VM antes da traqueostomia, dias 13 
[8 - 18] 

15 
[9 - 17] 0,680 

Os valores são representados como média (desvio padrão), mediana (percentis 25-75), ou 
números (porcentagem). 
SNC: Sistema nervoso central; VM: Ventilação mecânica; SAPS 3: Simplified Acute Physiologic 
Score 3. 
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4.2 Procedimento 

O procedimento foi descrito como fácil ou com alguma dificuldade em 

88,3% das vezes no grupo ultrassonografia, com taxa similar de 86,2% no 

grupo broncoscopia (P = 0,960). O tempo de duração do procedimento foi 

similar entre os grupos, 11 [7-19] vs. 13 [8-20] minutos, respectivamente (P = 

0,468). O local de punção traqueal foi modificado após a realização da 

ultrassonografia em 24 (23,3%) pacientes no grupo ultrassonografia (Tabela 2). 

Tabela 2 - Dados do procedimento 

 
Ultrassonografia 

(n = 60) 
Broncoscopia 

(n = 58) 
p-valor 

Dificuldade, n (%) 
  

0,960 

Fácil 38 (63,3) 34 (58,6)  

Alguma dificuldade 15 (25,0) 16 (27,6)  

Difícil 6 (10) 7 (12,1)  

Muito difícil 1 (1,7) 1 (1,7)  

Impossível 0 0  

Punções traqueais 2 [1 - 2] 2 [1 - 2] 0,724 

Distância entre a pele e a traqueia, mm 8.9 (2,4) NA  

Diâmetro da traqueia, mm 22.2 (3,9) NA  

Vasos abaixo do local de punção, n (%) 10 (16,7) NA  

Tireoide abaixo do local de punção, n (%) 18 (30) NA  

Mudança do local de punção após US, n (%) 14 (23,3) NA  

Duração do procedimento, minutos 11 [7 - 19] 13 [8 - 20] 0,468 

Os valores são representados como média (desvio padrão), mediana (percentis 25-75), ou números 
(porcentagem). 
NA: Não aplicável; US: Utrassonografia. 
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4.3 Desfechos 

O desfecho primário, a falência do procedimento, ocorreu em um 

(1,7%) paciente no grupo ultrassonografia e um (1,7%) paciente no grupo 

broncoscopia, sem diferença entre os grupos na análise conforme tratados 

(IC 90% de -5,57 a 5,85). Na análise por intenção de tratar, também não 

houve diferença entre os grupos (IC 90% de -5,42 a 5,55). Esses intervalos 

de confiança não incluem a margem de não inferioridade pré-especificada de 

6%, o que significa que a traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia atingiu o critério pré-especificado de não inferioridade, 

quando comparada à traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia 

(Gráfico 1). Uma análise ajustada para o desfecho primário não foi possível 

devido ao número insuficiente de eventos para uma análise multivariada. 
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Gráfico 1 - Gráficos de não inferioridade 

 

 
Os gráficos de não inferioridade mostram a diferença de risco absoluto de falência 
do procedimento associado ao grupo ultrassonografia, quando comparada com o 
grupo broncoscopia nas populações conforme tradados (A) e por intenção de 
tratar (B). Para permitir o teste unicaudal de não inferioridade, intervalos de 
confiança de 90% foram calculados (mostrados na linha preta). Intervalos de 
confiança dentro da área cinza são não inferiores. A margem de não inferioridade 
é de 6% (mostrada como Δ) 

No grupo ultrassonografia, em um paciente, a cânula de 

traqueostomia foi inserida muito baixa, entre o quinto e sexto anéis 

traqueais, com subsequente laceração traqueal e mediastinite. No grupo 

broncoscopia, um paciente teve laceração da parede anterior da traqueia 

durante a dilatação traqueal com a pinça de Griggs, complicando com um 

pneumomediastino. Nenhuma outra complicação maior foi observada nos 

dois grupos. No total, foram observadas complicações menores em 32 

(27,1%) pacientes, 20 (33,3%) pacientes no grupo ultrassonografia e 12 
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(20,7%) pacientes no grupo broncoscopia (P = 0,122) (Tabela 3). Esses 

resultados persistiram após uma análise ajustada para o SAPS 3 (P = 

0,148). 

Tabela 3 - Complicações e desfechos clínicos 

 
Ultrassonografia 

(n = 60) 
Brocoscopia 

(n = 58) 
p-valor 

 

Falência do procedimento n (%) 1 (1,7) 1 (1,7) 0,981 

Hipotensão transitória, n (%) 7 (11,7) 6 (10,3) 0,819 

Sangramento menor, n (%) 4 (6,7) 5 (8,6) 0,689 

Hipoxemia transitória, n (%) 2 (3,3) 0 0,496 

Punção da cânula orotraqueal, n (%) 3 (5,0) 1 (1,7) 0,619 

Infecção do estoma, n (%) 2 (3,3) 0 0,496 

Decanulação acidental, n (%) 1 (1,7) 2 (3,4) 0,615 

Atelectasia, n (%) 5 (8,3) 1 (1,7) 0,207 

Total de complicações menores, n (%) 20 (33,3) 12 (20,7) 0,122 

Ventilação desassistida, n (%) 49 (81,7) 44 (75,9) 0,440 

Tempo de ventilação mecânica, dias 19 [12 - 28] 19 [13 - 24] 0,699 

Dias livres de VM no dia 60, dias 38,5 [18 - 47] 38 [8 - 45] 0,505 

Tempo entre a traqueostomia e a 
ventilação desassistida, dias 3 [2 - 6] 4 [2,5 - 7] 0,231 

Tempo de internação na UTI, dias 26 [19 - 38] 24 [19 - 34] 0,819 

Dias livres de UTI no dia 60, n (%) 18 [0 - 36] 25 [0 - 38] 0,608 

Tempo de internação hospitalar, dias 48 [29 - 70] 41 [27 - 66] 0,272 

Mortalidade na UTI, n (%) 20 (33,3) 21 (36,2) 0,743 

Mortalidade hospitalar, n (%) 26 (44,8) 26 (46,4) 0,864 

Os valores são representados como média (desvio padrão), mediana (percentis 25-75), ou 
números (porcentagem). 
UTI: Unidade de terapia intensiva. 

Os desfechos clínicos também não foram diferentes entre os grupos 

ultrassonografia e broncoscopia. Quarenta e nove (81,7%) pacientes 

atingiram a ventilação desassistida no grupo ultrassonografia quando 

comparados com 44 (75,9%) pacientes no grupo broncoscopia (P = 0,440). 
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Os dias livres de ventilação mecânica foram 38,5 [18-47] dias vs. 38 [8-45] 

dias (P = 0,505), e o tempo entre a traqueostomia e a ventilação 

desassistida foi de 3 [2-6] dias vs. 4 [2,5-7] dias (P = 0,972, Gráfico 2) nos 

grupos ultrassonografia e broncoscopia, respectivamente. Um total de 52 

(44%) pacientes morreu durante a internação hospitalar, 26 (44,8%) 

pacientes no grupo ultrassonografia e 26 (46,4%) pacientes no grupo 

broncoscopia (P = 0,864) (Tabela 3). 

Gráfico 2 - Probabilidade de ventilação desassistida 

 
Probabilidade ajustada de atingir a ventilação desassistida a partir da data da 
traqueostomia até o dia 30, sem diferença estatisticamente significante entre os 
grupos ultrassonografia e broncoscopia. Os eventos indicam o número total de 
ventilações desassistidas que foram atingidas. A linha azul representa o grupo 
ultrassonografia e a linha vermelha representa o grupo broncoscopia. A análise foi 
ajustada para o SAPS 3 usando a regressão de Cox. As linhas se sobrepuseram 
após a análise ajustada 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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A traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia foi não 

inferior à traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia. Além disso, 

tanto as complicações maiores quanto as menores não foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos; o tempo de duração do 

procedimento foi o mesmo; e a dificuldade de realização da traqueostomia 

percutânea guiada por ultrassonografia foi similar à da traqueostomia 

percutânea guiada por broncoscopia. 

Diversos estudos avaliaram o valor da ultrassonografia como ferramenta 

auxiliar à traqueostomia percutânea24,31, e diretrizes internacionais têm, 

inclusive, recomendado o seu uso de modo a aumentar a segurança do 

procedimento. Entretanto, a maioria desses estudos foi observacional e 

somente três ensaios clínicos randomizados haviam sido publicados, 

comparando a traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia com a 

traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia ou com a traqueostomia 

percutânea guiada por marcos anatômicos até a realização do presente 

estudo25-27. Apesar de diferenças metodológicas significativas, todos os três 

estudos apontam que a traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia 

é segura, rápida e pode aumentar a eficiência e reduzir as complicações 

relacionadas ao procedimento, quando comparada a traqueostomia percutânea 

guiada por broncoscopia ou por marcos anatômicos. 
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As taxas de complicações maiores são geralmente baixas na 

traqueostomia percutânea. Nas duas maiores coortes retrospectivas 

publicadas sobre o tópico até então, incluindo um total de 4.162 pacientes 

nas análises, a taxa total de complicações maiores foi de 0,38% a 1,4%7,32, 

números similares à taxa total de complicações maiores nesse estudo, que 

foi de 1,7%. 

A taxa total de complicações menores não foi estatisticamente 

diferente entre os grupos ultrassonografia e broncoscopia, correspondendo a 

20 (33,3%) pacientes no grupo ultrassonografia e 12 (20,7%) pacientes no 

grupo broncoscopia. Esse resultado pode estar relacionado a um maior 

SAPS 3 no grupo ultrassonografia, inicialmente, ou a uma menor experiência 

da equipe com o novo método. Entretanto, essa diferença não foi 

estatisticamente significante, permanecendo não significante após a análise 

ajustada e com incidência similar a dados previamente reportados5,33. Por 

outro lado, o presente estudo pode não ter tido poder suficiente para 

detectar diferenças em desfechos secundários, já que não foi desenhado 

para tal. 

As taxas de complicações reportadas na literatura são altamente 

variáveis, dependendo da população estudada e de quais complicações 

foram levadas em consideração para a elaboração das taxas. Em uma 

metanálise comparando a traqueostomia cirúrgica com a traqueostomia 

percutânea, incluindo dezessete ensaios clínicos randomizados, em um total 

de 1.212 pacientes, a incidência de sangramento, em ambos os grupos, foi 

de 5,7% e a incidência de infecções foi de 6,6%5. Nos três ensaios clínicos 
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randomizados publicados até então, comparando a traqueostomia 

percutânea guiada por ultrassonografia com a traqueostomia percutânea 

guiada por broncoscopia ou guiada por marcos anatômicos, a taxas de 

complicações menores variaram de 11,5% a 56,8%25-27 e não foram 

diferentes entre os grupos. 

A broncoscopia foi escolhida como o método controle porque a 

traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia tem sido o método 

padrão para a realização de traqueostomia na instituição nos últimos 17 

anos34. Entretanto, nenhum ensaio clínico randomizado comparando a 

traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia com a traqueostomia 

percutânea guiada por marcos anatômicos (considerada aqui como placebo) 

havia sido publicado até então. Portanto, as taxas de ocorrência do desfecho 

primário e a margem de não inferioridade foram estimadas, com base em 

coortes retrospectivas, comparando a traqueostomia percutânea guiada por 

broncoscopia com a traqueostomia percutânea guiada por marcos 

anatômicos14,15. 

Além disso, a broncoscopia tem sido tradicionalmente recomendada 

como uma ferramenta adicional de segurança para assistir à traqueostomia 

percutânea e ajudar na prevenção de complicações9,11,12. Inquéritos 

internacionais revelaram que, atualmente, 69,2% a 97,7% dos médicos 

rotineiramente usam a broncoscopia como guia para a traqueostomia 

percutânea4,13, e dos restantes, 1% optaria pela broncoscopia na presença 

de uma via aérea difícil13. Adicionalmente, diversos estudos demostraram a 

eficácia da traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, 
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especialmente, quando comparada à traqueostomia cirúrgica em pacientes 

na UTI5,8. Entretanto, outros estudos não encontraram diferenças nas taxas 

de complicações, quando a traqueostomia percutânea foi realizada com ou 

sem a broncoscopia como guia, sugerindo que a broncoscopia não é 

rotineiramente necessária e seu uso deve ser limitado a casos 

selecionados14,15. 

Desde a introdução da traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia na instituição, em 2013, essa tem se tornado a técnica 

preferencial para a realização de traqueostomia, correspondendo a mais de 

80% das traqueostomias realizadas nas UTIs29. Essa preferência pode estar 

relacionada a (1) maior disponibilidade do equipamento de ultrassonografia, 

quando comparada ao equipamento de broncoscopia; (2) a limpeza do 

equipamento de ultrassonografia ser mais rápida, menos trabalhosa e mais 

barata, além de não requerer a remoção do equipamento da UTI; (3) 

necessidade de uma equipe menor do que a da broncoscopia; (4) curva 

rápida de aprendizado da traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia; e (5) maior confiança no novo método com o passar do 

tempo. Por outro lado, a ultrassonografia e a broncoscopia não são 

mutuamente excludentes, e podem ser utilizadas em combinação para 

aumentar a eficácia e a segurança da traqueostomia percutânea35-37. A 

traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia pode ainda ser 

utilizada como uma alternativa à traqueostomia percutânea guiada por 

broncoscopia, especialmente, em cenários nos quais a broncoscopia não se 

encontra amplamente disponível. 
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Todos os médicos intensivistas participantes foram previamente 

treinados em traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia, 

traqueostomia percutânea guiada por broncoscopia, ultrassonografia no 

paciente crítico e broncoscopia. Entretanto, todos os procedimentos foram 

realizados por médicos residentes de terapia intensiva inexperientes, 

assistidos pelo intensivista responsável pelo procedimento. Além disso, a 

traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia foi descrita, pelos 

médicos residentes, como fácil ou com alguma dificuldade em mais de 80% 

dos procedimentos. Embora esses dados sugiram que os resultados 

identificados podem ser generalizáveis, resultados similares podem não ser 

obtidos por equipes menos experientes. 

Os pontos positivos deste estudo é que foi realizado com normas 

técnicas rígidas e análises previamente planejadas. O estudo obedeceu a 

critérios como alocação sigilosa; análise por intenção de tratar e conforme 

tratados; critério de inclusão amplos e de exclusão limitados (de modo a 

aumentar a validade externa); alta porcentagem de inclusão entre os 

pacientes elegíveis; calculo amostral pré-definido; uma margem de não 

inferioridade pré-especificada; e desfechos clinicamente relevantes. 

Os estudos apresentam limitações importantes. Trata-se de um 

estudo unicêntrico, embora tenha incluído oito UTIs com populações 

heterogêneas de pacientes, e muitos médicos assistentes com diferentes 

formações antes da formação em medicina intensiva (como cirurgia, 

anestesista, e clínica médica). Além disso, os pacientes foram seguidos 

somente até a alta hospitalar e não foram avaliados em relação a 
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complicações tardias, como estenose de traqueia, anormalidades vocais, ou 

características da cicatriz. A margem de não inferioridade de 6% pode ser 

considerada alta para uma incidência tão baixa do desfecho primário. Uma 

decisão racional sobre a margem de não inferioridade deve ser pré-

especificada, com base em fatores clínicos e dados a partir de estudos 

prévios. No TRACHUS, a margem de não inferioridade foi pré-especificada 

com base no IC de 95% a partir de coortes observacionais previamente 

publicadas14,15, e similar às margens de não inferioridade utilizadas em 

ensaios clínicos randomizados de não inferioridade, avaliando 

procedimentos cirúrgicos, recentemente publicados38,39. Adicionalmente, o 

cegamento não era possível devido a própria natureza do procedimento e a 

avaliação dos desfechos também não era cega. Por fim, a broncoscopia era 

realizada por médicos intensivistas treinados e não pela equipe 

especializada de broncoscopia. Entretanto, isso está alinhado com a rotina 

da maioria das UTIs no mundo, o que pode aumentar a validade externa. 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÃO 
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Os dados indicam que a traqueostomia percutânea guiada por 

ultrassonografia é não inferior a traqueostomia percutânea guiada por 

broncoscopia, em pacientes internados na UTI sob ventilação mecânica. 

Portanto, a traqueostomia percutânea guiada por ultrassonografia pode ser 

utilizada, de maneira efetiva e segura, como uma alternativa à traqueostomia 

percutânea guiada por broncoscopia, especialmente, em cenários nos quais 

a broncoscopia não se encontra amplamente disponível. 
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Anexo A - Aprovação do protocolo de pesquisa no CAPPesq 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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