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Há tempo para tudo 

 

Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito 

debaixo do céu:  

Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de 

arrancar o que se plantou, 

Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de 

construir,  

Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, 

Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e 

tempo de se conter, 

Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de 

jogar fora, 

Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, 

Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. 

 

 

Eclesiastes 3, 2-8.  
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APRESENTAÇÃO  

 

O presente estudo foi desenvolvido no Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-

FMUSP), cujo projeto inicial ao qual ele pertence foi intitulado “Assistência 

Fisioterapêutica ao Paciente Crítico da UTI ao Ambulatório em um Hospital 

Público Geral de Grande Porte”, e aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa do HC-FMUSP (CAPPesq) sob o número: 

1159/07 (ANEXO A).  

Trata-se de um estudo observacional de grande envergadura abrangendo 

pacientes internados nas unidades de terapia intensiva (UTI) (Neurologia, 

Pronto-socorro, Trauma, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Fígado, Pneumologia, 

Clínica Médica, Nefrologia e Queimados), enfermarias e ambulatório de 

Fisioterapia. Além disso, envolveu diversos subprojetos referentes ao mestrado 

de vários alunos matriculados ou em processo de matrícula.  

O título do presente estudo, apresentado no exame de qualificação do 

Mestrado em Ciências da Reabilitação da USP, foi “Complicações sistêmicas 

em pacientes traqueostomizados” aprovado pela CAPPesq sob o número: 

448.892 (ANEXO B). Seguindo as orientações da banca examinadora da 

qualificação, foram alterados o delineamento e o título do estudo. O título foi 

alterado para: “Estudo comparativo de pacientes neurocirúrgicos submetidos à 

traqueostomia precoce e tardia durante o período na unidade de terapia 

intensiva em um hospital terciário” e, de acordo com o programa de pós-

graduação, foi encaminhado novamente para CAPPesq e aprovado sob o 

número: 690.462 (ANEXO C).   

Em nosso estudo prospectivo e observacional, os objetivos foram analisar 

os pacientes neurocirúrgicos submetidos à traqueostomia após a intubação 

orotraqueal, comparar as variáveis importantes durante o período na unidade 

de terapia intensiva e o desfecho hospitalar entre esses pacientes graves 

traqueostomizados no período precoce e tardio.  
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RESUMO 

Ramos MCS.  Estudo comparativo de pacientes neurocirúrgicos 

submetidos à traqueostomia precoce e tardia durante o período na 

unidade de terapia intensiva em um hospital terciário [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.  

          

Aproximadamente 24% dos pacientes graves na unidade de terapia 

intensiva (UTI) são submetidos à traqueostomia (TQT), e a diminuição do 

trabalho respiratório, o desmame ventilatório precoce e facilidade na higiene 

brônquica são os benefícios mais comuns neste procedimento, porém são 

descritos em pacientes heterogêneos. O período da TQT precoce permanece 

controverso, mesmo que este procedimento seja descrito há séculos, e entre 

os pacientes que frequentemente requerem ventilação mecânica prolongada 

(VMP) estão os neurocirúrgicos e são susceptíveis ao desenvolvimento de 

complicações sistêmicas e pulmonares. Além disso, há poucos estudos sobre 

os benefícios da TQT precoce em pacientes neurocirúrgicos com 

características homogêneas e esses são retrospectivos. Não há relatos sobre o 

custo indireto e o desfecho hospitalar desse pacientes, portanto, o objetivo 

desse estudo foi analisar o tempo de ventilação mecânica invasiva (VMI), 

tempo de estadia na UTI em dias, tempo de estadia hospitalar em dias, custo 

indireto, ocorrência de complicações e o desfecho hospitalar em pacientes 

neurocirúrgicos submetidos à TQT precoce e tardia. Estudo prospectivo 

observacional, realizado no Instituto Central do hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre o período de 

Dezembro de 2009 a Junho de 2011. Foram incluídos os pacientes 

neurocirúrgicos admitidos na UTI, e submetidos à TQT após a intubação 

traqueal. Eles foram divididos em Grupo TQT Precoce (GTP): ≤ 7 dias de VMI e 

Grupo TQT Tardio (GTT): > 7 dias. Nível significativo adotado foi p≤ 0,05. 

Foram incluídos 72 pacientes, 21 pacientes no GTP e 51 no GTT. A idade 

(GTP= 48, GTT= 51, p=0,101), gênero masculino (GTP= 16, GTT= 35, 

p=0,521), Apache II (GTP= 15, GTT= 15, p=0,700), Escala de Coma de 

Glasgow (GTP= 7, GTT= 7, p= 0,716) não apresentaram diferença entre os 

grupos. O GTP apresentou menor tempo de VMI (p< 0,001), tempo de estadia 
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na UTI (p=0,001), tempo estadia no hospital (p=0,001) e custo indireto 

(p=<0,001). A infecção nosocomial (IN) foi a complicação identificada, a IN 

sistêmica (p=0,088), IN pulmonar (pneumonia associada à ventilação mecânica  

(p=0,314), sobrevida (p=0,244) e o desfecho hospitalar mais comum 

(transferência para hospital de longa permanência) (p=0,320), não 

apresentaram diferença significativa entre os grupos. Em pacientes 

neurocirúrgicos, a TQT precoce reduziu o tempo de VMI, tempo de estadia na 

UTI, tempo de hospitalização e custo indireto. Porém não houve diferença na 

ocorrência de complicações e no desfecho hospitalar entre os grupos.  

 

 

Descritores: traqueostomia, respiração artificial, unidades de terapia intensiva, 

alta do paciente. 
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ABSTRACT 

 

Ramos MCS. Comparative study of neurosurgical patients submitted early 

and late tracheostomy during the period in the intensive care unit in a 

tertiary hospital [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo"; 2015. 

 

Nearly 24% of the critically ill patients in intensive care unit (ICU) are 

submitted to tracheostomy (TQT), and the decrease the work of breathing, early 

weaning and pulmonary toilet are the most common benefits in this procedure, 

however these benefits are described in heterogeneous patients. The period of 

early TQT remains controversial, even if this procedure is described for 

centuries, and between the patients often require prolonged mechanical 

ventilation (PMV) are the neurosurgical and are susceptible to the development 

of systemic and pulmonary complications. In addition, there are few studies 

about the benefits of early TQT in neurosurgical patients with homogeneous 

characteristics and these are retrospective. There are no reports on the 

overhead and the hospital outcome of patients, therefore, the aim of this study 

was to analyze the duration of mechanical ventilation (MV), ICU length of stay 

(LOS) days, hospital LOS days, indirects costs, occurrence of the complications 

and patients discharge in neurosurgical submitted to early and late 

tracheostomy. Prospective, observational study, at the Central Institute of the 

Clinics Hospital, Medical School, University of São Paulo, from December 2009 

until June 2011. Neurosurgical patients admitted at the ICU were included, and 

submitted to TQT after tracheal intubation were included. They were 

categorized in Early Tracheostomy Group (ETG) ≤ 7 days MV and Late 

Tracheostomy Group (LTG) > 7 days. Statistical analysis significance p<0.05. 

72 patients were included, 21 patients in ETG and 51 in LTG. Age (ETG= 48, 

LTG= 51, p=0.101), male (ETG 48, GTT= 51, p=0.521), Apache II (ETG= 15, 

LTG= 15, p=0.700), Glasgow coma scale (ETG= 7, LTG= 7, p= 0.716) no 

significant different between the groups. The ETG had shorter length of VM (p 

<0.001), ICU LOS (p=0.001), hospital LOS (p=0.001) and indirects costs 

(p<0.001). Nosocomial Infection (NI) was identificated complication, systemic NI 
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(p=0.088), pulmonary NI (ventilator associated pneumonia- PAV) (p= 0.314), 

survival (p=0.244) and the most common hospital outcome (transfer to long-

term care hospital) (p= 0.320), there were no significant difference between the 

groups. In neurosurgical patients, the early tracheostomy reduced length of MV, 

ICU LOS, hospital LOS and the indirects costs. However, there were no 

difference in the occurrence of complications and patient discharge between the 

groups. 

 

Descriptors: tracheostomy; respiration, artificial; intensive care units; patient 

discharge. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

1.1 Evolução da Traqueostomia  

O procedimento da traqueostomia (TQT) foi inserido na prática hospitalar 

a partir do século XX, porém, é descrito como um dos procedimentos mais 

antigos1. Os primeiros relatos constam nos papiros egípcios de 3.600 a.C. e foi 

relatado de forma consistente em 1546 pelo médico italiano Antonio Musa 

Brassavola2.  

No decorrer da história, a TQT recebeu alguns termos diferentes como 

faringotomia, broncotomia e traqueotomia; em 1649 foi definido como TQT.  O 

termo TQT é específico à cirurgia na traqueia, com o objetivo de realizar uma 

abertura na parede anterior dessa estrutura e mantê-la aberta por meio de um 

tubo, para melhorar a ventilação pulmonar2. 

Outros termos podem ser confundidos com a TQT, como a traqueotomia, 

procedimento realizado na traqueia por meio de uma incisão para alguma 

intervenção, e não necessariamente mantém-se a abertura. O traqueostoma é 

definido como o orifício ou estoma cicatricial definitivo, por meio da fixação da 

traqueia com a pele. A cricotireoidostomia é um procedimento realizado na 

laringe para manter a via aérea pérvia por meio de um tubo, indicado em 

situações de emergência2.  

Recentemente, a TQT apresentou aumento de 200% na prática 

hospitalar3, a qual corresponde à realização do procedimento em 24% dos 

pacientes graves na unidade de terapia intensiva (UTI)4. Entre os pacientes 

graves, foram observados que aqueles em ventilação mecânica prolongada 

(VMP- suporte ventilatório no período igual ou superior a 21 dias) apresentaram 

melhores resultados quando submetidos à TQT ao comparar com a intubação 

orotraqueal (IOT), um dos motivos que justifica o aumento na realização da 

TQT5.  
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A diminuição do trabalho respiratório, facilidade na higiene brônquica e o 

aumento do conforto ao paciente foram os resultados observados nos 

pacientes em VMP submetidos à TQT4,6, e os outros benefícios da TQT são 

menor risco de danos nas cordas vocais, redução na sedação, desmame mais 

rápido da ventilação mecânica invasiva (VMI)7, redução de riscos 

potencialmente fatais como a extubação acidental e oclusão do tubo8 . 

O procedimento da TQT é realizado por meio da técnica cirúrgica ou por 

dilatação percutânea, cuja técnica cirúrgica ou aberta foi descrita em 1909 e 

definida como um procedimento seguro1,9, a qual consiste em uma incisão 

longitudinal de 2 a 3 centímetros na linha média e 1 centímetro abaixo da 

cartilagem cricoide. Após a exposição da traqueia, a incisão é realizada a partir 

do segundo anel traqueal 2.  

A técnica cirúrgica, frequentemente, é realizada no centro cirúrgico e 

necessita de anestesia, assepsia e do transporte do paciente para essa 

unidade. Esse transporte pode promover algumas complicações, necessitando 

de equipamentos indispensáveis, como a bomba de infusão, monitor cardíaco e 

ventilador mecânico; logo essas particularidades podem postergar a realização 

dessa técnica10. 

Na década de 80, a técnica por dilatação percutânea foi introduzida na 

prática hospitalar11 e realizada por meio da punção cutânea na traqueia2.  Esta 

técnica apresenta algumas vantagens comparada à técnica cirúrgica, como a 

realização à beira leito na UTI, demanda de um número menor de profissionais, 

aprendizado fácil12  e promove menor custo11.  

O rebaixamento do nível de consciência e a falência respiratória são as 

indicações mais comuns para realização da TQT, assim como, o déficit no 

reflexo protetor e alterações estruturais severas de vias aéreas associadas ao 

trauma. A TQT representa uma via aérea estável na existência de obstrução 

devido a tumor, na necessidade de VMP ou oxigenoterapia7. Porém, algumas 

complicações podem ocorrer após o procedimento como a hemorragia4 e 

estenose traqueal. Estas complicações comprometem o desmame da VMI e 
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contribuem para a falência da retirada do tubo ou cânula da TQT 

(decanulação)13. 

A ausência na padronização do período precoce da TQT é uma das 

principais dificuldades desse procedimento, associada à decisão sobre a 

melhor técnica7,11,14. As primeiras sugestões sobre o período precoce da TQT 

foram descritas pelo Colégio Americano de Pneumologia em 1989, quando se 

indicou nos pacientes em VMP e em pacientes com necessidade da VMI após 

o 10º dia15,16. 

Atualmente, a TQT precoce é realizada até o 7º dia de VMI16,17, porém, 

pode diversificar do 2º ao 10º 18; em pacientes não neurológicas a TQT precoce 

é indicada do 8º ao 15º dia de VMI, e naqueles com comprometimento 

neurológico, esse procedimento pode ser antecipado19. Esse período precoce 

distinto das primeiras indicações é justificado para evitar danos na laringe que 

podem ocorrer após 3º dia com a IOT 7,8. 

 A facilidade no desmame da VMI, diminuição no tempo de permanência 

na UTI e no tempo total de internação hospitalar são descritos como benefícios 

da TQT precoce, apesar da ausência de definição20,21. No entanto, esses 

resultados da TQT precoce são contestados em grupos de pacientes graves22. 

 

1.2 Pacientes graves com comprometimento neurológico e 

complicações desenvolvidas na UTI 

O trauma crânio encefálico (TCE) e o acidente vascular cerebral (AVC) 

são os comprometimentos neurológicos frequentemente descritos, e esses 

apresentam prognóstico pior no decorre do tratamento19,23. O TCE é uma das 

principais causas desse comprometimento24, pois representa um importante 

problema de saúde pública e requer constantes estudos desde prevenção a 

reabilitação25. 
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Inicialmente, os pacientes que sofreram TCE eram jovens e a lesão 

procedente de acidente de trânsito, foi observada uma mudança 

epidemiológica na idade desses pacientes para aqueles com idade avançada e 

lesão devido a quedas, dado importante para acompanhar a evolução e 

prognóstico desses pacientes24. 

 Alguns pacientes com comprometimento neurológico necessitaram do 

procedimento cirúrgico, como a craniectomia.  Os pacientes submetidos a esse 

procedimento apresentaram alterações respiratórias causadas pelo 

comprometimento respiratório central, fraqueza da musculatura respiratória, 

hipersecreção e risco de aspiração do conteúdo gástrico26.   

A alteração respiratória, a necessidade de proteção de via aérea e a 

manipulação da pressão intracraniana são as indicações para VMI em 

pacientes com comprometimento neurológico27,28. Na fase aguda desse 

comprometimento foram identificadas a ocorrência de maior número de 

reintubação, pneumonia 27 e VMP 26.  

A via aérea artificial escolhida para a VMI tornou-se muito importante 

devido à influência no desmame ventilatório19.  A TQT é realizada nos 

pacientes com comprometimento neurológico quando persiste o rebaixamento 

do nível de consciência29 ou requerem VMP26, entretanto, existem relatos da 

realização da TQT após alguma complicação, como a falha na extubação 30.  

A indicação da TQT pode ser realizada por meio da Escala de Coma de 

Glasgow (ECG), pois, essa escala indica a gravidade da lesão intracraniana 

(frequentemente utilizada em pacientes com TCE), e a pontuação baixa sugere 

o comprometimento dos centros respiratórios26.  

De acordo com a literatura, os pacientes graves podem desenvolver 

algumas complicações durante o período na UTI. A complicação mais comum é 

a infecção nosocomial (IN) ou infecção hospitalar, definida como IN caso esteja 

ausente na admissão do paciente31.  
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Aproximadamente, 5% a 10% dos pacientes hospitalizados necessitam de 

tratamento na UTI, porém, essa unidade apresenta incidência alta de IN32. 

Essa complicação está associada ao período prolongado na UTI e a 

necessidade de dispositivos invasivos33.  A IN é uma complicação importante, 

devido a sua influência na resposta ao tratamento, custo e mortalidade. 

Anualmente, nos Estados Unidos da América (EUA), de 2 a 5 milhões de 

pacientes desenvolveram uma IN, que promoveu custo de $ 4,5 milhões e 88 

mil pacientes evoluíram a óbito33.  

Os pacientes graves apresentam alto risco para desenvolver a IN34, pois 

entre os pacientes neurocirúrgicos, a alteração do nível de consciência, 

reflexos protetores prejudicados, diminuição do sistema imunológico35 e 

múltiplos traumas36, são os fatores de risco específicos para desenvolver desta 

complicação35. Alguns dispositivos invasivos foram associados diretamente 

com a ocorrência de algumas INs, como o cateter urinário (infecção trato 

urinário- ITU), cateter venoso central (infecção corrente sanguínea) e via aérea 

artificial (pneumonia associada à ventilação mecânica- PAV)35.  

A PAV é a complicação pulmonar adquirida entre 48 horas e 72 horas do 

início da VMI34,37, e é a complicação mais comum nas UTIs e apresentado 

incidência alta (9% a 27%)38,39. A ocorrência de aspirações, complicações 

durante a intubação, necessidade da sonda nasogástrica e tubo orotraqueal 

contribuem para o desenvolvimento da PAV37. Essa complicação está 

associada ao aumento no tempo de VMI, tempo de UTI, tempo de 

hospitalização, custo e mortalidade alta40.   

Nas UTIs neurológicas e neurocirúrgicas, as INs variam de 14% a 36%, e 

foram observadas com frequência maior a pneumonia (3% a 12%), ITU (3% a 

9%), meningite ou ventriculite (1% a 9%) e infecção de corrente sanguínea      

(1 - 2%)33.  

 

 



26 

 

 

1.3 Custo indireto e desfecho hospitalar   

A UTI é uma unidade hospitalar diferenciada disponibiliza assistência 

complexa e contínua, além de ser responsável por um alto custo diário o qual 

compromete 15% a 20% do orçamento hospitalar total41. Nesta unidade, o 

tratamento mais comum é a VMI42, nos USA, foram contabilizados mais de       

1 milhão de pacientes submetidos à VMI anualmente 43. 

Embora a VMI seja o tratamento mais comum na UTI, este suporte 

ventilatório contribui para o aumento do custo nesta unidade. O número de 

pacientes submetidos à VMP aumentou em 10%, e esse pequeno aumento foi 

capaz de produzir um consumo significativo dos recursos44 e maior exigência 

no tratamento disponível na UTI42. Existe o interesse em medidas para reduzir 

os custos por meio de estratégias capazes de diminuir o tempo de VMI e tempo 

na UTI45.  

Previamente, foi observado o aumento da TQT nos pacientes em VMP e a 

diminuição dos encargos por pacientes, porém, em população heterogênea42, 

não há dados sobre o custo indireto entre os pacientes graves submetidos à 

TQT precoce e tardia. Outro dado importante é a análise do desfecho 

hospitalar, o qual apresenta poucos relatos na literatura42, 44.  

Embora os estudos prévios descrevessem os benefícios da TQT precoce 

como a redução do tempo de VMI e tempo na UTI nos pacientes em VMP46 e 

graves20,21, esses resultados são contestados devido aos subgrupos de 

pacientes estudados e com características heterogêneas (pacientes cirúrgicos 

e clínicos analisados no mesmo estudo)14,47,48.  

 No presente momento, há poucos estudos sobre a TQT precoce em 

pacientes neurocirúrgicos e esses são retrospectivos26,49, assim como, a 

identificação de complicações desenvolvidas durante o período na UTI50.        

Não há descrição sobre o custo indireto e o desfecho hospitalar dos pacientes 

neurocirúrgicos submetidos à TQT precoce.  
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Temos, portanto, o argumento de que pacientes graves como os 

neurocirúrgicos submetidos à TQT precoce poderiam apresentar menor tempo 

de VMI, tempo na UTI, menor ocorrência de complicações, menor custo e 

estadia hospitalar; consequentemente, melhor resultado no desfecho hospitalar 

se comparados aos pacientes submetidos à TQT tardia.    
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos primários 

        Analisar o tempo de VMI, tempo de internação na UTI, tempo de 

internação hospitalar e custo indireto entre os pacientes neurocirúrgicos 

submetidos à traqueostomia precoce e tardia.  

 

2.2.   Objetivos secundários 

Identificar as complicações durante a estadia na UTI, a influência dessas 

no tempo de VMI e o desfecho hospitalar dos pacientes neurocirúrgicos 

submetidos à traqueostomia precoce e tardia.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (número de aprovação: 690.462) (ANEXO C). O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi dispensado, pois os dados 

foram coletados do prontuário do paciente, pois não houve contato com ele.  

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Observacional prospectivo.   

 

3.2 Local e período de realização do estudo  

 

Os dados do presente estudos foram coletados nas UTIs: Neurologia, 

Pronto-socorro e Trauma do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo entre o período de 

Dezembro de 2009 a Junho de 2011.   

 

3.3   População estudada 

 

Participaram deste estudo os pacientes neurocirúrgicos submetidos à 

traqueostomia percutânea ou cirúrgica após a intubação orotraqueal.   

 

3.4 Critérios de inclusão 

 

Pacientes admitidos na UTI para rotina pós-operatória, com idade ≥ 18 

anos, em VMI por período ≥ 24 horas, permanência igual ou superior a 48 

horas na UTI e que receberam alta para enfermaria (para possibilitar o acesso 

aos prontuários). Os pacientes que receberam alta para enfermaria e foram 
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readmitidos na UTI não foram incluídos novamente no estudo; ou seja, foram 

incluídos uma única vez.  

 

3.5 Critérios de exclusão 

 

Os pacientes com diagnóstico prévio de doença neuromuscular, lesão 

medular alta, doença degenerativa do sistema nervoso central, vítimas de 

queimaduras e tétano foram excluídos (essas doenças poderiam influenciar no 

tempo de VMI), e aqueles submetidos somente à TQT (porque poderiam 

apresentar comprometimento de via aérea e ou eliminar a possibilidade de 

extubação antes da realização da TQT).  

Foram excluídos do estudo os pacientes admitidos de outro hospital sob 

VMI período ≥ 24 horas (devido à dificuldade ao acesso para coletar as dados 

necessários); os pacientes transferidos da UTI para outros serviços ou que 

evoluíram a óbito na UTI foram excluídos, assim como, os pacientes com 

permanência acima de 3 meses de internação na UTI (devido às múltiplas 

complicações que poderiam desenvolver nesse período).   

 

3.6 Procedimentos 

 

Diariamente, os fisioterapeutas especialistas em paciente crítico 

realizavam a triagem nas UTIs para identificar os pacientes aptos a 

participarem do projeto de pesquisa inicial. Os pacientes eram acompanhados 

até a alta para a enfermaria, os mesmos fisioterapeutas que realizavam a 

triagem, posteriormente, coletavam os dados referentes à internação na UTI do 

prontuário do paciente na ficha de coleta (ANEXO D). No momento em que o 

paciente fosse transferido da enfermaria para outro hospital, recebesse alta 

hospitalar ou evoluísse ao óbito na enfermaria, o prontuário era solicitado ao 

arquivo médico do hospital.  

As UTIs do hospital onde os dados foram coletados não possuíam 

protocolo de desmame sistematizado, entretanto, realizam diariamente a 

interrupção da sedação e a higienização da cavidade oral do paciente.  
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Os dados demográficos e clínicos pertinentes a esse estudo foram: 

diagnóstico primário, idade, gênero, se eram ou não vítimas de trauma, Escala 

de Coma de Glasgow (ECG)51, o risco cirúrgico de acordo com o American 

Society of Anesthesiology´s Physical Status (ASA)52, a natureza da cirurgia 

(eletiva ou não), número de cirurgias, tempo de cirurgia, tempo de anestesia, 

gravidade nas primeiras 24 horas de admissão na UTI dada pelo Acute 

Physiology and Chronic Health disease Classification System II (APACHE II)53, 

motivo da internação na UTI, motivos da VMI, causas da Insuficiência 

Respiratória, ocorrência de extubação, número de reintubação, motivo da 

traqueostomia, tipo de traqueostomia, tempo de sedação, tempo de 

bloqueadores neuromusculares (dias), tempo de drogas vasoativas (dias), 

tempo de VMI após a TQT (dias), tempo total de VMI (desde o início até o fim 

da necessidade da ventilação mecânica em dias), tempo total de UTI (dias), 

tempo de internação na enfermaria (após alta da UTI, em dias), tempo de 

internação hospitalar (soma do período de internação na UTI e enfermaria, em 

dias), complicações sistêmicas e pulmonares (busca da descrição diagnóstica 

no prontuário), período das complicações sistêmicas e pulmonares (antes e 

após a TQT), local das complicações sistêmicas, custo indireto mensurado por 

meio do Omega French Score54, intercorrências durante o período de 

internação na UTI, comorbidades, consumo de tabaco e consumo de álcool, 

sobrevida de 28 dias (após a alta da UTI) e desfecho hospitalar.  

O Omega French Score foi o instrumento utilizado para mensurar a 

sobrecarga de assistência demandada pelo paciente crítico. Ele é composto 

por 47 procedimentos terapêuticos e diagnósticos divididos em 3 categorias: 

Omega 1 (apresenta 28 itens pontuados somente uma vez durante a estadia 

na UTI), Omega 2 (11 itens pontuados a cada vez que o procedimento é 

realizado), Omega 3 (8 itens pontuados a cada dia que o paciente os recebe) e 

o Omega Total (soma da pontuação dos Omegas 1, 2 e 3) ( ANEXO E). 

 Os pacientes foram divididos de acordo com período de realização da 

TQT e analisados como o Grupo Traqueostomia Precoce (GTP): ≤ 7 dias do 

início da VMI e o Grupo Traqueostomia Tardio (GTT):  > 7 dias de VMI. 
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3.7 Análise estatística 

 

Foi realizada análise univariada para caracterização do perfil dos 

pacientes. As variáveis contínuas, após teste de aderência à curva de Gauss 

(Kolmogorov-Smirnov), foram classificadas em não-paramétricas. As variáveis 

não-paramétricas foram representadas na forma de mediana e percentil 25-75 

e utilizou-se o teste de Mann-Whitney para sua análise.  

As variáveis categóricas foram expressas na forma de frequência 

absoluta (n) e relativas (%) e comparadas pelo teste de Qui-quadrado de 

Pearson.  

Algumas variáveis contínuas e semicontínuas foram categorizadas por 

meio da curva ROC (Receiver Operating Characteristic) na qual foi avaliado a 

sensibilidade e especificidade. A nota de corte foi a maior soma da 

sensibilidade com a especificidade. 

 A análise multivariada por regressão logística, para obtenção dos fatores 

de risco, foi realizada utilizando as variáveis com p<0,20; os resultados foram 

expressos por “odds ratio” (OR) e intervalo de confiança (IC) de 95%.  

As diferenças foram para todo o estudo risco ≤ 5% de cometer erro tipo I 

ou de 1º espécie e risco β ≤ 20% de cometer erro tipo II ou de 2º espécie. 

A análise estatística foi realizada com a versão 20 do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows®.  
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4. RESULTADOS 

 

Os dados coletados, durante o projeto de pesquisa inicial, propiciaram a 

observação de 181 pacientes que foram encaminhados para UTI, com a 

necessidade de, pelo menos, 24 horas de VMI e submetidos à TQT, sendo 72 

pacientes elegíveis para esse estudo, Figura 1.  
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Os pacientes neurocirúrgicos, encaminhados para a UTI, receberam o 

dignóstico primário de Traumatismo Crânioencefálico (TCE) (GTP= 52% e 

GTT= 59%), Acidente Vascular Encefálico (AVE) (GTP= 48% e GTT= 37%), 

Meningioma Cerebral (GTT= 2%) e Aneurisma Cerebral (GTT= 2%). A mediana 

da ECG foi 7 para ambos os grupos sem diferença estatística (p= 0,716). Não 

houve diferença significativa entre os grupos para ocorrência de trauma (tabela 

1), sendo o TCE (GTP= 52% e GTT= 58%), trauma torácico (GTP= 10% e 

GTT= 4%), trauma em membros superiores (GTT= 4%), trauma em membros 

inferiores (GTT= 2%) e trauma abdominal (GTT= 2%). As demais 

características clínicas e os dados cirúrgicos estão representados na Tabela 1.  
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O tempo de VMI, após a TQT (GTP= 4, GTT=12, p< 0,001), o tempo total 

de VMI (GTP= 9, GTT=17, p< 0,001), tempo de UTI (GTP= 17, GTT=27, p= 

0,001), e o tempo de hospitalização (GTP= 31, GTT= 43, p= 0,001) foram 

menores nos pacientes submetidos à TQT precoce (Figura 2, 3, 4 e 5 

respectivamente).  
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A mediana do tempo de enfermaria foi GTP= 11 dias (4-17) e no GTT= 13 

(7-26), e nao houve diferença entre os grupos (p= 0,241). As indicações para a 

VMI foram Insuficiência Respiratória (GTP= 67% e GTT= 63%), Pós- operatório 

(GTP= 33% e GTT= 37%) sem diferença significativa ao comparar GTP ao 

GTT (p= 0,753). Os motivos da Insuficiência Respiratória foram o rebaixamento 

do nível de consciência (GTP= 93% e GTT= 56%) e Trauma (GTP=7% e GTT= 

44%), com diferença entre os grupos (p= 0,015). A administração (dias) de 

drogas vasoativas foi menor no GTP= 4 (3-5) ao comparar com GTT= 6 (4-9) 

p= 0,044, assim como, a administração (em dias) de antibioticoterapia no  

GTP= 14 (8-20) e GTT= 20 (14-28) p= 0,007.  

Não houve diferença significativa para a ocorrência de extubação 

(p=0,384), reintubação (p=0,523), número de reintubação (p=0,154), 

administração (em dias) de bloqueadores neuromusculares (p= 0,663) ao 

comparar os grupos.  

As complicações sistêmicas e pulmonares identificadas foram as INs: a 

complicação pulmonar identificada foi a PAV e as complicações sistêmicas 

foram: infecção (GTP= 14, GTT= 10, p= 0,001), sepse (GTP= 6, GTT= 1, 

p=0,004), e choque séptico (GTP=  4 e GTT não houve esse evento, p= 0,006). 

 A incidência de PAV e das complicações sistêmicas e o custo indireto 

analisado por meio do Omega French Score estão descritos na tabela 2.   
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As intercorrências foram comparadas entre os grupos durante o período 

de internação na UTI, e não houve diferença significativa ao analisar a 

ocorrência de úlcera por pressão (p= 0,871), arritmia (p= 0,850), delirium      

(p= 0,871), farmacodermia (p= 0,871), neurológicas (convulsão, rebaixamento 

do nível de consciência, disautonomia, p= 0,594), epilepsias (p= 0,511), 

hidrocefalia (p= 0,518), parada cardiorrespiratório (p= 0,346), picos 

hipertensivos (p= 0,871), infarto agudo do miocárdio (p= 0,871), hipertensão 

arterial sistêmica (p= 0,415), dislipidemia (p= 0,256), desmame difícil (p= 0,357) 
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e hemodiálise (p= 0,063). Os mesmos resultados foram observados para ao 

comparar o diagnóstico de neoplasias prévias (p= 0,346), diabetes (p= 0,850) e 

comorbidade (p= 0,140) entre os grupos.    

Os eventos de Insuficiência Renal Aguda (IRA) foram maiores no GTP 

(43%) ao comparar com GTT (18%) com diferença significativa (p= 0,025).      

O GTP apresentou maiores números de intercorrências gastrointestinais 

(úlceras, gastrite e desnutrição, p= 0,025), o consumo do tabaco (p= 0,002) e 

consumo de álcool (p= 0,010) ao comparar com GTT. 

O procedimento da TQT precoce e tardia foi a variável resposta na curva 

de ROC para avaliar o tempo de VMI, por meio da especificidade e 

sensibilidade. No 12º dia de VMI foi obtida a nota de maior soma da 

sensibilidade e especificidade, portanto, a nota de corte foi o 12º dia de VMI, 

Figura 6. 

O grupo categorizado com menos de 12 dias de VMI apresentou 14 

pacientes submetido à TQT precoce e 4 pacientes submetidos à TQT tardia, 

somando 25% de todos os pacientes. O grupo categorizado, acima de 12 dias 

de VMI, apresentou 7 pacientes submetido à TQT precoce e 47 pacientes 

submetidos à TQT tardia, somando 75% de todos os pacientes, com diferença 

significativa (p< 0,001). Os pacientes submetidos à TQT tardia apresentaram o 

risco estimado= 23 (6 – 92; p< 0,00, acurácia da área 84%) para 

permanência  > 12 dias de VMI comparado aos pacientes submetidos à TQT 

precoce.  
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Foi realizada a análise de regressão logística para identificar os fatores de 

risco para o desfecho TQT precoce e tardia. As variáveis candidatas para o 

modelo de regressão logística foram: tempo de antibiótico (dias), tempo total de 

UTI (dias), tempo total de hospitalização (dias), tempo de TQT após a IOT 

(dias), tempo de sedação (dias), sobrevida de 28 dias, ocorrência de 

extubação, tipo de TQT, hemodiálise, complicações sistêmicas, intercorrência 

na UTI, IRA, desmame difícil e tempo de VMI categorizado (obtido na curva de 

ROC).  

A variável preditora do tempo de VMI em pacientes submetidos à TQT foi 

somente o tempo de VMI categorizado que apresentou forte associação ao 

desfecho e permaneceu no modelo de regressão nesse estudo, conforme a 

Figura 7.  
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O GTP não apresentou maior sobrevida de 28 dias após a alta da UTI ao 

comparar com GTT, Figura 8. Após a alta da UTI foram identificados os 

seguintes desfechos dos pacientes: a alta hospitalar, óbito na enfermaria e 

transferência hospitalar (hospital de longa permanência) e não houve diferença 

entre os grupos (p=0, 320), Figura 9.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Os principais achados deste estudo foram a redução do tempo de VMI, o 

tempo de estadia na UTI, o tempo de estadia hospitalar e a redução do custo 

indireto nos pacientes neurocirúrgicos submetidos à TQT precoce ao comparar 

com a TQT tardia. As complicações identificadas foram as INs sistêmicas e 

pulmonares, e não houve diferença na incidência entre os grupos. A sobrevida 

e o desfecho hospitalar não apresentaram diferença ao comparar o GTP ao 

GTT. Esse resultado sugere, portanto, que os pacientes neurocirúrgicos 

necessitam de assistência ampla, e prolongada, apresentam evolução 

lentificada devido ao quadro clínico complexo e interferência multifatorial.  

No presente estudo, os pacientes graves neurocirúrgicos apresentaram 

características demográficas e clínicas semelhantes (variáveis cirúrgicas e 

classificação da gravidade na admissão da UTI). Cabe ressaltar que foram 

aplicadas as técnicas cirúrgica e percutânea para realizar a TQT e não houve 

diferença entre os grupos. Dessa forma, os dados desse estudo podem 

minimizar o contestamento dos resultados da TQT precoce, como diminuição 

do tempo de VMI, tempo de UTI, tempo de hospitalização e custo indireto, uma 

vez que, os estudos prévios22,55 analisaram pacientes de diversas 

especialidades e heterogêneos (clínicos e cirúrgicos).  

Normalmente os pacientes traqueostomizados com comprometimento 

cerebral são clínicos15,28 ou analisados em subgrupos de pacientes 

heterogêneos48. A análise com pacientes heterogêneos compromete o 

resultado da TQT precoce, pois, a particularidade da doença e sua gravidade 

definem o tratamento, o resultado na UTI e o desfecho hospitalar. Existem 

poucos dados em pacientes neurocirúrgicos, e esses são retrospectivos, 

restritos apenas a uma técnica49 e não relatam as variáveis cirúrgicas que 

poderiam influenciar nos resultados ao comparar os grupos49,50.   
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5.1 Pacientes neurocírúrgicos submetidos à TQT precoce 

apresentaram redução do tempo de VMI, tempo de UTI e tempo de 

hospitalização 

 

Os pacientes neurocirúrgicos do GTP apresentaram redução no tempo de 

VMI ao comparar com GTT. Esse resultado foi similar aos descritos 

previamente, porém, o tempo de TQT precoce foi definido até 10º de VMI50  aos 

que realizaram somente a técnica cirúrgica49, e em pacientes neurológicos 

clínicos16,56.  No entanto, no estudo de Aranha et al21  a redução do tempo de 

VMI não foi obtida ao analisar pacientes heterogêneos com especialidades 

distintas.   

Acreditamos que os benefícios da TQT precoce promoveram a redução 

do tempo de VMI no presente estudo. Dentre os benefícios destacam-se a 

maior tolerância do paciente ao suporte ventilatório48, redução da sedação7 e 

maior efetividade na higiene da via aérea15. Cabe ressaltar que em nosso 

estudo foi obtido a redução do tempo de VMI no GTP ao analisar pacientes 

neurocirúrgicos com características demográficas e clínicas semelhantes entre 

os grupos e submetidos à técnica cirúrgica e percutânea.  

A redução do tempo de estadia na UTI foi observada no GTP ao 

comparar com o GTT. Esse dado foi concordante ao estudo Jeon et al50 ao 

analisar os pacientes neurocirúrgicos, no entanto, excluíram os pacientes em 

VMI até 6º dia. No estudo de Bickenbach et al20, houve a redução do tempo de 

UTI em pacientes heterogêneos submetidos à TQT precoce (até 4º dia VMI), e 

similar ao estudo de Wang et al15, em pacientes neurológicos clínicos 

submetido à TQT precoce (até 10º dia VMI).  

A diminuição do tempo na UTI é descrita em consequência da redução do 

tempo da VMI por meio da TQT precoce8,15. Nosso resultado é concordante 

com a revisão sistemática de Griffiths et al22, em pacientes neurológicos 

heterogêneos (clínicos e cirúrgicos)29 e com especialidades distintas55. 

Entretanto, no estudo piloto prospectivo e randomizado de Bösel et al19 não 

houve a redução do tempo na UTI em pacientes neurológicos heterogêneos 

submetido à TQT precoce (até 3º dia VMI).  
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O tempo de hospitalização foi menor no GTP, resultado este justificado 

com a redução do tempo de estadia na UTI, similar ao estudo de Alali et al29. 

Segundo Armstrong et al57, em seu estudo retrospectivo, esse resultado foi 

obtido com pacientes neurológicos clínicos, porém, houve diferença 

significativa na idade entre os grupos (GTP apresentou média de idade 34 anos 

e GTT 43 anos).  

A idade foi um fator preditor para indicação da TQT em pacientes 

neurocirúrgicos e é um dos preditores mais fortes do resultado funcional devido 

às alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento26. Desta forma, a 

diferença da idade entre os grupos poderia comprometer os resultados, logo no 

presente estudo, houve a redução do tempo de hospitalização em pacientes 

neurocirúrgicos do GTP e não houve diferença na idade entre os grupos.  

Em estudos recentes15,58 não houve a redução do tempo de 

hospitalização e diferença na idade ao comparar o GTP com GTT, em 

pacientes neurocirúrgicos50, neurológicos clínicos59, politraumáticos16 e de 

clínicas diversas21.  

 

5.2 Pacientes neurocirúrgicos submetidos à TQT precoce não 

apresentaram redução na ocorrência de complicações durante o período 

de estadia na UTI 

 

As complicações sistêmicas e pulmonares observadas foram as INs e não 

houve diferença na incidência entre os grupos. No estudo de Rizk et al17 

analisaram os pacientes TCE grave e politraumático, no qual  o GTP 

apresentou ocorrência menor de complicações infecciosas, contudo, este grupo 

obteve prevalência menor de trauma em coluna vertebral, fator importante que 

poderia influenciar no desenvolvimento das complicações.  

As INs são pouco descritas na literatura, estão associadas à gravidade da 

doença e à necessidade de dispositivos invasivos36. Algumas complicações 

foram relatadas em outros estudos23,60  como a pneumonia, insuficiência renal, 

insuficiência hepática, distúrbios hematológicos, síndrome do desconforto 
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respiratório agudo, insuficiência cardíaca, sepse e choque; essas complicações 

foram descritas em pacientes heterogêneos submetidos ou não a TQT. A 

infecção do trato urinário, pneumonia (PNM), meningite e infecção de corrente 

sanguínea foram relatadas frequentemente em pacientes neurocirúrgicos36.  

No presente estudo, as complicações (sistêmicas e pulmonares) foram 

analisadas antes e após o procedimento da TQT e não houve diferença na 

incidência dessas INs entre os grupos. Acreditamos que alguns fatores 

poderiam influenciar na ocorrência das INs, como a gravidade do 

comprometimento neurológico e a evolução lentificada. Em um estudo 

retrospectivo20  foram identificadas prevalências menores de sepse e PAV 

antes e após a TQT precoce (até 4º dia VMI) ao comparar com TQT tardia      

(>10 dias VMI), contudo, incluíram pacientes heterogêneos e de diversas 

especialidades, com intervalo longo entre o período precoce e tardio, o que 

poderia comprometer a confiabilidade e comparação desses resultados.    

A IRA, o consumo prévio de tabaco, consumo prévio de álcool, e o risco 

cirúrgico (moderado e grave) no GTP apresentaram incidência maior ao 

comparar com GTT em nosso estudo. Esses resultados poderiam influenciar no 

desenvolvimento de complicações sistêmicas mais graves e na ausência da 

diminuição de INs no GTP, mesmo esse grupo tendo apresentado menor 

tempo de VMI e UTI. Estudo prévio60 relatou ocorrência menor de insuficiência 

renal durante o período na UTI em pacientes submetidos à TQT, porém, estes 

foram comparados a outro grupo de pacientes submetidos à IOT e com dados 

heterogêneos entre os grupos.  

 Cabe ressaltar que nossos resultados foram obtidos em pacientes 

traqueostomizados graves com dados clínicos e demográficos semelhantes na 

admissão na UTI.  

A PAV foi a IN pulmonar observada entre os pacientes neurocirúrgicos, e 

não houve diferença entre os grupos. Similar a revisão sistemática de Griffiths 

et al22, o GTP não apresentou redução na incidência de  PAV, confirmado no 

estudo randomizado e controlado de Terragni et al3. Embora descrito que a 

TQT precoce poderia prevenir a PAV em pacientes em VMP30, e relatos do 

risco maior de PAV associado ao tempo de VMI39 e ao tempo de UTI34, em 
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nosso estudo, esses fatores de risco foram menores no GTP e não houve a 

redução na incidência de PAV. 

Em um estudo com pacientes neurológicos clínicos houve incidência 

menor de PAV no GTP (9º VMI)59. Segundo Möller et al55, houve redução da 

PAV no GTP (até 7º dia VMI), porém, analisaram pacientes heterogêneos e de 

diversas especialidades. No estudo retrospectivo de Jeon et al50, houve a 

redução da PAV antes do procedimento da TQT precoce (até 10º dia VMI), no 

entanto, excluíram os pacientes com menos de 6 dias de VMI. Existem relatos 

da redução da pneumonia nos pacientes submetidos à TQT precoce61, porém, 

esses resultados, ao analisar a PAV e pneumonia, ainda são controversos, 

devido ao período distinto da TQT precoce e a análise com pacientes 

heterogêneos.   

A aspiração de secreção orofaríngea é uma das patogêneses mais 

comuns da PAV39, e alguns dispositivos são considerados fatores de risco para 

o desenvolvimento como a sonda nasogástrica e o circuito do ventilador 

mecânico37. Aproximadamente 50% dos eventos da PAV ocorrem nos 

primeiros 4 dias de VMI39. Acreditamos que, em nosso estudo, o GTP não 

obteve redução na incidência de PAV porque os fatores de risco citados 

anteriormente estavam presentes em ambos os grupos, o tempo de VMI foi 

superior a 4 dias no GTP e, diariamente, todos os pacientes receberam 

higienização da cavidade oral (uma das medidas para prevenção de PAV).   

 

Outra complicação identificada foi a úlcera por decúbito e não houve 

diferença entre os grupos no presente estudo. Em estudo prévio29,  a úlcera por 

decúbito e a trombose venosa profunda foram algumas complicações com risco 

menor em pacientes neurológicos heterogêneos submetidos à TQT precoce, 

justificado pelo desmame da VMI que permitiu deambulação precoce do 

paciente. A redução da morbidade hospitalar e a deambulação antecipada 

foram atribuídas à TQT precoce na recuperação funcional dos pacientes 

neurológicos29,30.  
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5.3 Análise da Curva de ROC e modelo de regressão logística   

 

Em nosso estudo, observamos que a maioria dos pacientes submetidos à 

TQT precoce estava na categoria inferior ao 12º dia de VMI (nota de corte na 

curva de ROC), resultado controverso para os pacientes submetidos à TQT 

tardia. O risco estimado foi de 23 para GTP permanecer em VMI acima de 12 

dias. Esse resultado tem relevância clínica importante, e podemos associar a 

TQT precoce ao desmame ventilatório mais rápido em pacientes graves 

neurocirúrgicos, auxiliando na indicação do procedimento e na determinação 

do período precoce que ainda é controverso. Esta análise do procedimento da 

TQT precoce e tardio por meio da curva de ROC não foi descrito previamente.  

Algumas variáveis candidatas ao modelo de regressão logística nesse 

estudo foram importantes como o tempo de UTI, tempo de hospitalização, 

tempo de VMI em TQT após IOT e as complicações sistêmicas. Porém, a 

variável com forte associação ao tempo de VMI em pacientes neurocirúrgicos 

traqueostomizados foi o tempo de VMI < 12 dias (obtido na categorização da 

curva de ROC). Desta forma, podemos associar a redução do tempo de VMI ao 

procedimento da TQT precoce nesse estudo, e com relevância clínica 

importante ao analisar pacientes graves que, frequentemente, necessitam de 

VMP. A idade e a ECG na admissão (na UTI) foram as variáveis de associação 

na análise multivariada, em um estudo prévio retrospectivo26 com pacientes 

traqueostomizados e neurocirúrgicos.  

 

5.4 O custo indireto foi menor no GTP, não houve diferença entre os 

grupos ao analisar a sobrevida e o defecho hospitalar 

 

O custo indireto avaliado por meio do Omega French Score apresentou 

redução significativa no GTP. Segundo Combes et al62  o Omega French Score 

diário foi menor em pacientes submetidos à TQT ao comparar com a IOT e a 

redução do tempo de VMI e estadia na UTI foram descritas como estratégias 

eficazes para a redução dos custos47, confirmadas em um estudo retrospectivo 

com pacientes heterogêneos45. No entanto, a redução do custo não foi relatado 
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em estudo prévio28 ao analisar pacientes com TCE grave que apresentaram 

redução do tempo de UTI e foram submetidos à TQT precoce até 7º dia de VMI.  

Essas estratégias para redução do custo foram observadas no presente 

estudo com pacientes neurocirúrgicos, o GTP apresentou menor tempo de VMI 

e UTI e, consequentemente, a redução do custo indireto ao comparar com GTT. 

Cabe ressaltar, que os pacientes traqueostomizados requerem 

quantidade elevada de recursos, e os neurocirúrgicos demandam de altos 

níveis de cuidados devido à gravidade e à complexidade do comprometimento. 

A análise do custo indireto com pacientes neurocirúrgicos submetidos à TQT 

precoce e tardia não foi descrito previamente.  

Em nosso estudo, não houve diferença significativa do desfecho 

hospitalar entre os grupos. Frutos-Viva et al63  descreveram que não houve 

diferença no desfecho hospitalar dos pacientes traqueostomizados ao 

comparar com aqueles que não realizaram esse procedimento. O desfecho 

hospitalar foi citado em pacientes heterogêneos e não houve a comparação 

entre aqueles submetidos à TQT precoce e tardia44, similarmente a outro 

estudo42 que descreveu o resultado após a alta hospitalar e comparou 

pacientes traumáticos com os que não sofreram essa lesão. 

Acreditamos que em nosso estudo não houve diferença no desfecho 

hospitalar no GTP porque esse grupo apresentou IRA, risco cirúrgico maior, e 

complicações sistêmicas mais graves ao comparar com GTT. Esses fatores 

poderiam justificar a maior ocorrência de transferência para hospitais de longa 

permanência e menor número de alta hospitalar no GTP, embora esse grupo 

obtevesse menor tempo de VMI e tempo de UTI ao comparar com GTT.  

A sobrevida de 28 dias após a alta da UTI e o óbito na enfermaria não 

apresentaram diferença significativa, assim como, o escore do Apache II e 

ECG entre os grupos no presente estudo. Wang et al15 relataram que não 

houve diferença na mortalidade em 1 mês ou em 1 ano nos pacientes 

neurológicos clínicos, semelhante ao resultado obtido na revisão sistemática de 

Gomes et al64 e em outros estudos que não apresentaram diferença na 

mortalidade na UTI, enfermaria e hospitalar entre os grupos submetidos à TQT 

precoce e tardia21,23.  
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5.5 Considerações finais  

Em nosso estudo podemos observar a dificuldade em comparar os 

nossos resultados com os prévios, devido as seguintes observações:  

A) heterogeneidade dos pacientes: diversas especialidades, 

pacientes clínicos e cirúrgicos, dados demográficos diversificados no mesmo 

estudo e diferença metodológica64;  

B) TQT versus IOT prolongada: a comparação entre pacientes que 

foram submetidos à TQT com aqueles que não apresentam a indicação do 

procedimento foi relatada previamente 30;  

C) Ausência de padronização da TQT precoce: definição da TQT 

precoce do 1º a vários dias após VMI. O período muito tardio da TQT foi 

considerado um erro no estudo65, e essa diversidade foi justificada ao observar 

os pacientes com prognóstico ruim e menor sobrevida, contrariamente àqueles 

com recuperação neurológica breve26,30, 49.   

D) A técnica: existem controversas sobre a melhor técnica12, alguns 

estudos com pacientes neurológicos clínicos65 ou cirúrgicos49 elegeram apenas 

a técnica cirúrgica.   

E)  Resistência dos familiares do paciente: a TQT é associada, pelos 

familiares, à falha no tratamento e à incapacidade por período prolongado do 

paciente, o que dificulta a realização do procedimento26.  

F) Fatores diversos: diagnósticos admissionais diferentes e 

indicação da TQT somente após a falha na extubação são situações que 

prejudicam o resultado, porém, o direcionamento do paciente para a UTI 

especializada e características hospitalares favorecem a realização da TQT47.   

O presente estudo apresentou como limitação a realização em um único 

centro hospitalar universitário e terciário, pois estudos realizados em diversos 

centros poderiam representar a realidade desses e incluir um número maior de 

pacientes.  

Outra limitação foi a exclusão de pacientes que evoluíram a óbito na UTI, 

limitando o estudo aos pacientes sobreviventes. Entretanto, os pacientes 
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analisados apresentaram alto grau de complexidade no tratamento e diversas 

variáveis importantes foram analisadas. As características demográficas e 

cirúrgicas foram semelhantes entre os grupos (homogêneos), diminuindo o 

contestamento dos nossos resultados.  

 Evidenciamos a necessidade de estudos com população homogênea, 

estudos controlados, randomizados e multicêntricos.  
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6. CONCLUSÃO  

 

Os pacientes neurocirúrgicos submetidos à TQT precoce apresentaram 

redução do tempo de VMI, tempo de UTI, tempo de hospitalização e custo 

indireto. Não houve diferença na incidência das complicações (sistêmicas e 

PAV) e no desfecho hospitalar ao comparar os pacientes submetidos à TQT 

precoce e tardia.     
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7. ANEXOS  

 

ANEXO A. Aprovação do Comitê de Ética para análise de Projetos de   

Pesquisa.  
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ANEXO B. Aprovação do Comitê de Ética para análise do Projeto presente 

estudo- qualificação.  
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ANEXO C. Aprovação do Comitê de Ética para análise do Projeto presente 

estudo- para defesa.  
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ANEXO D. Ficha de coleta de Dados.  

 

 Gênero (    ) feminino    (    ) masculino               Idade (anos):                                     Peso (Kg):                

Altura(m):                                           IMC (kg/m²):   

UTI de Procedência 

UAC Nono Fígado Trauma Pneumo Clínica 

méd. 

Nefro Queimados Neuro 

 

Enfermaria de destino 

Fígado Clín. 

Médica 

Gastro Nefro PS5° Vascular Hemato Geriatria Outras: 

Tipo de admissão 

Clínica Cirurgia Eletiva Cirurg Urgência Emergência Clínica Outros: 

Procedência antes da UTI 

 Admissão 

direta (rua) 

Enfermaria Centro Cirúrg Ambulatório Transferido de 

outro serviço 

Outros: 

Motivo Internação Hospitalar 

Doenças 

Resp 

Cardiovas

cular 

Gastro-

Intestinal 

Renal-

Metabólico 

Neurológica Trauma                

(  ) IOT no local   

(  ) IOT no hospital 

Hepatopatia  

 

OBS: Se o motivo for trauma, descreva TODAS as lesões decorrentes/ Glasgow no PS:  

Motivo de Admissão na UTI                                                                                  Glasgow 

Choque IRpA IRA Coma Pós-op. PCR   Outros: 

COMORBIDADES  

Cardiovascular  

(  )ICC  (  )IAM 

(   )HAS  (   ) DLP  

(   ) Doença arterial 

periférica. (  ) 

Doença venosa 

periférica  (   ) TVP   

(   )RM  (  )Outras: 

Pulmonar 

(  )DPOC  (  )Neoplasia 

pulmonar  (   ) Hipertensão 

pulmonar  (   )dependente 

de oxigênio  (   ) TEP (   ) 

Outras: 

Renal-Metabólica 

 (  )IRC não-dialítica (  ) 

IRC dialítica  (   ) 

obesidade (  )DM  (  ) 

hipo/hipertireoidismo 

 (   )Outras:  

Dça Hepática 

(   ) cirrose por  

_____  

(  )Encefalopatia  

(   ) HAD ou HDB 

Neuro 

(   ) AVC 

(   ) 

demência 

(   ) 

Eplepsia 

Cirúrgia 

Prévia 

Tabagismo Etilismo Neoplasia Previamente hígido Outros: 

Período de 

admissão na 

enfermaria 

Manhã Tarde Noite Seg / sexta Sab/dom Paciente em suporte 

de cuidados paliativos 

(   )sim   (   ) não 

Data de 

internação no 

hospital: 

Data intern 

UTI: 

Dia alta UTI: Data do 

desfecho1: 

Data 

desfecho 2: 

Total de 

internação 

(dias): 

Nome do primeiro procedimento cirúrgico: 

Tempo de cirurgia:                 Tempo de anestesia:                                                            ASA:                             

Intercorrências intra-operatórias: 
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Outras cirurgias durante a estadia na UTI: 

 

Número total de cirurgias realizadas: 

DURANTE A INTERNAÇÃO NA UTI            

APACHE II:                              ECG:  

Uso de suporte 

ventilatório 

somente 

VMI 

VMI → VMNI VMNI → VMI VNMI → VMI → VNMI 

Motivo 

IRpA  (  )DPOC descompensado  (  )Asma  (  )SDRA (  )Pneumocistose (  )Pneumonia  (  )Dça 

neuro-muscular  (  )Edema pulm card  (  ) Depressão do SNC (  )Trauma (  )Disfunção vias aéreas 

PCR (   )   Dist. Metabólico (   )  Pós-operatór. (   ) Outros 

(   )_______________________________________________ 

Tipo de prótese endotraqueal (se VMI) 

TQT   COT Nasotraqueal Outra: 

Tempo 

de VMI 

Dias:       Horas (até 72 h) Tempo de VMNI Dias:  Horas (até 72 h): 

Extubação Sim (data) :                        Não (   )     

Intercorrências   (   )Não                (   )Sim  (   )      (   )edema de glote     (   )  reintubação      (   )  

VMNI     (   )  Extubação acidental       (    ) Outros: 

Reintubação/ Data:                       Uma vez(   )     Duas vezes(   )    Três vezes (   )    + três (   ) 

TQT(Data)                                   

(   )Não   

(   )Sim 

Motivos:  (   ) Falência de extub.  (   )Eletiva Pós-op   (   ) Urgência  (   ) 

Outros   

Tipo: (   ) 

Metálica   (   ) 

Plástica 

Tipo de TQT Motivo da TQT Sobrevida 28 

dias 

Complicações da VMI  

(   )Não     (   )PAV    (   ) Dependência VMI   (   ) 

Lesão traqueal    (   ) Pneumotórax  (   ) 

Outras_________ 

Complicações da VMNI 

(   )Não     (   )Lesão facial  (   ) Aerofagia  (   ) PAV  

(   ) Dependência da VMNI (   ) Outras____________ 

Uso de Medicações   (    ) Sedação/ depressores do SNC (dias:      )  (   ) Bloqueadores 

Neuromusc. (dias:      )  (    ) DVA’s (dias:      )   (    ) Antibióticos (dias:       )   (   ) Corticóides (dias:          ) 

Complicações sistêmicas                     Complicação antes da TQT 

Complicações pulmonares                        Complicação antes da TQT 

Complicações e Intercorrências Intra-Hospitalares 

Pulmonares  

 (  )Pneumonia Nosocomia l  (  ) PAV   

(  )PNTX   (  ) Broncoaspiração   (  )TEP   

Cardiovasculares 

 (  )PCR  (  )Endocardite  

(  )ICC desc.   (  )TVP    (  ) 

choque cardiogênico 

Complic. Cirúrg  

(  )pulmonar (  )cardíaca 

(  )genito urinária (  )neuro 

(  )gastroint. (  )Sangramento 

(   ) Infecção 

Renal 

(  ) IRA não 

dialítica  ( )IRA 

 DM 

descomp

ensada. 

Alergia 

medicamen

tosa 

Infecciosas 

(  )ITU  (  ) Corrente sanguínea  (  ) Ferida Operat. 

(  )Peritonite (  ) Ponta de catéter (  ) Choque séptico 
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dialítica  (  )sepse grave 

    

Cutâneas  (   ) 

escaras  (  ) 

farmacodermia 

Delirium Outras: 

Avaliação na Enfermaria 

Recebeu 

assistência 

Fisioterapêutica  UTI?   

(    )Sim   (    )Não 

N.º total de sessões:   N.º Total de sessões 

resp. 

Nº de sessões motor. 

Recebeu 

assistência 

Fisioterapêutica  Enfª?   

(    )Sim   (    )Não 

N.º total de sessões:   N.º Total de sessões 

resp. 

Nº de sessões motor. 

Quanto 

a 

traqueo

stomia 

definitiva   provisória   desmamo

u para 

metálica 

ocluiu o 

estoma 

alta em 

desmame 

de TQT  

Alta sem TQT  

Recebeu assistência 

fonoaudiológica?   (   ) sim  

(   ) não 

Familiares foram orientados?     

(   ) sim   (   ) não  

    

Paciente foi considerado como cuidados paliativos para a equipe médica?    (    ) sim    (    ) 

não 
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ANEXO E: Omega French Score  
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