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RESUMO 

 
A unidade de terapia intensiva é um espaço amplamente propício para assegurar e 
preservar a manutenção da vida de pacientes clinicamente graves, instáveis e 
descompensados, com segurança, vigilância contínua e precisão, e um de seus 
grandes desafios é proporcionar assistência profissional qualificada. O processo 
respiratório é vital para o ser humano, este sistema é composto por diversos órgãos 
interligados que realizam o processo de ventilação e satisfazem as demandas do 
organismo. O processo cirúrgico de traqueostomia na atualidade é realizado em um 
número considerável de pacientes e se faz necessário para o rápido desmame da 
ventilação mecânica, evitando danos musculares irreversíveis, o perfil patológico 
desses pacientes é demasiadamente importante para que se otimize o cuidado e 
planejamento de ações voltadas ao restabelecimento de saúde e a reabilitação após 
a alta. A metodologia para a coleta dos dados foi em forma de estudo quali 
quantitativo, e a pesquisa foi realizada em um hospital de médio porte da cidade de 
Caçador SC, no período de 01 de Março a 30 de Abril de 2017. O número de amostras 
almejadas eram 30, porém como a coleta se realizou em uma unica unidade e o 
procedimento foi realizado em numero menor de pesoas no peródo, a amostra final 
foi de 12 pacientes , onde os resultados nos evidenciam  maior índice em pacientes 
idosos,  sendo 66,67% pacientes com idade acima de 60 anos, 83,33% são do gênero 
masculino,  quanto a escala de Glasgow na admissão temos um índice mais elevado 
em pacientes com Glasgow rebaixado, no total de  75%, o perfil de traqueostomia que 
se sobressaiu foi a precoce, com índice de 75%, quanto as patologias que 
acometeram os pacientes que necessitaram de traqueostomia, obtivemos os 
seguintes resultados; 41,67% Doença Pulmonar Obstrutiiva Crônca (DPOC) , 8,33% 
Trauma, 8,33%, pacientes com sepse fora equivalentes a  8,33% obtivemos ainda 
16,67% das amostras Acidente Vascular Cerebral Isquêmco (AVCI), 8,33% Pós 
operatório  de colicistectomia, 8,33% Pós operatório de laparotomia e 8,33% 
Traumatismo Crânio Encefálco (TCE) e quanto ao índice de óbitos e altas, tivemos os 
seguintes indicadores 33,33% dos pacientes evoluíram para  óbitos e 66,67% 
obtiveram alta da unidade  de terapia intensiva. 
 
Palavras – Chave: Traqueostomia, unidade de terapia intensiva, perfil patológico. 
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ABSTRACT 

 

The Intensive Care Facility is a broad space conducive to ensuring and preserving the 
lives of clinically severe, unstable and decompensated patients with safety, continuous 
vigilance and accuracy, and one of their greatest challenges is to provide qualified 
professional care. The respiratory process is vital for the human being, this system is 
composed of several interconnected organs that perform the ventilation process and 
satisfy the demands of the organism. The surgical process of tracheostomy today is 
performed in a considerable number of patients and is necessary for the rapid weaning 
of mechanical ventilation, avoiding irreversible muscular damages, the pathological 
profile of these patients is too important to optimize the care and planning of actions 
Aimed at restoring health and rehabilitation after discharge. The methodology for 
collecting the data was in the form of a qualitative quantitative study, and the research 
was performed in a medium-sized hospital in the city of Caçador SC, from March 1 to 
April 30, 2017. The number of samples was Of 12 patients who had a need for a 
tracheostomy procedure, where the results showed a higher index in elderly patients, 
66.67% of patients were over 60 years of age, 83.33% were male, and the Glasgow 
on admission we have a higher rate in patients with Glasgow downgraded, in 75% 
total, the profile of tracheostomy that stood out was the early one, with a rate of 75%, 
as the pathologies that affected the patients that needed tracheostomy, we obtained 
The following results; 41.67% Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), 8.33% 
Trauma, 8.33%, patients with sepsis were equivalent to 8.33%. We also obtained 
16.67% of the cases of Ischemic Stroke (ICSI), 8 , 33% Postoperative of 
colicystectomy, 8.33% Post operative of laparotomy and 8.33% Traumatism Cranio 
Encephalus (TCE) and as for the death and discharge index, we had the following 
indicators: 33.33% of the patients evolved into deaths and 66.67% were discharged 
from the intensive care unit. 
 
Key words: Tracheostomy, intensive care unit, pathological profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A medicina intensiva faz parte de uma das mais recentes especialidades, surge 

no início do século XX, onde havia  a urgência em oferecer uma atenção direcionada 

e especializada em um ambiente e espaço físico adequado a todos os pacientes 

doentes, classifica- se como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aberta e UTI fechada, 

definindo se como UTI fechada a unidade onde o médico intensivista é o responsável 

por prestar cuidados médicos desde sua admissão até a sua alta, e UTI aberta onde 

conta com médicos plantonistas, que não são intensivistas ( AMIB, 2016). 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é o setor hospitalar que nasceu devido a   

necessidade de disponibilizar aos pacientes em estado gravíssimo, grave, 

potencialmente grave, ou descompensados de um ou mais sistemas orgânicos, um 

suporte maior, com maior condição de vida e sobrevida, com um ambiente tranquilo, 

com cuidados e monitorização 24 horas. Em geral a Unidade de Terapia Intensiva é 

formada por equipes multidisciplinares (AMIB, 2016). 

O processo de respiração é vital para a vida do ser humano. O sistema 

respiratório é composto por diversos órgãos que agem interligados realizando o 

processo da respiração, satisfazendo as demandas do organismo (SOUZA et al., 

2016). 

Quando inicia se ao processo de respiração, o ar penetra em nossas narinas e 

passa para as cavidades nasais, onde há células epiteliais que produzem muco fluído 

e pegajoso que tem função de umedecer e aquecer as vias respiratórias, além de reter 

partículas sólidas e bactérias presentes no ar que respiramos, funcionando como 

verdadeiro filtro (SOUZA et al, 2016). 

O processo cirúrgico de traqueostomia envolve uma abertura na traqueia, na 

qual uma cânula é inserida, podendo ser temporária ou permanente (TIMBY, 2016).

 A traqueostomia deve ser indicada nos casos de assistência ventilatória 

mecânica invasiva prolongada, para que sejam minimizados os riscos de lesão 

laringo-traqueal em consequência da longa permanência do tubo oro-traqueal. 

Excelente acesso nos casos de obstrução de vias aéreas superiores, facilita a limpeza 

brônquica, ajuda no desmame da ventilação mecânica e diminui o espaço morto 

(AMIB, 2016). 
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Com um número considerável de pacientes traqueostomizados na atualidade, 

pretendeu-se fazer um levantamento de dados sobre qual o perfil patológico desses 

pacientes, em uma unidade de terapia intensiva do meio oeste de Santa Catarina.  

Sendo a traqueostomia um recurso fundamental para a interrupção da 

ventilação mecânica em pacientes com o desmame ventilatório difícil, surgiu o 

questionamento de qual seria o perfil patológico de pacientes traqueostomizados de 

uma determinada unidade de terapia intensiva em uma cidade do meio oeste 

catarinense. 

A realização do procedimento cirúrgico de traqueostomia se faz necessária em 

várias circunstâncias, se tornando assim vital em muitas delas. 

O número de traqueostomias realizadas em pacientes que se encontram na 

unidade de terapia intensiva é considerável e crescente, surgindo assim o interesse 

em traçar um perfil patológico desses pacientes. 

Sendo assim o interesse pelo tema proposto se dá pela problemática de manejo 

que o envolve. O trabalho é importante a partir do momento que pretende evidenciar 

dados, como a função real da traqueostomia, seus riscos, suas indicações, com o 

objetivo de sugerir melhorias no manejo. 

Os objetivos propostos para a realização da pesquisa foram:  identificar o perfil 

patológico de pacientes traqueostomizados de uma determinada unidade de terapia 

intensiva; descrever o procedimento de traqueostomia; identificar uma cânula de 

traqueostomia; compreender a função da traqueostomia; identificar quando a 

traqueostomia é indicada; identificar os riscos da traqueostomia; analisar o protocolo 

da instituição; identificar a prevalência patológica de tal procedimento. 

Para o desenvolvimento do referido estudo utilizou se o método de pesquisa 

quali-quantitativo, os dados foram coletados e acompanhados através de pesquisa de 

campo, a pesquisa delineada nesse estudo se caracteriza como uma pesquisa 

quantitativo - descritiva, uma vez que o interesse maior da pesquisa está no 

levantamento de dados, foram  analisados 12   pacientes que internaram em um 

determinado centro de terapia intensiva de um hospital  do meio Oeste de Santa 

Catarina,  na unidade São Rafael, que necessitaram de traqueostomia ,sem distinção 

de cor, sexo, idade, convênio, estado geral de saúde, diagnóstico e prognóstico,  no 

período de 01 de Março a 30 de abril  2017;  A amostra inicialmente almejada era de 

30 pacientes, porém não houve indicações clínicas para realização do procedimento, 

reduzindo assim o número de pacientes participantes . 
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Os dados foram coletados, e posteriormente foram separados em grupos e os 

dados relevantes foram demonstrados através de gráficos explicativos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Sistema Respiratório 

  

O processo respiratório é o intercâmbio de gazes entre o organismo e a 

atmosfera. Através dele é assegurada a provisão de oxigênio molecular necessário 

para os processos metabólicos no organismo, e a eliminação do gás carbônico 

produzido nos tecidos. Essa troca é denominada   hematose, que é o processo onde 

o oxigênio passa dos alvéolos aos capilares pulmonares, e o dióxido de carbono por 

sua vez se desloca, em sentido oposto, dos capilares pulmonares ao interior dos 

alvéolos, este é o fenômeno físico da difusão, onde cada gás vai de uma região onde 

está mais concentrado a outras de menor concentração. A hematose utiliza o sistema 

de vias de condução ou vias respiratórias (TALLO, 2016). 

 O processo respiratório tem funções distintas, na cavidade nasal a superfície 

dos cornetos e do septo aquecem o ar quase por completo, e ocorre também o 

processo de filtração, processos esses que se denominam condicionamento do ar nas 

vias aéreas superiores (GUYTON, 2016). 

Os pulmões se localizam na caixa torácica, um em cada hemisfério, o pulmão 

direito é maior e se divide em lobo superior, lobo médio e lobo inferior, o pulmão 

esquerdo apresenta lobo inferior e lobo superior, ambos possuem em sua face interna 

o hilo pulmonar, através do qual penetram os brônquios e as artérias pulmonares, e 

onde também emergem as veias pulmonares (GUYTON, 2016). 

O ar chega até os pulmões através das fossas nasais, ou da cavidade bucal, e 

sucessivamente passa pela faringe, laringe, traquéia e os brônquios, que através de 

suas ramificações fazem com que o ar chegue até os pulmões. Cada pulmão é 

revestido por uma membrana transparente denominada pleura, iniciando do hilo os 

bronquíolos se ramificam e cada pequeno ramo vai penetrar em um lobo pulmonar, e 

no interior dos pulmões os brônquios repetem esse processo, onde estabelecem 

ligação em todos os segmentos que compõem os lobos. Nesta etapa os ramos 

brônquicos já se denominam bronquíolos e suas extensões são os bronquíolos 

respiratórios, que se dilatam chamando sáculos alveolares que são cachos também 

chamados de alvéolos, que são formados por sáculos pulmonares, esse emaranhado 
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de estruturas são sustentadas por uma fina trama de fibras musculares que são 

protegidas por vasos capilares, que é o local onde é processado a oxigenação e a 

eliminação do dióxido de carbono no sangue (GUYTON, 2016). 

São três as funções respiratórias e são distintas e coordenadas entre si, a 

ventilação onde o ar da atmosfera chega até os alvéolos; a perfusão que é o momento 

onde o sangue venoso que vem do coração chega até os capilares dos alvéolos; e a 

difusão que é onde o ar que estava nos alvéolos vai para o sangue ao mesmo tempo 

em que o gás carbônico que estava no sangue vai para os alvéolos (WEEBLY, 2016). 

 

Figura 1. Sistema Respiratório. 

 

Fonte: (Atlas de Anatomia Humana,  2016) 

 

2.1.2 Anatomia da traqueia 

 

A traquéia é um órgão tubular oco, cilíndrico e achatado, membranoso e 

cartilaginoso, com cerca de 6 a 11 cm de comprimento e 1,5 a 2 cm de diâmetro, 

variando de 12 a 16 anéis, se situa a frente do esôfago. Tem início na porção inferior 

da laringe, na sexta vértebra torácica e desce pela parte central e anterior do pescoço, 

até a quinta vértebra torácica para terminar no peito, por trás da parte superior do 
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esterno, onde se divide para formar os dois brônquios principais. Esse ponto de 

bifurcação da traquéia denomina-se carina (MEDIPEDIA, 2016). 

Em sua face anterior a traquéia é recoberta, pelo istmo da glândula tireoide 

juntamente com as veias tireoidianas inferiores. A fáscia cervical, as veias jugulares e 

os músculos esterno-tireóideo e esterno-hióideo, estão anteriores a traquéia 

(VARELLA, 2016). 

Transversalmente observando a traquéia, próxima a sua bifurcação, e no seu 

interior, o septo que realiza a separação dos dois brônquios será visto mais a esquerda 

da linha média, e o brônquio direito parecendo mais ser a continuação direta da 

traquéia que o esquerdo, de modo que quando corpos estranhos são aspirados 

naturalmente caem no brônquio direito. Essa tendência se acentua pelo maior 

diâmetro deste brônquio, a maioria das aspirações acidentais acomete o brônquio  

direito e a base pulmonar direita (VARELLA, 2016). 

Sua superfície externa é lisa e plana, se apresenta mais espessa em sua 

porção medial e fica mais delgada a medida que se afasta da linha média. São  

elásticas, mas sofrem processo de ossificação e se tornam mais rígidas ao longo da 

vida. O primeiro anel traqueal é mais largo que os demais e se conecta com a 

cartilagem cricóide através do ligamento cricotireóideo; O último anel traqueal é o mais 

largo na sua linha média, sua borda inferior se prolonga em um formato triangular, se 

finaliza em cada lado com um anel imperfeito, que desemboca no início dos brônquios 

(VARELLA, 2016). 

As cartilagens traqueais se unem através de uma membrana fibrosa, que se 

situa de duas camadas, uma espessa que se comunica com a superfície externa de 

cada anel, e outra que se comunica pela superfície interna de cada anel. Na borda 

superior e inferior de cada anel essas membranas se unem formando apenas uma, 

que fixa e conecta os anéis (GUYTON, 2016). 

O tecido muscular da traquéia se compõem por duas camadas de músculo liso, 

com fibras transversas e longitudinais. As fibras longitudinais são externas, e as fibras 

transversas formam a camada interna (GUYTON, 2016). 
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Figura 2.  Anatomia da traquéia parede membranosa   

 
Fonte: ( Atlas de Anatomia Humana,  2016). 

 

Como mostra a figura 2, a ilustração da traquéia, na primeira forma sem cortes 

mostrando os brônquios principais esquerdo e direito e os arcos cartilaginosos; na 

segunda forma com corte mostrando os ligamentos anelares e a parede interna 

membranosa. 

Figura 3. Anatomia da traquéia, com visão do músculo traqueal 

 

Fonte: (Atlas de Anatomia Humana, 2016) 

 

A figura 3 apresenta a anatomia da traquéia com enfoque nas cartilagens 

tireóide, cricóide, traqueal,  ligamento anular, e músculo traqueal. 
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Figura 4. Anatomia da traquéia, superfície interna. 

 
Fonte: (Atlas de Anatomia Humana,  2016). 

 

Na figura acima apresentamos a anatomia  da traquéia, em sua superfície 

interna, onde pode perceber- se sua camada muscular, a camada de cartilagem e a 

luz da traquéia, canal que é responsável para passagem do ar. 

 

2.1.3 Cânulas de traqueostomia 

 

As cânulas de traqueostomia possuem vários tamanhos, as adultas varam 

entre 5.0 mm x 4,5 cm e 12 mm x 8 cm. As  mais usadas são as plásticas ( Portex, 

Shilei), e as metálicas ( Jackson) os dispositivos  variam em relação ao seu diâmetro 

interno, ângulo da curvatura, mecanismos de fechamento, fenestrações, numero de 

cuffs entre outros ( OTORRINO , 2016). 

Uma cânula de traqueostomia com cuff, tem um cuff na extremidade distal que 

é insuflado com ar para atingir uma pressão em torno de 20 e 25 mmHg para fornecer 

um ajuste seguro. O cuff impede a aspiração de líquido ou escape de ar quando um 

ventilador mecânico é usado (TIMBY , 2016). 

A cânula plástica é utilizada como tratamento inicial, por conter o cuff, que ao 

não permitir a passagem de ar na via aérea superior evita possíveis broncoaspirações, 

porém com algumas desvantagens, como por exemplo não permitir a fala do paciente. 

Precisa de umidificação regular para evitar acúmulo de secreção e formação de 

rolhas, observa se um aumento na necessidade de aspiração traqueal. Já a cânula 



21 

 

metálica é usada posteriormente, em pacientes que possuem condições de realizar 

deglutição eficaz ou que estejam em processo de desmame da via aérea artificial, 

deve se redobrar o cuidado durante a alimentação que deve ser sempre 

acompanhada e os cuidados de enfermagem nesse momento são para evitar 

broncoaspiração e obstrução. Como vantagem permite a fala do paciente quando 

ocluído o orifício. Esse tipo de cânula possui um dispositivo interno chamado de 

intermediário, que além de  móvel é de fácil remoção. A retirada desse dispositivo 

permite a limpeza com auxílio de gaze e água corrente, diminuindo a necessidade de 

aspiração traqueal (MARCIA, et al , 2016). 

 

 Figura 5. Cânulas metálicas ( Jackson)           

 
Fonte: (Hospimed,  2016). 

 

  

Figura 6. Variação de tamanho de canulas metalicas ( Jackson) 

 

 

Fonte: (Hospimed,  2016) 

 

As variações de tamanho disponíveis no mercado são necessárias devido a 

variação anatômica do tamanho do calibre da traquéia de cada indivíduo, o numero 
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das canulas adultas variam de  5.0 mm x 4,5 cm a 12 mm x 8 cm, conforme 

apresentadas nas figuras 5 e 6 

Figura 7. Cânula plástica ( Portex, Shilei) Cânula em plástico com balonete 

inflável 

   

Fonte: (Hospimed,  2016) 

 

Modelo de cânula plástica de traqueostomia, com dispositivo de proteção em 

abertura de cuff, demonstrando como o balonete fica quando insuflado ilustrado na 

figura 7. 

 

Figura 8. Diferente modelo de cânula plástica ( Portex, Shilei) 

 
Fonte: (Hospimed, 2016). 

 

Na figura 8 esta demonstrado o Modelo de cânula plástica, sem proteção em 

abertura de cuff, demonstrando balonete inssuflado em demasia. 
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2.1.4 Cuffômetro 

 

O cuffômetro é um aparelho manual, utilizado para a verificação e 

monitoramento da pressão do balonete do tubo orotraqueal e da traqueostomia, o cuff. 

Esse monitoramente se faz demasiadamente importante para evitar extubação, 

decanulação, escape de ar e pressão elevada do balonete na traquéia do paciente, e 

broncoaspiração (RAYLANAFISIOTERAPEUTA, 2016). 

 

Figura 9. Cuffômetro.  

 
Fonte: (Hospimed, 2016) 

 

Cuffômetro com enfoque em conector de balonete e válvula de alívio, dois 

dispositivos essenciais para a correta insuflação do cuff da traqueostomia. 

 

Figura 10.  Diferente  modelo de Cuffômetro. 

 
Fonte: (Hospimed,  2016) 
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O balonete deve ser insuflado com uma pressão adequada, que gira em torno 

de 20 a 34 cm H2O, 15 a 25 mmHg. Pressões elevadas podem causar compressão 

na mucosa, causando lesões como granulomas, estenose traqueal, entre outras. 

Pressões baixas podem causar escape de ar, facilitando assim broncoaspiração 

(HOSPIMED, 2016). 

 

Figura 11.  Balonete insuflado em demasia.                      

 
Fonte: (Hospimed,  2016) 

 

 

Figura 12.  Balonete insuflado corretamente 

 
Fonte: (Hospimed,  2016) 
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Figura 13. Comparativo de balonetes. 

 

A -  Balonete insuflado corretamente. 

B -  Balonete insuflado inferior ao ideal. 

C -  Balonete insuflado superior ao ideal. 

Fonte: (Hospimed, 2016) 

 

2.1.5 História da traqueostomia 

 

A palavra traqueostomia tem origem grega e seu significado da conta de uma 

abertura da traquéia, e esta abertura se comunica com o exterior. Este é o 

procedimento cirúrgico mais antigo, ilustrado em papiros egípcios de 3500 a.C., 

entretanto, havia pouco conhecimento anatômico e alguns maus resultados anteriores 

aumentaram a dificuldade de aceitação (FRAGA, 2016) 

A primeira traqueostomia realizada é de crédito a Asclepíades, em Roma, no 

século II antes de Cristo. Posteriormente, a técnica foi novamente utilizada e 

registrada por Antyllus, que orientou que a traquéia deveria ser aberta no terceiro ou 

quarto anel. Foi somente no século XVI que o médico italiano Antonio M. Brasovala 

utilizou a realização com sucesso de uma traqueostomia em um paciente com 

abscesso na traqueia (FRAGA, 2016).   

 Nicholas Habicot, em meados de 1620 descreve traqueostomias realizadas 

com grande sucesso, uma em um adolescente. Em 1766 Caron, relata a primeira 

traqueostomia em idade pediátrica, para desobstrução causada por corpo estranho.   

 A aceitação universal se deu no início do século XX com trabalhos de 

Chevalier e Jackson, que descrevem a técnica, suas indicações e complicações 

(FRAGA, 2016). 
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Com a avançada tecnologia disponível na atualidade, a traqueostomia vem 

sendo amplamente difundida como um procedimento médico simples e eficaz, com 

técnica bem estabelecida e indicações cada vez mais precisas (FRAGA, 2016). 

 

2.1.6 Descrição do procedimento de traqueostomia 

 

Existem duas técnicas disponíveis para traqueostomia, o método tradicional 

cuja técnica é bastante conhecida, e a traqueostomia percutânea (TIMBY, 2016). 

Na traqueostomia convencional após a indução anestésica local, uma pequena 

incisão é iniciada pela pele e pelo tecido subcutâneo, em seguida pelos músculos 

platisma e pré-traqueais, até se localizar o ístmo tireoideo, geralmente entre os 

segundo e terceiro anéis traqueais. Após atravessar o ístmo, é rompida a fáscia pré-

traqueal e, então, os anéis cartilaginosos traqueais são visualizados. Finalmente, é 

posicionada a cânula e, realizada a hemostasia, eventualmente pode ser feita uma 

sutura de reparo entre o flap traqueal e o tecido celular subcutâneo. Pode-se fazer o 

estoma traqueal de diversas maneiras, sendo mais comuns as formas em U invertido, 

em T, em H ou, ainda, a forma retangular (DRAKE, 2016). 

A técnica percutanea foi desenvolvida pioneiramente por Sheldon em 1955, 

embora exista descrição de equipamento similar usado por soldados japoneses na II 

Guerra Mundial. Os que advogam esta técnica apontam como vantagens incisão 

menor, menos dissecção e trauma nos tecidos, menos hemorragia e menos 

deformidade estética. O conceito de traqueostomia percutânea, envolve a inserção de 

uma agulha na via aérea com passagem de um guia que permite a dilatação do trajeto 

por cânulas progressivamente calibrosas (DRAKE, 2016). 

 

2.1.7 Classificação da traqueostomia 

 

A - Traqueostomia Precoce - A traqueostomia realizada até sete dias de 

internação. 

B - Traqueostomia Tardia - A traqueostomia realizada após sete dias de 

internação. (OLIVEIRA, 2016). 

Apesar de os dados da literatura considerar como traqueostomia precoce a 

traqueostomia realizada antes de sete dias, e tardia a realizada após esse período o 
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presente estudo verificou que não há um consenso claro e objetivo sobre este tema, 

conforme as literaturas pesquisadas ainda existem divergências sobre essa definição.  

 

2.1.8 Indicações de traqueostomia 

 

A traqueostomia tem o objetivo principal de servir como via artificial alternativa 

segura para a passagem do ar. Outra indicação importante da traqueostomia é a 

prolongada necessidade de ventilação mecânica, além de ajudar a proporcionar maior 

facilidade na higiene brônquica nos pacientes com tosse ineficaz, que apresentam 

grande quantidade de secreção, e naqueles com disfunção neurológica ou laríngea, 

Prevenção da Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (DAVID, 2016). 

 Permitir o isolamento entre a via aérea e a  via digestiva; facilitar a aspiração 

de secreções respiratórias; melhorar a ventilação; diminuir o trabalho muscular 

respiratório; facilitar a segurança da ventilação artificial (DAVID,2016). 

 Maior facilidade de desmame ventilatório; estabilização em afecções 

neurológicas; estados infecciosos (SAAD, 2016). 

 Facilitar a ventilação, pacientes com debilidade e atrofia na musculatura 

respiratória onde o espaço morto se encontra diminuído (RICZ et al, 2016). 

 A indicação mais eminente para a traqueostomia é quando há a obstrução da 

via aérea, deixando assim o paciente exposto ao óbito. Variadas podem ser as 

situações:  por exemplo em   processos inflamatórios instalados na via aérea superior 

(queimaduras da região cervicofacial, choque anafilático, difteria, epiglotite infecciosa, 

entre outras); tumores de faringe, laringe, traqueia e o esôfago, que possam vir a 

causar obstrução do fluxo aéreo (SAAD, 2016). 

 Corpos estranhos alojados na laringe; ingestão e aspiração de agentes 

químicos cáusticos ou ácidos; estenose laringotraqueais; paralisias bilaterais de 

pregas vocais; anomalias congênitas com obstrução da laringe ou traqueia, lesões 

vasculares cervicais (bócios, abscessos, hematomas, tumores benignos cervicais); 

traumatismos craniomaxilofaciais; traumatismos laringotraqueais (SAAD, 2016). 

Há ainda situações onde a traqueostomia é indicada para evitar obstrução da 

via aérea e complicações em decorrência da mesma, tais como apoio em tratamentos 

endoscópicos e cirúrgicos de tratamento de cabeça e pescoço; em traumas cervicais 

ou craniomaxilofaciais; garantia da permeabilidade da via aérea, no ato cirúrgico, e no 

pós operatório, complicações em situações que comprometem o trato aerodigestivo 
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superior que resultam em difunção de deglutição, como as que ocorrem em doenças 

neurológicas  degenerativas periféricas ou centrais ( acidente vascular cerebral, 

miastenía, paralisia cerebral, neoplasias do sistema nervoso central, 

polirradiculoneurite crônica progressiva, trauma raquimedular) (SAAD, 2016). 

 

2.1.9 Desvantagens da traqueostomia 

 

Problemas cirúrgicos relacionados a sua realização, dificuldade transitória de 

deglutição, necessidade de aquecimento e umidificação, fonação, facilidade de 

infecções respiratórias, problemas psicológicos (DAVID ,2016). 

 Procedimento mais Invasivo, aumenta a dependência do paciente, faz com que  

pareçam menos “normais”, afetando assim o seu psicológico,  e impede-os de usar 

alguns acessórios e  artigos de vestuário. As secreções necessitam ser aspiradas com 

frequência, tanto durante a noite como de dia, tossir para limpar as pequenas vias 

aéreas é difícil, o orifício de traqueostomia pode infectar, sangrar ou desenvolver 

tecido inflamatório, pode formar quelóide após sua retirada, Cicatriz em local visível,  

requer mais habilidade e os cuidados são mais complicados (APELA, 2016). 

  

2.1.10 Complicações da traqueostomia 

 

Pneumotórax, infecção local, canulação difícil, canulação bronquica, 

deslocamento da cartilagem, deslocamento da cânula, ulceração da mucosa, 

enfisema subcutâneo, infecção, inserção paratraqueal, laceração pelo balonete, 

laceração da parede posterior, broncoespasmo, pneumomediastino, pneumotórax, 

ulceração, necros, sangramento periestomal e oclusão. (DAVID,2016). 

Pneumonia, estenose traqueal, fístula traqueoesofágica, hemorragia incisional, 

aerofagia, aspiração, deslocamento da cânula, disfagia, herniação do balonete, 

infecção da árvore brônquica (COELHO, et al, 2016). 

 

2.1.11 Fixação da traqueostomia 

 

 A fixação da traquestomia se faz com um cadarço que circunda a extensão do 

pescoço, e deve se manter um acolchoado de gaze próximo ao orifício da cânula 



29 

 

para proporcionar conforto e segurança ao paciente. Deve se sempre observar se o 

cuff está bem insuflado (AMIB, 2016). 

 

Figura 14. Fixação de traqueostomia sem acolchoado. 

 
Fonte: (Hospimed, 2016) 

 

Figura 15. Fixação de traqueostomia com acolchoado. 

  
Fonte: (Hospimed,  2016). 

 

2.1.12 Aspiração da traqueostomia 

 

Aspiração é a remoção de secreções presentes nas vias aéreas, e deve 

sempre ser executada por dois profissionais. 

 

Objetivo: 

• Manter a permeabilidade das vias aéreas; 

• Fazer a remoção de secreções; 
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• Prevenir e auxiliar no tratamento das infecções respiratórias; 

• Aumentar a eficácia ventilatória. 

 

 Material Necessário: 

• 01 Par de luvas estéreis; 

• 02 pares de luvas de procedimentos 

• 01 sonda de aspiração conforme o calbre da cânula, em geral se usa a sonda 

n 12;  

• 01 cuba rim estéril; 

• 01 ampola de soro fisiológico 0,9%; 

• 01 água destilada 250 ml; 

• 01 transofix; 

• 01 pacote de gaze; 

• 01 reanimador manual; 

• 01 frasco de aspiração; 

• 01 latéx; 

• 02 máscaras cirúrgicas; 

• 02 óculos de proteção; 

• 02 tocas; 

• 02 aventais; 

 

Procedimento 

• Lavar as mãos; 

• Levar o material até o leito; 

• Colocar a toca; 

• Colocar os óculos; 

• Vestir o avental; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Organizar o leito;  

• Interromper a alimentação enteral temporariamente; 

• Identificar se, e orientar sobre o procedimento que irá realizar;  

• Conectar dispositivos de aspirador e latéx; 
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• Abrir a extremidade da sonda e conectar ao latéx, mantendo a dentro do 

invólucro; 

• Retirar a luva de procedimento e calçar a luva estéril; 

• Observar padrão respiratório do cliente e saturação de O2; 

• Seu colega ligará o aspirador; 

• Seu colega retirará a sonda do invólucro, sem contaminá-la; 

• Seu colega irá entrar no modo de aspiração assistida no respirador, caso esteja 

em ventilação mecânica; 

• Seu colega irá retirar a conexão do respirador nesse momento; 

• Introduzir com delicadeza a sonda na traqueostomia, aproximadamente 10 cm, 

realizando movimentos rotatórios rápidos; 

• Retirar a sonda; 

• Voltar o paciente para a ventilação; 

• Repetir o processo no respirador; 

• Seu colega irá destilar gotas de soro e ambuzar na traqueostomia a fim de 

soltar secreções, e irá retirar o reanimador manual; 

• Introduzir novamente a sonda na traqueostomia, com delicadeza, realizando 

movimentos rotatórios rápidos; 

• Realizar a higiene da sonda dentro da cubra rim que deverá estar com água 

destilada; 

• Se necessário repetir o procedimento; 

• Voltar o paciente para a ventilação; 

• Aspirar as narinas; 

• Aspirar a cavidade oral; 

• Desconectar a sonda e realizar a limpeza do latéx e desprezar a secreção do 

frasco, higienizando o mesmo; 

• Recolher o material e dar seu devido destino; 

• Retirar as luvas e o avental e sair do box; 

• Realizar a lavagem das mãos; 

• Quando a traqueostomia é metálica permanente, realiza –se a retirada da parte 

interna da cânula para limpeza, e não se tem a necessidade de utilizar o 

reanimador manual durante a aspiração. 

• Evoluir o procedimento (AMIB, 2016). 
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2.1.13 Cuidados de enfermagem com paciente submetido a traqueostomia 

 

• Monitorização contínua de sinais vitais; 

• Manter cabeceira elevada; 

• Manter vias aéreas pérvias; 

• Aspirar vias aéreas sempre que necessário; 

• Observar e anotar aspecto das secreções; 

• Realizar higiene oral conforme o protocolo da instituição; 

• Realizar nebulizações para fluidificar secreções conforme prescrição médica 

ou de fisioterapêutica; 

• Realizar mudança de decúbito conforme protocolo da instituição; 

• Realizar a troca da fixação da cânula sempre que a mesma apresentar 

umidade ou sujidade; 

• Manter acolchoados de gaze próximo a cânula para proporcionar mais 

conforto ao paciente; 

• Manter o cuff da traqueostomia sempre insuflado (AMIB, 2016) 

 

2.1.14 Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 

 

O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico é causado pela falta de circulação em 

uma área do cérebro, causado pela obstrução de uma artéria, também conhecido 

popularmente por derrame ou isquemía cerebral. O AVCI deixa sequelas que podem 

ser graves e incapacitantes, ou leves e passageiras. As que acometem os indivíduos 

com mais frequência são paralisias em alguma parte do corpo, problemas na fala, na 

memória e na visão, e ainda morte nos casos mais graves. A demora na avaliação e 

diagnóstico quase sempre leva a morte neuronal em poucas horas, pois a falta de 

sangue que carrega nutrientes e oxigênio ao cérebro é gravíssima (ALBERT 

EINSTEIN, 2017). 

 

2.1.15 Colicistectomia 

 

 Colecistectomia é um procedimento de remoção cirúrgica da vesícula biliar, 

que é um órgão que se localiza próximo ao fígado e que tem funções de auxiliar na 
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digestão de gorduras, é o órgão que concentra a bile, líquido produzido pelo fígado e 

que é lançado no intestino, na altura do duodeno (a primeira parte do intestino, logo 

depois do estômago). Na atualidade o método mais utilizado é colecistectomia 

laparoscópica.  Existe outra alternativa que é a colecistectomia aberta, que tem a 

desvantagem de ser uma cirurgia mais invasiva, na qual é necessária   uma incisão 

no abdômen do paciente (ALBERT EINSTEIN, 2017). 

 

2.1.16 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

 

Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma patologia irreversível, prevenível e 

também tratável, é provocada pela exposição a gases tóxicos e ao tabagismo. Sua 

característica principal é a obstrução progressiva do fluxo aéreo, onde ocorrem   

lesões no parênquima. É a doença que lidera o número de mortos por doenças 

respiratórias, apesar de ser prevenível, é um grande problema por seu alto índice de 

mortalidade e morbidade, gera grandes gastos ao sistema de saúde, e traz consigo 

gastos indiretos como perda de dias de trabalho, aposentadorias precoces, e grandes 

sofrimentos ao indivíduo e a sua família, pois a morte precoce e o grande sofrimento 

familiar quase sempre estão presentes. (LAIZO, 2017). 

 

2.1.17 Laparotomia 

 

A laparotomia é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal para fins 

diagnósticos ou terapêuticos, essa abertura se dá devido a necessidade de acessar 

órgãos internos, o tamanho da incisão é variável devido a necessidade do 

procedimento a ser executado, na maioria das vezes essa incisão é grande, se ela for 

uma laparotomia exploratória pode percorrer toda a extensão abdominal, é uma 

cirurgia agressiva, dolorosa, e com um grande índice de infecções, o que dificulta a 

recuperação e pode causar complicações fatais, mas também é um processo cirúrgico 

que tem salvo muitas vidas, ela pode ser diagnóstica, ou para tratamento resolutivo 

(ALBERT EINSTEIN, 2017). 
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2.1.18 Sepse 

 

É um conjunto de manifestações graves que acometem todo o organismo, 

produzidas por um foco infeccioso, antigamente conhecida por septicemia ou infecção 

sanguínea, hoje conhecida como infecção generalizada. A infecção pode estar 

localizada em apenas um órgão, e mesmo assim provoca em todo o organismo do 

indivíduo uma resposta contra a inflamação, na tentativa de combater o agente 

infeccioso, essa infecção poderá comprometer o funcionamento de vários órgãos do 

cliente. Quadro grave que resulta em disfunção ou falência de múltiplos órgãos, que 

geralmente evolui ao óbito, grande geradora de custos a saúde pública e privada, 

devido a necessidade de equipamentos sofisticados, medicamentos de alto custo e 

grande equipe médica (SEPSIS, 2017). 

 

2.1.19 Trauma 

 

A palavra "trauma", origina se do grego e seu significado é “ferida”. Na 

medicina possui vários significados, todos estão intimamente ligados a 

acontecimentos imprevistos e indesejáveis, na maioria das vezes de forma violenta, 

que acometem indivíduos, causando algum dano ou lesão, nos mais variados 

segmentos corpóreos. Doença ou agravo que representa grande problema de saúde 

pública pelo forte impacto na morbidade e mortalidade que provoca nas pessoas. Nas 

causas do trauma se incluem os acidentes e a violência, que configuram agravos a 

saúde dos indivíduos, que levam ou não a morte (SBAIT, 2017). 

 

2.11.20 Taumatismo Cranio Encefalico 

 

O crânio é uma caixa óssea não distensível, de grande resistência, que aloja 

em seu no interior o cérebro. O cérebro se comunica com o exterior através 

do forame magno, que se situa na base do crânio e que liga o cérebro com a medula 

espinhal. O cérebro é um órgão frágil, constituído por tecido frágil, protegido por 

membranas que o envolvem, e que sofre lesão com facilidade quando atingido por um 

agente agressor. Considera se traumatismo craniano toda pancada ou abalo violento 

sobre essa caixa óssea, que cause repercussões no cérebro, ocorrendo ou não 

fraturas ou perfurações ósseas. Muitas lesões podem ser causadas por um impacto 
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violento que faça o cérebro chocar-se contra as paredes cranianas como acontece 

nas acelerações ou desacelerações bruscas, ele pode ser afetado tanto no ponto do 

impacto do trauma quanto no polo oposto, que se choca contra a parede craniana 

contralateral. Além disso, um traumatismo craniano pode também produzir ruptura de 

nervos e de vasos sanguíneos, agravando suas consequências. Os traumatismos 

podem ser; traumatismo de crânio fechado; traumatismo com fratura e afundamento 

de crânio; fratura com exposição de crânio (SBAIT, 2017). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Tipo de pesquisa 

 

De acordo com Minayo e Gomes (1998 p. 17) “Pesquisa é a atividade 

básica da ciência na sua indagação e construção da realidade(...) embora seja 

uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação”. Ou seja, nada pode 

ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática. 

Para o desenvolvimento do referido estudo utilizou se o método de pesquisa 

quali – quantitativo.       

 

Permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões 
de modo a ter maior confiança que seus dados não são produto de um 
procedimento específico ou de uma situação particular 
(GOLDENBERG, 2005 p. 62) 
 

Cujos dados foram Coletados e acompanhados através de pesquisa de 

campo.  

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual 
se procura uma resposta, ou uma hipótese que se queira comprovar, 
ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles 
(MARCONI, M.A, 2011, p 69). 
 

A pesquisa delineada nesse estudo se caracteriza como uma pesquisa 

quantitativo - descritiva, uma vez que o interesse maior da pesquisa está no 

levantamento de dados. 
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Quantitativo-Descritivas - Consistem em investigações de pesquisa 
empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 
características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou 
isolamento de variáveis principais ou chave. Qualquer um desses 
estudos pode utilizar métodos formais, que se aproximam dos projetos 
experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, 
com finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses. 
Todos eles empregam artifícios quantitativos tendo por objetivo a 
coleta sistemática de dados sobre populações, programas, ou 
amostras de populações e programas. Utilizam várias técnicas como 
questionários, formulários etc. E empregam procedimentos de 
amostragem (MARCONI, M.A,2011 p 69). 

 

2.2.2 População/ amostra 

 

 Em uma UTI adulto, tipo II , no Hospital do Bem  na cidade de Caçador  Santa 

Catarina, com referência em neurocirurgia, com disponibilidade de 20 leitos totais, 

distribuídos em duas unidades, com dez leitos cada uma, foram analisados 12  

pacientes , sem distinção de cor, sexo, idade, estado geral de saúde,  convênio, 

diagnóstico e prognóstico, no período de 01 de Março  a 30 de abril 2017, a intenção 

inicial eram 30 amostras, porém no período da pesquisa não  atingiu- se o número de 

procedimentos almejados. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética com 

aprovação sob o protocolo CAAE 64867916.2.0000.5593. 

 

2.2.3 Procedimentos 

 

A coleta de dados foi feita dentro da Unidade de terapia intensiva, do Hospital 

do Bem na unidade São Rafael, com autorização prévia da instituição, mediante termo 

assinado, anexado a este trabalho, bem como em seu prontuário, no período da 

internação dos pacientes. Não foi realizado pedido de autorização para os pacientes 

pois seu nome e dados pessoais não tem relevância neste estudo, o paciente não foi 

identificado, não será divulgado nenhum dado pessoal, e não haverá quebra de sigilo 

sobre nenhum dado que o envolva.  

Os pacientes foram nomeados  com letras do alfabeto, e foram coletados 

apenas dados relevantes para a pesquisa, que foram pré designados em ficheiro 

(Apêndice A), e posteriormente os  dados  relevantes foram transcritos  ao estudo, os 

dados que foram coletados são: idade, sexo, leito, data de internamento, data de 

realização de traqueostomia, classificação da traqueostomia  em precoce ou tardia, 

quantos dias de internamento na uti, após quantos dias da traqueostomia saiu da 



37 

 

ventilação, modo de desmame, patologia, data da alta, escala de glasgow na alta, e 

data de óbito quando ocorrido. 

 

2.2.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram coletados conforme ficheiro em anexo, e posteriormente foram 

separados em grupos, conforme os dados listados no ficheiro, os dados relevantes 

foram demonstrados através de gráficos explicativos. 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em estudo realizado com coleta de dados em pacientes traqueostomizados 

internados na unidade de terapia intensiva de um hospital do meio oeste catarinense 

na cidade de Caçador SC, onde foram divididos dois grupos de faixa etária diferentes, 

temos os seguintes resultados: 
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Gráfico 1. Faixa etária 

 
Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

Pode se perceber que a faixa etária mais acometida foi a classe dos idosos, 

abrangendo percentual considerável nesse grupo. A população brasileira envelhece a 

passos largos, o que aumenta o número de idosos hospitalizados, e 

consequentemente aumenta o índice de idosos submetidos a procedimentos 

hospitalares. 

A dinâmica de crescimento demográfico brasileiro segue um compasso de 
modificações e crescimento populacional avançado na sua estrutura etária. 
Este processo de transição está diretamente relacionado à queda das taxas 
de mortalidade e de fecundidade e tem ocasionado rápida variação na 
estrutura etária, o que culmina na diminuição da proporção de crianças e 
jovens, um acentuado aumento da população adulta e considerável tendência 
na elevação de idosos (PRETA, 2017). 

 

No estudo realizado sobre o perfil patológico dos pacientes traqueostomizados 

mensuramos gêneros, onde determinamos dois grupos definidos como masculino e 

feminino, onde os resultados coletados foram os seguintes. 
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Gráfico 2. Gênero 

 
Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

Percebe se que os gêneros mais acometidos nos pacientes avaliados na 

pesquisa eram do gênero masculino, o que não tem importância significativa para este 

estudo, tendo em vista que o gênero não impactou na indicação, na realização, no 

pós-operatório, na recuperação e na evolução dos pacientes avaliados  

 

A predominância de acometimento nos homens não encontra uma explicação 
clínica convincente, pois não se pode afirmar a existência de uma associação 
entre gênero e patologias, pois estas não estão intimamente ligadas e não 
existe comprovação científica plausível para tal associação (NETO, 2017). 

 

Corrobora com demais estudos onde o acometimento predominante foi do 

gênero masculino e se tem sugestão plausível para tal fator,  

 

Houve predominância do sexo masculino, o que também foi evidenciado em 
outros estudos que demonstram ser maior a população masculina nas UTI’s 
em relação ao sexo feminino, provavelmente por estes utilizarem menos os 
serviços de atenção primária e secundária à saúde (Oliveira, 2017). 
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Evidencia se na pesquisa, que o glasgow na admissão dos pacientes que foram 

submetidos a traqueostomia é variável, para melhor ilustrar foram definidos dois 

grupos, onde obtemos o seguinte resultado. 

 

Gráfico 3. Glasgow na admissão 

 

Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

Do total de  pacientes submetidos ao processo cirúrgico de traqueostomia, 

percebe se que a avaliação de escala de coma de glasgow, apresentou um maior 

percentual no primeiro grupo, com resultado de glasgow mais baixo, o que se justifica 

devido ao setor de unidade de terapia intensiva atender pacientes graves onde 

geralmente seu nível de consciência pode sofrer rebaixamento, devido a vários fatores 
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Percebe se através dos dados da pesquisa, que a grande maioria dos 

pacientes pesquisados, foram submetidos a traqueotomia precoce, como 

demonstrado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Perfil da traqueostomia 

 

 
Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

A traqueostomia é um procedimento utilizado com grande frequência em 

pacientes internados em Unidade de Terapia Intensvai, acredita se e tenta se provar 

em estudos anteriores que quando realizada de forma precoce proporciona maiores 

benefícios aos pacientes submetidos, mas ainda existem controvérsias.  

 

Nos últimos anos, alguns estudos têm tentado definir melhor o momento 
adequado de se realizar a traqueostomia, mas às vezes, seus resultados 
apontam para direções opostas, e as recomendações ainda são mais 
baseadas em experiências de especialistas do que em evidências científicas. 
(BUSTAMANTE, 2017). 
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No gráfico abaixo temos a demonstração da escala de avaliação de nivel de 

consciência para os pacientes que se encontram acordados e e escala de sedação e 

analgesia, para os pacientes que se encontravam sedados, momentos antes da 

realização do procedimento de traqueostomia. As traqueostomias são realizadas no 

centro cirúrgico. 

 

Gráfico 5. Glasgow/Rass no pré cirúrgico 

 

Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

A avaliação global do rebaixamento do nível de consciência é feita 

mundialmente utilizando se tal escala, a qual foi desenvolvida em 1974, na 

Universidade de Glasgow, Escócia (KOIZUMI, 2000). Observa se que os níveis de 

escala de sedação e analgesia e nível de consciência predominantes no estudo, foram 

de pacientes com sedação ao nível de despertar rapidamente ao estimulo glabelar e 

sonoro vigoroso a coma farmacológico, e nível de consciência rebaixado, o que é 

justificável, por se tratar de unidade de terapia intensiva. 
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O gráfico 06 demonstra a totalidade de óbitos e de altas dos envolvidos na 

pesquisa realizada da citada unidade de terapia intensiva. 

 

Gráfico 6. Índice de óbitos e altas 

Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

Conforme ilustração do gráfico acima, temos a maioria dos pacientes 

pesquisados no grupo de alta, a permanência prolongada na UTI é mais frequente em 

pacientes gravemente enfermos, e acentua se mais ainda nos casos onde os 

pacientes são idosos, e este fato está intimamente associado ao índice de 

mortalidade, observando se que todos os pacientes que evoluíram ao óbito neste 

estudo eram idosos,  e portadores de doenças crônicas, e nenhum dos óbitos teve 

ligação com o procedimento de traqueostomia. 

 

Estudos internacionais apresentaram taxas de mortalidade inferiores aos 
estudos nacionais, entre 12,49% e 20%. A diferença na taxa de mortalidade 
entre os estudos nacionais e internacionais pode residir tanto no nível 
primário de assistência à saúde, os quais poderiam ter impacto positivo na 
prevenção de complicações, como na diferença tecnológica entre os centros 
estrangeiros, alterando seus desfechos, e causando possíveis vieses quanto 
aos comparativos. (SAKAE,2017) 
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O gráfico 07 ilustra o perfil patológico na íntegra, através deles podemos 

observar as patologias que acometeram os pacientes que necessitaram ser 

submetidos ao procedimento de traqueostomia 

 

Gráfico 7. Patologias 

 

Fonte: (SANTOS, 2017) 

 

Os pacientes acometidos por traqueostomia, foram em sua maioria portadores 

de doença pulmonar obstrutiva crônica, como ilustra o gráfico acima. O estudo revelou 

uma estatística significativamente diferente do habitual exercido em nossa unidade de 

terapia intensiva, onde o citado hospital da cidade é referência em neurocirurgia, o 

resultado, no entanto se justifica devido as diferenças climáticas do período em que 

os dados foram coletados e a diversidade de patologias atendidas no hospital. 

 

A DPOC tem merecido grande interesse e preocupação da comunidade 
médica e científica por seu comportamento epidemiológico de crescente 
prevalência e mortalidade. Atualmente, em âmbito mundial, a DPOC constitui 
a quarta causa mais frequente de mortalidade e, diferentemente das outras 
causas, não se observa tendência à diminuição ou à estabilização desse 
comportamento epidemiológico (PINCELLI, p. 2017) 
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2.12 CONSIDERAÇÕES 

 

A organização mundial da saúde define como idosa a pessoa com 65 anos de 

idade ou mais. Para os países em desenvolvimento, como o Brasil, essa definição se 

dá a partir dos 60 anos de idade (ALVES et al., 2009). A idade média dos pacientes 

de UTI tem aumentado nos últimos anos assim como a idade média da população 

brasileira, e a tendência é que esse aumento de acentue ano após ano, culminando 

com o envelhecimento da população geral. Durante o período do estudo, o grupo 

pesquisa do teve elevação de índice de pessoas a cima dos 60 anos e foi responsável 

por 66,67% das admissões na UTI e 100% dos óbitos no grupo pesquisado.   

  Os pacientes traqueostomizados que tiveram sua patologia base DPOC foram 

responsáveis por 42% dos pacientes pesquisados, as traqueostomias precoces foram 

prevalentes com 75 %, o gênero predominante foi o masculino com 83,33%, o que 

não afetou nos resultados, porém vai de desencontro com estudos anteriores, onde 

os achados indicam maior prevalência em pacientes hospitalizados em uti pelo gênero 

feminino (FEIJÓ et al, 2006). 

Pacientes jovens e hígidos só são submetidos ao procedimento de traqueostomia 

em casos de lesões neurológicas graves 

Resultados obtidos em 2006 corroboram com a presente pesquisa, em estudo 

realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, que analisou 

patologias que acometeram pacientes hospitalizados em Unidade de Terapia 

Intensiva, houve prevalência das disfunções respiratórias como justificativa (FEIJÓ et 

al, 2006). Tais achados corroboram com os encontrados pelo presente estudo. 

O desfecho de maior ocorrência foi a alta da UTI 66,67%, o que denota boa 

qualidade no atendimento prestado pela equipe multidisciplinar na unidade. 
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3 CONCLUSAO 

 

Diante do exposto pode-se inferir que a unidade  de terapia intensiva é de 

suma importância para a população que necessita de atenção especializada e 

direcionada, pois dispõe de tecnologia e recursos humanos de ponta para o cuidado 

intensivo, o procedimento cirúrgico de traqueostomia é um recurso necessário em 

diversas circunstâncias, tornando se vital em algumas delas; sabe –se  que  não há 

ainda uma definição protocolada para determinação de definição  dos conceitos de 

traqueostomia precoce e tardia, havendo muita divergência  nesse quesito,  porém as 

vantagens e desvantagens da técnica parecem estar bem elucidadas e com boas 

evidências para a prática clínica. 

A DPOC é uma doença respiratória previsível e tratável, que se caracteriza 

pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, na maior parte dos casos é 

progressiva e não é totalmente reversível, na maioria das vezes está ligada a uma 

resposta inflamatória anormal dos pulmões originada à inalação de partículas ou 

gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. 

 No Brasil vem ocorrendo um aumento muito significativo do número de 

internamentos e de óbitos por DPOC nos últimos anos, em ambos os sexos e a 

realidade do nosso município não foge a regra. 

O presente estudo apresenta algumas limitações, como o tamanho reduzido 

da amostra, que se deu inferior ao planejado inicialmente, a realização do estudo em 

um único centro, a divergência de literatura quando ao conceito de traqueostomia 

precoce e tardia, e a limitação de estudos anteriores com temas semelhantes, o que 

pode eventualmente ocasionar vieses relacionados a conclusão.  
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APENDICE A - Tabela / ficheiro 

 

TABELA USADA PARA COLETA DE DADOS, OS DADOS IMPORTANTES 
FORAM EXTRATIFICADOS E POSTERIORMENTE DEMONSTRADOS EM 

GRÁFICOS, OS MENOS RELEVANTES NÃO FORAM UTILZADOS 

Denominação paciente A B C D E F G H 
Idade         
Sexo         
Leito         
Data internamento         
Glasgow no 
internamento 

        

Data Traqueostomia         
Traqueostomia Precoce         
Traqueostomia Tardia         
Quantos dias 
internamento UTI 

        

Após quantos dias de 
traqueo saiu da 
ventilação 

        

Modo de desmame         
Data da alta         
Glasgow na alta         
Data do óbito         
 AVC 

Isque  
AVC 
Hem 

TCE  Cardiop Polit Pós 
Cirg 

Pulm  

Patologias          
         

SAYONARA, 2017 
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ESCALA DE GLASGOW 

ESCALA DE 
GLASGOW 

  

   
A - Abertura ocular Variáveis Escore 
   
 Espontânea 4 
 Ordem verbal 3 
 Dor 2 
 Sem resposta 1 
   
B – Melhor resposta 
verbal 

  

 Orientada 5 
 Confusa 4 
 Inapropriada 3 
 Incompreensível 2 
 Sem resposta 1 
   
C - Melhor resposta 
motora 

  

 Obedece comando 
verbal 

6 

 Localiza dor 5 
 Flaxão normal 

(Inespecifica) 
4 

 Flaxão a dor 
(Decorticação) 

3 

 Extensão a dor 2 
 Sem resposta 1 
   
TOTAL MÁXIMO 15  TOTAL MÍNIMO 3 

A ENFERMAGEM, 2017. 
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ESCALA DE RASS (ESCALA DE SEDAÇÃO E ANALGESIA) 
 
ESCALA DE RASS  
  
Ransay Avaliação 
  
1 Ansioso e/ou agitado 
2 Cooperativo, orientado, tranquilo 
3 Responde a comandos 
4 Dormindo, responde rapidamente ao 

estímulo glabelar ou ao estímulo 
sonoro vigoroso. 

5 Dormindo, responde lentamente ao 
estímulo glabelar ou ao estímulo 
sonoro vigoroso. 

6 Sem resposta( coma farmacológico). 
  

MEDICINA INTENSIVA,2017. 
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APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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PROTOCOLO DE ASPIRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO HOSPITAL DO BEM 
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ATUALIZAÇÃO DE ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 
No início do ano de 2017 houve a publicação de alteração na escala de coma 

de glasgow. Segue a nova escala, no entanto ainda não se tem a totalidade de uso 
das instituições da tabela atualizada. 

 

   
Fonte: PORTAL ENFERMAGEM, 2017 
 


