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RESUMO 

 

 

Introdução: A permeabilidade capilar existente na sepse permite a passagem de líquido para 

o espaço intersticial e alveolar, resultando em unidades de shunt. O resultado desta injúria 

consiste no aumento do espaço morto, diminuição da complacência pulmonar, aumentando o 

trabalho respiratório e a rápida evolução para insuficiência respiratória com necessidade de 

ventilação mecânica Devido à incapacidade fisiológica de pacientes sob ventilação em 

realizarem a própria higiene brônquica, a aspiração endotraqueal, torna-se o procedimento 

indispensável para manter a permeabilidade das vias aéreas. Tendo em vista a prevenção da 

hipoxemia como efeito adverso de tal intervenção, é preconizado a hiperoxigenação pré-

aspiração endotraqueal. Porém, esta indicação não possui especificidade, não levando em 

consideração as diversas patologias e sítios acometidos. Objetivo: Testar se existe diferença 

do tempo de restabelecimento e do valor da saturação de oxigênio de pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica quando realizada a aspiração endotraqueal precedida de supraotimização 

de oxigênio ou não. Metodologia: Estudo experimental do tipo crossover 2x2 com análise da 

sequência A-B B-A. Metade dos participantes recebeu primeiramente a aspiração A e após 

washout a aspiração B. A segunda metade seguiu a sequência inversa. A aspiração A, 

referente ao controle, foi precedida pela supraotimização de oxigênio com FiO2 a 100%, 

durante 60s. Na aspiração B, referente ao experimento, não se utilizou do incremento prévio 

de oxigênio. Após constatação da ausência de carryover (p >0,05) utilizou-se o teste de 

Wilcoxon- Mann-Whitney para comparação do valor e tempo de restabelecimento da SpO2 

entre as intervenções, adotando-se o nível de significância de 5%. Foi utilizada a medida de 

efeito razão de chances para calculo do risco de dessaturação de oxigênio após aspiração com 

intervalo de confiança de 95%. Resultados: Não existe diferença entre o tempo de 

restabelecimento e o valor em ambas as aspirações (p< 0,05), nos 10 min após aspiração 

endotraqueal a não supraotimização prévia comportou-se como fator de proteção para 

dessaturação de oxigênio. Conclusão: A aspiração endotraqueal em pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica, não precedida de supraotimização de oxigênio pode ser realizada 

comparável àquela após supraotimização no que se refere ao restabelecimento e valor da 

saturação de oxigênio e é fator de proteção para efeitos de dessaturação de oxigênio após 

aspiração. 

 

Descritores: Enfermagem; Oximetria; Sucção; Sepse; Unidades de Terapia Intensiva. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: sepsis existing capillary permeability allows passage of fluid into the 

interstitial and alveolar space, resulting in shunt units. The result of this injury is the increased 

dead space, decreased lung compliance, increased work of breathing and rapid progression to 

respiratory failure requiring mechanical ventilation. Due to the physiological inability of 

ventilated patients in performing their own bronchial hygiene, endotracheal suctioning is the 

procedure makes it necessary to maintain the airway patency. With a view to preventing 

hypoxemia is indicated supraotimization oxygen pre-endotracheal suction indiscriminately to 

all patients, not differing pathologies and the various affected sites. Nevertheless, in the 

empirical field, one observes a no consensus among professionals. Aim: To test whether there 

are differences in the recovery time and the amount of oxygen saturation in septic patients 

under mechanical ventilation when performed preceded by endotracheal suctioning 

supraotimization oxygen or not. Methodology: experimental crossover 2x2 with sequence 

analysis AB BA. Half of the participants received the first aspiration and aspiration after 

washout B. The second half followed by the reverse sequence. The aspiration, for the control, 

was preceded by supraotimization oxygen with FiO2 100% during 60s. In vacuum B relating 

to the experiment, was not used prior to the increase of oxygen. After confirmation of the 

absence of carryover (p> 0.05) used the Wilcoxon-Mann-Whitney test to compare the value 

and time to recovery of SpO2 between interventions, adopting a significance level of 5%. Was 

used to measure the effect odds ratio for calculating the risk of oxygen desaturation after 

aspiration with a confidence interval of 95%. Results: There is no difference between the 

recovery time and the value in both aspirations (p <0.05) in the 10 min after endotracheal 

suctioning prior supraotimization not behaved as a protective factor for oxygen desaturation. 

Conclusion: The endotracheal suction in patients with sepsis, mechanical ventilation, without 

prior supraotimization oxygen can be made comparable to that following supraotimization 

regarding the restoration and value of oxygen saturation and is a protective factor for effects 

of oxygen desaturation after aspiration. 

 

Descriptors: Nursing; Oximetry; Suction; Sepsis; Intensive Care Units. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante o curso de graduação em enfermagem e licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense, desmedido é o esforço feito pelos docentes para incentivo dos graduandos ao 

ingresso e afeição pela pesquisa em enfermagem, em suas variadas áreas de atuação. Ao 

mesmo tempo, porém, torna-se perceptível a existência do dualismo entre pesquisa e 

assistência, sendo cada vez mais expressiva a participação de enfermeiros na pesquisa, muito 

embora as mudanças no cenário assistencial não contemplem o mesmo ritmo.  

Uma vez que a enfermagem é uma profissão que possui como princípio fundamental o 

comprometimento com a saúde, tal como disposto em seu código de ética (Resolução Cofen 

311/2007), a coexistência entre prática e pesquisa se faz necessária. A lei nº 7.498 que dispõe 

sobre o exercício da profissão de enfermagem, determina como privativa ao enfermeiro a 

realização de cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida. Assim, nas normatizações 

previstas pela legislação própria e na quebra do dualismo relacionado, especificamente, ao 

doente crítico, emergiu a motivação para o presente estudo. 

Em minha trajetória acadêmica, busquei exercitar a implementação dos preceitos 

teóricos aprendidos com a realidade prática, de forma a me tornar uma enfermeira capaz de 

desenvolver o julgamento crítico-reflexivo, proporcionando aos pacientes a melhor assistência 

possível, baseada em suas reais demandas. Neste sentido, o doente crítico, definido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é aquele que apresenta comprometimento 

de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, necessitando de substituição das funções e 

monitorização contínua por apresentar vulnerabilidades (BRASIL, 2006). Portanto, o doente 

crítico apresenta necessidades de cuidados especiais determinantes para recuperação do seu 

estado de saúde. 

Esta pesquisa é integrante ao projeto guarda-chuva intitulado: “Avaliação da aspiração 

traqueal em pacientes com infecção em uso de respirador realizada pelo enfermeiro na UTI”. 

Sendo parte da linha: resultantes fisiológicos do cuidado em saúde, pertinente ao núcleo de 

pesquisa de ensino pesquisa e extensão em cardiointensivismo baseado em evidências e 

difusão de conhecimento científico em saúde. 

O doente crítico, em vista os recursos necessários para promoção de sua saúde, carece 

de ambiente específico de tratamento, hoje denominado Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Este setor é qualificado pela Anvisa, na Resolução-RDC n° 50, como sendo setores especiais 
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que possuem equipamentos e recursos humanos capacitados no atendimento às necessidades 

de doentes graves ou de risco que exigem assistências médica e de enfermagem ininterruptas 

(BRASIL, 2002). 

Dentre os acometimentos causadores de altos índices de morbidade e mortalidade, 

destaca-se a sepse. É uma doença grave e complexa, exigindo, por essa razão, que metade dos 

pacientes diagnosticados seja tratada em Unidades de Terapia Intensiva (ESTEBAN et al, 

2007, p. 1284). Estima-se que 18 milhões de casos ocorram anualmente, sendo que de cada 

quatro pessoas diagnosticadas com sepse, uma é por ela fatalmente vitimada (VIANA, 2009, 

p. 1). De acordo com Martin
1
 et al (2003 apud SALES JUNIOR et al, 2006, p. 10) a sepse é a 

principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva (UTI) e está entre as principais 

causas de morte nos EUA. O estudo sepse Brasil (SALES JUNIOR et al, 2006, p. 14), 

realizado em unidades de terapia intensiva brasileiras, obteve como resultado que mortalidade 

global dos pacientes sépticos neste país é de 46,6%. Quando se avaliou os pacientes com 

choque séptico, a mortalidade encontrada foi de 65,3% e na sepse grave de 34,4%, esses 

números mostram a dimensão do desafio a ser enfrentado para diminuição da mortalidade.  

No estudo realizado por Sales Junior et al (2006) o índice de pacientes internados em 

unidades de terapia intensiva com sepse que usam a ventilação mecânica alcançou 82%. Isso 

reforça a importância do acometimento pulmonar, independente do sítio primário, como 

participante do processo infeccioso, justificado pelo número de pacientes sob ventilação 

mecânica e internação prolongada nas unidades de terapia intensiva.  

De acordo com Viana (2009 p. 15) o impacto da sepse para o sistema respiratório é 

comumente apresentada pela hiperventilação acompanhada de alcalose respiratória 

confirmada pela gasometria arterial, como as manifestações mais precoces. Somado a esses 

fatores, constata-se também a relação entre pressão parcial de oxigênio no sangue arterial 

(PaO2) e a fração inspirada de oxigênio (FiO2) menor ou igual a 300mmHg, indicando 

hipoxemia arterial. O processo de lesão pulmonar será sinalizado quando adicionado a estes 

fatores for encontrado também a presença de infiltrado pulmonar, sugerindo a presença se 

algum processo infeccioso. 

A permeabilidade capilar existente na sepse permite a passagem de líquido para o 

espaço intersticial e alveolar, resultando em unidades de shunt, áreas perfundidas embora não 

ventiladas. O resultado desta injúria consiste no aumento do espaço morto, diminuição da 

                                                           
1
 MARTIN G.S.; MANNINO D. M.; EATON S. et al.  Epidemiology of sepsis in the United States from 1979 

through 2000. N Engl J Med. v. 348, p. 1546-1554, 2003. 
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complacência pulmonar, aumentando o trabalho respiratório e a rápida evolução para 

insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica (VIANA, 2009, p. 15). 

A ventilação mecânica (VM), denominada também por suporte ventilatório, é um 

método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou 

crônica agudizada. O objetivo desta terapêutica, para além da manutenção das trocas gasosas, 

é aliviar o trabalho da musculatura respiratória; reverter ou impedir a fadiga desta 

musculatura; reduzir o consumo de oxigênio, e dessa forma diminuir o desconforto 

respiratório (III CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007, p. 55). 

O enfermeiro de terapia intensiva deve estar atento e promover o conforto respiratório 

ao paciente em ventilação mecânica. Para tal, a prestação de cuidados inclui manter técnica 

asséptica durante o manuseio do trato respiratório, promover a higiene brônquica sempre que 

necessária, monitorar gasometria arterial, capnografia, oximetria de pulso e realizar higiene 

brônquica. 

Normalmente a higiene brônquica de pacientes críticos é prejudicada devido à 

sedação, altas concentrações inspiradas de oxigênio e depressão do reflexo de tosse e 

depuração mucociliar (JELIC; CUNNINGHAM; FACTOR, 2008, p. 3). Devido à 

incapacidade fisiológica desses pacientes em realizarem a própria higiene brônquica, a 

aspiração endotraqueal, torna-se o procedimento indispensável para manter a permeabilidade 

das vias aéreas. Este procedimento, entendido pela retirada mecânica do acúmulo de 

secreções das vias aéreas superiores e inferiores, promove a adequada oxigenação e impede a 

obstrução do tubo com o objetivo de manter o padrão respiratório eficaz. 

Apesar de realizada rotineiramente pela equipe de saúde, especialmente pela equipe de 

enfermagem, tem sido demonstrado que a aspiração pode ser associada a efeitos deletérios, 

em destaque a hipoxemia. Por isso, a importância de se realizar a monitoração, antes, durante 

e após a aspiração, do estado de oxigenação do paciente, observando o nível de saturação de 

O2 e o estado hemodinâmico. Além disso, o enfermeiro deve ter conhecimento acerca dos 

parâmetros do ventilador. Esses parâmetros são adequados de acordo com a regulagem do 

tipo de ventilação mecânica eleita, sendo os principais o volume corrente (VT), fração 

inspirada de oxigênio (FiO2), frequência respiratória (FR) e pressão expiratória final positiva 

(PEEP). 

Tendo em vista a prevenção da hipoxemia, possivelmente ocasionada pela aspiração 

endotraqueal, o guideline realizado pela American Association for Respiratory Care (2010) e 

o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica (2007) além de livros-texto, sugerem a 

supraotimização de oxigênio, com pré-oxigenação com a FiO2 a 100% durante 30-60 
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segundos. Porém, esta indicação não apresenta especificidade, sendo feita de forma 

indiscriminada, independente de gravidade e/ou sítios acometidos.  

A despeito desta indicação, no campo empírico, se observa um dissenso entre os 

profissionais e até certa predileção pela não pré-oxigenação, ou realização seletiva em 

pacientes julgados como mais graves. 

Com vistas a contribuir para melhor entendimento com relação às reais demandas do 

paciente séptico, especificamente no que tange à ventilação mecânica e consequentemente à 

assistência de enfermagem ao paciente crítico, esse estudo visa avaliar o tempo de 

restabelecimento da saturação de oxigênio nessa população após aspiração endotraqueal, 

comparando a aspiração precedida de supraotimização e quando não existe esta oferta prévia. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Anvisa (BRASIL, 2006) defende que o atendimento ao paciente crítico deve 

minimizar os riscos decorrentes dos métodos propedêuticos e terapêuticos utilizados em 

relação aos benefícios obtidos, visando à garantia de sua sobrevida com qualidade, assim 

como a manutenção da estabilidade de seus parâmetros vitais dentro dos recursos humanos e 

tecnológicos necessários para funcionamento dos serviços.  

A realização de estudos para a construção de evidências que fundamentem a prática 

assistencial é necessária para garantir as melhores condutas aos pacientes. A aspiração 

endotraqueal tem sido objeto de estudos, porém não foram encontrados artigos que 

relacionem o tempo que o paciente séptico leva para restabelecer a saturação de oxigênio com 

a prática da supraotimização pré aspiração traqueal. A busca realizada para tal afirmação foi 

feita nas bases eletrônicas LILACS e MEDLINE, utilizando o descritor sucção e o Mesh 

endotracheal suctioning, com recorte temporal de cinco anos (2008-2013). Feito esta busca, 

não houve retorno de publicações que respondessem a questão de pesquisa. Aponta-se então 

uma lacuna no conhecimento, o que reforça a contribuição deste estudo para a assistência de 

enfermagem a este paciente. 

 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

 

O tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio de pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica submetidos à aspiração endotraqueal e a influência da pré-oxigenação. 
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1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

Pelo fato do objeto deste estudo não apresentar material científico que justifique a 

formulação de hipóteses (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2010), levantam-se as seguintes 

questões: 

 

 

 Qual o tempo de restabelecimento dos padrões respiratórios em pacientes sépticos 

após aspiração endotraqueal? 

 Existe diferença entre o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio após 

aspiração endotraqueal quando se realiza ou não a supraotimização de oxigênio?  

 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral: 

 

 

 Avaliar, em pacientes com sepse sob ventilação mecânica, se existe diferença no 

tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio, entre a aspiração endotraqueal 

precedida da hiperoxigenação e quando a supraotimização não é realizada. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 

 Descrever o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio SpO2 em pacientes 

com sepse após aspiração endotraqueal;  

 Comparar o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio após aspiração 

endotraqueal com pré-oxigenação e sem supraotimização de oxigênio. 

 



20 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 SEPSE E CHOQUE SÉPTICO 

 

O termo sepse significa putrefação, decomposição da matéria por um agente agressor 

(bactérias, fungos, parasitas, vírus). Comumente os termos infecção e sepse são utilizados 

como sinônimos, porém existe uma clara e importante diferença entre eles. A infecção 

relaciona-se à presença de agente agressor em uma localização, e a sepse está relacionado a 

manisfestação do hospedeiro, isto é, a reação inflamatória desenvolvida por uma grave 

infecção (I CONSENSO BRASILEIRO DE SEPSE, 2004). 

Mesmo com as inovações tecnológicas como o desenvolvimento de novos 

antimicrobianos, a sepse assim como o choque séptico, estão entre as principais causas de 

morte dentro de centros de terapia intensiva no Brasil. De acordo com o I Consenso Brasileiro 

de Sepse (2004), considerando apenas pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

(UTI), cerca de 20% a 25% deles apresentarão, em algum momento, o diagnóstico de sepse 

grave ou choque séptico, com taxa de mortalidade intra-hospitalar variando entre 30% e 60%. 

Tendo em vista as altas taxas de mortalidade desta doença, nas ultimas décadas foi 

realizada a padronização dos critérios diagnósticos foi realizada a fim de se otimizar o tempo 

do início do tratamento.  Termos como “síndrome séptica” e “septicemia” foram excluídos. 

As definições de SIRS, Sepse, sepse grave e choque séptico foram padronizadas em 1992 em 

consenso realizado pela American College of Chest Physicans e a Society of Critical Care 

Medicine. As definições são: 

Bacteremia: presença de bactéria na corrente sanguínea. 

 Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS): necessária a presença de dois ou 

mais dos critérios, temperatura (T) maior que 38°C ou inferior a 36°C; frequência 

cardíaca (FC) maior que 90 bpm, mais que 20 movimentos/minuto ou PaCO2 (pressão 

parcial de dióxido de carbono no sangue arterial) inferior a 32mmHg; leucócitos maior 

que 12.000/mm3, ou 10% de formas jovens (bastões).  

 Sepse: Resposta sistêmica secundária à infecção. Para sua caracterização, devem-se 

configurar dois ou mais critérios de SIRS e esses sinais devem ser obrigatoriamente 

secundários ao quadro infeccioso.  

 Sepse grave: sepse associada à disfunção orgânica, hipoperfusão e hipotensão.  
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 Choque séptico: conceituado como sendo sepse com hipotensão, a despeito da 

adequada ressucitação hídrica, associada à presença de sinais de hipotensão. 

Após a realização do diagnóstico quanto mais rápido o início da terapêutica quanto 

maior será a sobrevida do paciente. Em 2008 foi publicado um guideline realizado por 

especialistas que organizaram uma campanha mundial de combate a sepse e, que definiram as 

melhores práticas para o diagnóstico, controle e tratamento, a campanha denomina-se 

Surviving Sepsis Campaign( SSC). 

O guia do SSC (2008) apresenta dois pacotes de intervenções terapêuticas baseados 

em tempo. Os pacotes são de 6 e 24 horas respectivamente a contar a partir do diagnóstico de 

sepse grave ou de choque séptico. O primeiro inclui 6 intervenções: coleta de culturas; uso de 

antibióticos de largo aspectro; reposição volêmica; uso de vasopressores; obtenção de uma 

PVC entre 8 e 12 mmHg; atingir saturação venosa de oxigênio de 70% ou mais. Este fora 

denominado “pacote de ressuscitação”. As outras metas, a serem realizadas até a 24ª hora, 

quando indicadas, são: baixas doses de corticóides; drotrecogina alfa ativada (proteína C 

ativada); uso de estratégia protetora de ventilação mecânica com baixos volumes correntes e 

baixas pressões de vias aéreas; e controle da glicemia, mantendo-a abaixo de 150mg/dl. 

De acordo com Knobel (2006), cinco das intervenções supracitadas merecem destaque 

por serem baseadas em estudos clínicos randomizados. São elas: controle glicêmico, proteína 

C ativada, estratégia pulmonar protetora, reposição volêmica guiada pela saturação venosa de 

oxigênio e uso de baixas doses de corticóides.  

O paciente em sepse e sepse grave requer o acompanhamento por parte da equipe 

multidisciplinar. O enfermeiro, profissional que fica diariamente e continuamente com o 

paciente é um dos protagonistas na constante avaliação da evolução do tratamento. Ele detém 

conhecimentos necessários para avaliar criticamente o doente (VIANA, 2009, p. 8). 

 

2.3  VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 
 

A ventilação mecânica (VM), ou suporte ventilatório, consiste em um método de 

tratamento para pacientes em insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. De 

acordo com Sarmento; Carr e Beraldo (2009) o objetivo desta terapêutica é a manutenção das 

trocas gasosas por meio da correção da hipoxemia e da acidose respiratória associada à 
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hipercapnia; alívio do trabalho da musculatura respiratória; reversão ou prevenção da fadiga 

da musculatura respiratória; e diminuição do consumo de oxigênio. 

O suporte ventilatório pode ser classificado como ventilação mecânica invasiva e não 

invasiva. Em todos os casos a ventilação artificial é conseguida com a aplicação de pressão 

positivas nas vias aéreas. O que varia é a interface utilizada entre o ventilador e o paciente 

para a aplicação da pressão positiva. A ventilação mecânica não invasiva consiste na 

aplicação de qualquer forma de suporte ventilatório com pressão positiva por meio de 

máscaras faciais ou nasais, enquanto a ventilação mecânica invasiva utiliza próteses 

endotraqueais (SARMENTO; CARR; BERALDO, 2009; III CONSENSO BRASILEIRO DE 

VENTILAÇÃO MECÂNICA). 

A ventilação mecânica (VM) se faz através da utilização de aparelhos que insuflam as 

vias respiratórias com volumes de ar (volume corrente - VT). O movimento do gás para 

dentro dos pulmões ocorre devido à geração de um gradiente de pressão entre as vias aéreas 

superiores e o alvéolo, podendo ser conseguido por um equipamento que diminua a pressão 

alveolar (ventilação por pressão negativa) ou que aumente a pressão da via aérea proximal 

(ventilação por pressão positiva). Na pratica clínica o mais utilizado é a ventilação por pressão 

positiva. 

Controla-se a concentração de O2 (FiO2) necessária para obter-se uma taxa arterial de 

oxigênio (pressão parcial de oxigênio no sangue arterial- PaO2) adequada. Controla-se ainda, 

a velocidade com que o ar será administrado (fluxo inspiratório V) e também se define a 

forma da onda de fluxo, por exemplo, na ventilação com volume controlado: “descendente”, 

“quadrada” (mantém um fluxo constante durante toda a inspiração), “ascendente” ou 

“sinusoidal”. O número de ciclos respiratórios que os pacientes realizam em um minuto 

(freqüência respiratória - f) será consequência do tempo inspiratório (TI), que depende do 

fluxo, e do tempo expiratório (TE). O TE pode ser definido tanto pelo paciente (ventilação 

assistida), de acordo com suas necessidades metabólicas, como através de programação prévia 

do aparelho (ventilação controlada). O produto da f pelo VT é o volume minuto (VE) (III 

CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007) 

Em UTI, as próteses endotraqueais utilizadas para instituição de ventilação mecânica 

invasiva são as cânulas transglóticas – naso ou orotraqueais – ou as cânulas de traqueostomia. 

Essas últimas geralmente são reservadas para casos em que a ventilação mecânica é 

necessária por longos períodos ou em situações de intubação de difícil acesso. 
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Os critérios para indicação da VM variam de acordo com os objetivos, por isso o 

profissional deve conhecer os parâmetros do ventilador, a especificidade da patologia do 

paciente e realizar criteriosa avaliação. De acordo com Carvalho; Toufen Junior e Franca 

(2007) em situações de urgência, especialmente quando o risco de vida não permite boa 

avaliação da função respiratória, a impressão clínica é o ponto mais importante na indicação 

de VM, auxiliada por alguns parâmetros de laboratório mostrados na figura 1. 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros que podem indicar a necessidade de 

suporte ventilatório. Fonte: III Fonte: Consenso de ventilação 

mecânica, 2007. 

 

De acordo com Carvalho; Toufen Junior e Franca (2007), as principais indicações para 

iniciar o suporte ventilatório são: 

 Reanimação devido à parada cardiorrespiratória; 

 Hipoventilação e apnéia: A elevação na PaCO2 (com acidose respiratória) indica que 

está ocorrendo hipoventilação alveolar, seja de forma aguda, como em pacientes com 

lesões no centro respiratório, intoxicação ou abuso de drogas e na embolia pulmonar, 

ou crônica nos pacientes portadores de doenças com limitação crônica ao fluxo aéreo 

em fase de agudização e na obesidade mórbida; 

 Insuficiência respiratória devido a doença pulmonar intrínseca e hipoxemia.  

 Falência mecânica do aparelho respiratório: 

- Fraqueza muscular / Doenças neuromusculares / Paralisia; e 

- Comando respiratório instável (trauma craniano, acidente vascular cerebral, intoxicação 

exógena e abuso de drogas). 
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 Prevenção de complicações respiratórias: 

– Restabelecimento no pós-operatório de cirurgia de abdome superior, torácica de grande 

porte, deformidade torácica, obesidade mórbida; e 

– Parede torácica instável. 

 Redução do trabalho muscular respiratório e fadiga muscular. Um aumento no volume 

minuto através da elevação da f, com consequente diminuição no VT, é o mecanismo 

de adaptação transitório que se não for revertido levará à fadiga muscular devido ao 

aumento da demanda metabólica, aumento da resistência e/ou diminuição da 

complacência do sistema respiratório, fatores obstrutivos intrabrônquicos, restrição 

pulmonar, alteração na parede torácica, elevação da pressão intra-abdominal, dor, 

distúrbios neuromusculares e aumento do espaço morto. 

 

 

2.4 ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL 

 
 

Interessante ressaltar que é um procedimento doloroso e desconfortável, sendo 

relatada por pacientes a sensação inicial de uma tosse violenta que causa a desagradável 

sensação como se os pulmões fossem aspirados pelo cateter, este desconforto não é reduzido 

em detrimento ao aumento do tempo em ventilação mecânica, ao contrário, o desconforto é 

aumentado (PEDERSEN et al, 2008). Apesar da complexidade envolvida neste procedimento, 

nem sempre recebe a atenção merecida quanto a correta realização e necessidade de uso. 

Existem dois tipos de aspiração disponíveis, o sistema aberto de aspiração (SAA) e o 

sistema fechado de aspiração (SFA). O SAA é de uso único e exige a desconexão do 

ventilador (PAGOTO et al, 2008). Devido à necessidade de desconexão, causa diminuição da 

pressão intratorácica, levando à hipoxemia, alterações na pressão arterial média e no ritmo 

cardíaco (GUNDERSON
2
; STONE; HAMLIN, 1991; FERNANDEZ

3
 et al, 2004 apud 

JONGERDEN, 2012). O SFA, como sugerido no nome, dispensa a desconexão do sistema e é 

de múltiplo uso. Ambos devem ser realizados respeitando a técnica asséptica. Diversos são os 

estudos que comparam os tipos de aspiração com objetivo de sugerir o “melhor”, alguns 

                                                           
2
 GUNDERSON, L.P.; STONE, K.S.; HAMLIN, R.L. Endotracheal suctioning–induced heart-rate alterations. 

Nurs Res . 1991, vol. 40, pp.139-43. 
3
 FERNANDEZ M.D. et al. Changes in lung volume with three systems of endotracheal suctioning with and 

without preoxygenation in patients with mild-to-moderate lung failure. Intensive Care Med. 2004; vol.30, pp. 

2210-5. 
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favorecem o sistema fechado, porém as diferenças não substanciais para estabelecer um 

consenso. 

É trivial encontrar nas prescrições de enfermagem, horários pré-determinados para a 

realização da aspiração traqueal, sendo esta prática fora dos padrões recomendados. A 

aspiração só deve ser realiada mediante a necessidade e demanda de cada paciente, que de 

acordo com American Association for Respiratory Care (2010, p. 759) são evidenciados pelas 

seguintes situações: 

 Sons grosseiros na ausculta pulmonar ou respiração ruidosa; 

 Aumento picos de pressão inspiratória durante a ventilação controlada a 

volume mecânico ou diminuição do volume corrente durante a ventilação 

controlada a pressão; 

 Incapacidade do paciente para gerar uma tosse eficaz espontânea; 

 Secreções visíveis na via aérea; 

 Alterações no fluxo monitorado e os gráficos de pressão; 

  Suspeita de aspiração de secreções das vias aéreas gástricas ou superior; 

 Aparente aumento do esforço respiratório; 

 Alterações dos valores da gasometria arterial; 

 Consistentes alterações radiológicas com retenção de secreções pulmonares; 

 Necessidade de obter uma amostra de escarro para excluir ou identificar 

pneumonia ou infecção pulmonar ou outra para citologia do escarro; 

 Necessidade de manter a permeabilidade e integridade da via aérea artificial; 

 Necessidade de estimular uma tosse do paciente em pacientes incapazes de 

tossir efetivamente secundária a alterações no estado mental ou a influência de 

medicamentos; 

 Presença de atelectasia pulmonar ou consolidação, que se presume estar 

associada com a retenção de secreção. 

 

 

2.5 OXIMETRIA DE PULSO 

 

 

A oximetria de pulso consiste em um método contínuo e não invasivo de monitorar a 

saturação de oxigênio da hemoglobina (SpO2). É uma técnica que não substitui a gasometria 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=American%20Association%20for%20Respiratory%20Care%5BCorporate%20Author%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20507660
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arterial, mas permite uma avaliação de alterações sutis ou súbitas na saturação de oxigênio 

(SMELTZER; BARE, 2009, p.514). Fornece, em tempo real, uma estimativa da SpO2 nas 

artérias próximas aos esfíncteres pré-capilares (DAROVIC, 2002, p.269).  

Como o oxímetro é capaz de alertar sobre alterações na saturação arterial causada por 

diversos fatores, ele vem sendo utilizado com frequência na monitorização de doentes em 

salas de cirurgias, UTI, unidades de recuperação pós-anestésica e emergências. Uma SpO2 

normal indica que a ventilação pulmonar está satisfatória, que a difusão do oxigênio através 

dos pulmões para o sangue arterial está ocorrendo, e que a hemoglobina está se unindo ao 

oxigênio. Contudo, não garante que o oxigênio esteja sendo levado até as células ou usado por 

elas (DAROVIC, 2002, p.269-270). 

Os valores normais de saturação de oxigênio variam entre 96 e 99%. Como existe uma 

correlação entre os valores de saturação de oxigênio com a oxigenação arterial, qualquer 

decréscimo na saturação deve ser investigado e imediatamente tratado, pois indica a 

ocorrência de uma hipóxia tissular. Deve-se considerar também que as pessoas reagem de 

formas diferentes na ocorrência de uma diminuição na oxigenação tecidual. Por exemplo, 

pessoas jovens e saudáveis podem suportar uma saturação variável entre 60 e 70%, valores 

considerados inadmissíveis para doentes hospitalizados. Da mesma forma, pessoas com 

comprometimentos pulmonares e/ou fumantes crônicos apresentam uma hipoxemia 

persistente, e os valores da saturação comumente oscilam entre 80 e 90% (DAROVIC, 2002, 

p.270). 

A hipoxemia ocorrida em pacientes sob ventilação mecânica é mais associada à 

apneia, obstrução das vias aéreas, falha ou desconexão do aparelho, e erro nos parâmetros de 

fluxo de gases. Devido à variabilidade intraobservador, o reconhecimento visual da hipoxemia 

na avaliação clínica não é possível, e, embora a gasometria seja padrão ouro na detecção da 

hipoxemia, é um procedimento executado de maneira intermitente podendo falhar na detecção 

de episódios transitórios de hipóxia (CAIRO, 2012). 

A oximetria de pulso é uma forma não invasiva e contínua de avaliação da saturação 

arterial de oxigênio. Numerosos fatores fisiológicos e técnicos podem influenciar a acurácia 

desta mensuração, incluindo baixa perfusão, presença de hemoglobinas disfuncionais, 

variações na pigmentação da pele e até interferências da luz do ambiente (CAIRO, 2012). 

A leitura da oximetria de pulso depende da identificação do pulso arterial, em casos de 

baixa perfusão, como ocorre na hipovolemia característica do choque séptico, a oximetria de 

pulso pode não se detectar o pulso, resultando na ausência ou leitura não contínua. Tem sido 
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demonstrado que a sepse induz a dilatação arteriolar e abertura de shunt arteriovenoso, 

podendo aumentar potencialmente a pulsação venosa o que leva ao oxímetro identificar o 

pulso do sangue venoso como sendo arterial e assim superestimar o valor da saturação de 

oxigênio (WILSON et al., 2010).  

 Em estudo realizado para verificar a acurácia da oximetria de pulso em pacientes com 

sepse grave e choque séptico, a média de superestimação da SaO2 foi de 2,75%. A diferença 

média entre SpO2 e SaO2 em pacientes hipoxemicos foi de 4,92% e 1,89% entre os 

normoxemicos. Todos os pacientes com SpO2 superior a 98% possuíam SaO2 maior que 90% 

e metade dos pacientes com SpO2 entre 94 - 97% o valor de SaO2 era menor que 90%. A 

hipoxemia (SaO2 < 90%) foi um fator significante para o viés da medição, sendo sugerido que 

na necessidade de maior grau de precisão da SaO2 deve-se recorrer a análise de gases 

arteriais(WILSON et al, 2010). 

Em outro estudo, 99% dos doentes críticos com SpO2 superior a 94% possuíam SaO2 

maior que 90% (LOUW et al., 2001) sendo concordante com (Seguin et al., 2000) que não 

detectou hipoxemia em mensurações da SpO2 superiores a 96%. 

 A despeito destas limitações, ainda assim segundo Cairo (2012) a oximetria de pulso 

pode ser utilizada, para valores de SpO2 maiores que 90%, na detecção precoce da hipoxemia, 

para valores inferiores é necessária confirmação pela análise de gases arteriais.
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

Estudo experimental do tipo crossover 2x2 com análise da sequência A-B B-A. 

Segundo Lobiondo-Wood e Haber (2010), existem três elementos essenciais que 

caracterizam um experimento verdadeiro, a saber: controle, manipulação e randomização. O 

controle é a destinação de participantes para um grupo que receberá o tratamento usual. A 

manipulação é a variável dependente que será realizada no grupo experimento, podendo ser 

um tratamento, plano de ensino ou medicação. O efeito da manipulação é medido para 

determinar o efeito do grupo experimental. A randomização consiste na distribuição aleatória 

dos indivíduos participantes da pesquisa para o grupo experimental ou grupo controle. 

Em estudos crossover cada paciente serve como seu próprio controle. Este desenho 

evita problemas de compatibilidade entre controle e experimento, diminuindo variáveis de 

confundimento, o que confere uma série de vantagens sobre os convencionais estudos 

paralelos, principalmente ao que tange à validade interna. Além disso, este método é 

vantajoso em relação ao poder do teste estatístico realizado para confirmar a existência de um 

efeito de tratamento (WELLEK; BLETTNER, 2012). 

Várias possibilidades de análise no método crossover são possíveis, dependendo do 

número de tratamentos e da quantidade de sequências. O desenho mais comum é o de dois 

períodos e dois tratamentos ou simplesmente 2x2 (JONES; KENWARD, 2003). Este foi o 

desenho adotado, sendo que cada participante recebeu duas formas de aspiração aberta, 

convencionadas por A e B. Metade dos participantes recebeu primeiramente a aspiração A e 

depois do período de washout, a aspiração B. Os participantes restantes receberam 

primeiramente a aspiração B e depois a A.  

A aspiração A, referente ao controle, foi precedida pela supraotimização de oxigênio 

com FiO2 a 100%, durante 60s. A aspiração B, referente ao experimento, sem a referida 

supraotimização, mantendo-se, portanto, a FiO2 utilizada no tratamento. 

Portanto existem dois grupos, o de sequência A-B e o de sequência B-A, que diferem 

da ordem da intervenção. Para randomização destinada a estes dois grupos adotou-se o 

método de sorteio, derivado da geração de sequencia de números aleatórios na planilha 
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eletrônica excell O washout, período entre intervenções, foi determinado pela necessidade de 

nova aspiração.  

Nos desenhos experimentais as propriedades estudadas são denominadas variáveis. Os 

pesquisadores procuram correlacionar as diferenças entre variáveis e compreender se existe 

relação de causa e efeito entre elas. A variável independente, simbolizada por X, é a variável 

que supostamente exerce influência sobre a variável dependente. A variável dependente, 

representada por Y, apresenta o suposto efeito que varia com mudanças na variável 

independentes. É importante salientar que a variável Y não é manipulada (LOBIONDO-

WOOD; HABER, 2001, p. 40).  

Neste estudo, a variável independente foi a ausência de supraotimização de oxigênio 

pré-aspiração endotraqueal com FiO2 a 100% (durante 60s), e a variável dependente o tempo 

de restabelecimento da SpO2. O significado clínico desta relação tem como propósito testar se 

existe influência da supressão da supraotimização da FiO2 pré-aspiração sob o tempo de 

restabelecimento da SpO2 de pacientes em sepse. 

A figura 1 sumariza as fases da pesquisa, o total de pacientes elegíveis, o total de 

perdas e a quantidade de pacientes alocados em cada grupo.  

Figura 1 – Fluxograma das fases da pesquisa. 

 
Fonte: Elaboração própria. n= números de participantes no grupo A-B e m= número de 

participantes no grupo B-A. N = n + m, logo N=21. 



30 

 

3. 2 CRITÉRIOS OPERACIONAIS 

 

 

3.2.1 Necessidade de aspiração 

 

 Foram adotados os seguintes critérios para avaliação da necessidade de aspiração de 

acordo com American Associations of Respiratory Care (2010): 

1. Secreções visíveis na via aérea; 

2. Aparente aumento do esforço respiratório; 

3. Sons grosseiros na ausculta pulmonar ou respiração ruidosa. 

 

 

3.2.2 Parâmetros para caracterização do quadro séptico 

 

Para caracterização do quadro séptico, identificaram-se os critérios de síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica, que se decorrente de processo infeccioso comprovado ou 

suspeito caracterizam a sepse; e achados que sugerem disfunção orgânica, características de 

sepse grave e choque séptico, os parâmetros adotados são de acordo com o consenso mundial 

Survive Sepsis Companing (DELLINGER et al, 2013). 

Sendo os parâmetros: febre - Tax > 38,3ºC; hipotermia - Tax < 36ºC; taquicardia - FC > 

90/min
-1

; taquipneia – FR> 20irpm, hipertactatemia >1mmol/L; elevação da creatinina > 

0,5mg/dL; trompocitopenia – contagens de plaquetas < 100,000µL
-1

; INR aumentado > 1,5; 

Leucopenia – contagem de  leucócitos > 12,000 µL
-1

; Leucocitose – contagem de leucócitos < 

4,000 µL
-1

. 

 

 

3.3 CENÁRIO  

 
 

 O cenário de pesquisa foi o CTI clínico e cirúrgico do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF) pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

3.4. POPULAÇÃO  
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 Os participantes deste estudo serão indivíduos críticos, com sepse, internados no CTI 

clínico do HUCCF que atenderem aos critérios de elegibilidade e tiverem o consentimento 

livre e esclarecido assinado por um familiar.  

 

 

3.4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 
 

 Pacientes em choque séptico suspeitos e/ ou confirmados apresentando dois ou mais 

dos seguintes critérios: 

o Temperatura (T) superior a 38°C ou inferior a 36°C;  

o Frequência cardíaca (FC) maior que 90 bpm; 

o Frequência respiratória maior que 20 movimentos/minuto; 

o  PaCO2 (pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial)  inferior a 

32mmHg;  

o Leucócitos maior que 12.000/mm3; ou 

o 10% de formas jovens (bastões). 

 Em ventilação mecânica a mais de 12 horas; 

 FiO2 menor de 80%; 

 PEEP menor de 16 mmHg. 

 

 

3.4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 
 

 Medidas paliativas de cuidados; 

 Paciente com Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) Gold IV. Estes pacientes 

estão na fase muito grave da doença apresentando PaO2 menor que 60 mmHg com ou 

sem PaCO2 maior que 50 mmHg, o aumento da oferta de O2 pode ocasionar maior 

retenção de CO2, ocasionando dano ao estado de saúde; 

 Gestantes. As mudanças na fisiologia durante esta fase podem interferir nos padrões 

estipulados; 

 Menores de 18 anos. 
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3.5 CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE AMOSTRAS FINITAS 

 

 

Foi realizado levantamento documental para estimativa da prevalência dos pacientes 

que atendiam aos critérios de elegibilidade, a fim de realizar o calculo da amostra. De acordo 

com os registros do livro de admissão e prontuário eletrônico, o número total de pacientes 

internados no CTI no período de agosto de 2011 a agosto de 2012, está descrito na figura 

abaixo. 

 

Figura 2: Delineamento da amostra dos pacientes. 

 

 

 

                          

                           

                                                                                                                           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para calcular a amostra para o estudo foi utilizado a fórmula  para variáveis discretas 

para  determinação de populações finitas, a conforme elucida fórmula abaixo:   

 

Donde: 

  Z = abscissa da curva normal padrão, fixado um nível de confiança (1-α)  refere-se a 

uma cobertura de 95% de área sobre a curva de distribuição normal padrão, ou seja, 

349 pacientes 

clínicos e cirúrgicos 

Inelegíveis   

251 pacientes 

 

Pós-operatório 

imediato e clínico 

em cuidados 

especializados da 

equipe 

multiprofissional 

Séptico com foco 

determinado ou não 

98 pacientes 

Critério de elegibilidade paciente  
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corresponde a uma área de exclusão equivalente a 5% de cada cauda da curva, sendo 

atribuído o valor de 1,96. 

 P= representa a estimativa da verdadeira proporção da variável mais significativa, a 

qual o valor foi obtido a partir de pesquisa do prontuário eletrônico e livro de 

admissão de pacientes, obtendo-se  28%, ou seja, 0,28 correspondente ao percentual 

de pacientes admitidos com choque séptico na admissão ou durante a internação. 

  q= o valor complementar de p, sendo calculado por 1-p, sendo então 1-0,28= 0,72. 

 N= e a população acessível. 

  D= estimativa de erro convencionada em 5%, ou seja, α= 0,05 

 A partir da substituição dos elementos da fórmula obteve-se o seguinte cálculo de 

dimensionamento da amostra:  

 n= 1,96
2 

. 0, 28. 0,72. 349/ 0,5
2 

(
 
349-1)+ 1,96

2
 .0,28. 0,72 

n = 42,88 pacientes. Como em estudos crossover utiliza-se metade da amostra casuística, 

então n  21 pacientes.  

 

 

3.6 AMOSTRAGEM  

 

 

O cálculo da amostra foi realizado de forma problabilística, porém a amostragem de 

conveniência, definida por Lobiondo-Wood e Haber (2001, p. 143) pelo uso das pessoas mais 

acessíveis que se enquadrem nos critérios de elegibilidade. Nesse tipo de amostra não são 

definidas regras para coleta, sendo mais conveniente ao pesquisador. 

 

 

3.7 COLETA DE DADOS 

 
 

 A coleta de dados utilizou o método de medição fisiológica, definido por Lobiondo-

Wood e Haber (2010) que envolvem o uso de equipamento especializado para determinar a 

condição física e biológica dos sujeitos da pesquisa.  
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 Para coleta de dados foi construído um formulário (apêndice 2), com perguntas abertas 

fechadas constando dados de identificação, caracterização do quadro séptico, dados da 

ventilação mecânica e a dados referentes a saturação de oxigênio antes e nos 10 minutos após 

a aspiração com sistema aberto, com ou sem supraotimização de oxigênio.  

A coleta de dados compreendeu o período entre os meses de outubro de 2012 a maio 

de 2013.  

 
 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

 
 

Os dados coletados foram transferidos para uma planilha eletrônica a fim de se realizar 

análise estatística. Para a análise dos dados, utilizou o Statistical Package for Social Sciences 

for Windows (pacote estatístico SPSS) versão 17.0. e o software livre Action 

A análise descritiva incluiu medidas de tendência central, representadas pela mediana 

e média; e medidas de dispersão ou variabilidade, representadas pela variância, desvio padrão 

e coeficiente de variação (CV); e medidas de correlação (coeficiente de Pearson).  

O coeficiente de correlação de Pearson, representado por r, pode variar em valor de -

1,0 a +1,0. Um coeficiente zero significa a inexistência de relação entre as variáveis. Uma 

correlação positiva perfeita é indicada por um coeficiente +1,0, e uma correlação negativa 

perfeita por um coeficiente -1,0 (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001, p. 217). 

No teste de comparação de médias, a base é verificar se há diferença de médias entre 

dois grupos e, se ela, é tão pequena que pode ser atribuída ao acaso. Pagano; Gauvreau (2000, 

p.209) afirma que a média da população é igual ao um valor postulado qualquer que pode ser 

chamado de hipótese nula. Paralelamente existe a hipótese alternativa, que é uma segunda 

afirmação que tenta contrapor a hipótese nula. Ao se juntar as duas hipóteses, ambas cobrem 

todos os valores possíveis da média de uma população, dessa forma, conclui-se que uma das 

duas afirmações é verdadeira. É importante saber que dizer que o teste é estatisticamente 

significante, não implica em significância clínica ou científica, pois o resultado do teste pode 

ter pouca consequência prática. O nível de significância α estabelecido para rejeição da 

hipótese nula foi de 5%.  

Alem do nível de significância, utilizou-se intervalo de confiança. A magnitude do 

efeito que é observado em um determinado estudo chama-se estimativa-ponto. É a melhor 

estimativa da magnitude real do efeito e é a estatística sumária que normalmente recebe mais 

ênfase em relatos de pesquisas. Porém, devido a dificuldade que a magnitude real de um 
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efeito seja igual a observada no estudo, é necessária uma medida que mensure a precisão 

estatística da estimativa-ponto, sendo esta o intervalo de confiança (FLETCHER; 

FLETCHER, 2006, p. 208-209) . 

A interpretação do intervalo de confiança é dada que, caso ausência de viés, existe a 

probabilidade de 95% de incluir no intervalo a magnitude real do efeito. Caso o valor 

correspondente a “nenhum efeito” (um risco relativo de 1 ou diferença de tratamento de 0) 

ficar de fora dos intervalos de confiança de 95% para o efeito observado, os resultados são 

estatisticamente significativos no nível de 0,05 (FLETCHER; FLETCHER, 2006, p. 209).  

Para instrumentar a decisão acerca da adequação do teste a ser utilizado é necessário 

verificar o tipo de distribuição das variáveis a serem comparadas. Para tal foi utilizado o teste 

Shapiro-Wilk, donde: 

H0 = A amostras provém de uma população normal. 

H1 = A amostra não provém de uma população normal. 

Se p< α, rejeita-se H0, logo a distribuição das amostras não provém de uma população 

normal.  

Para comparação de duas amostras independentes, utilizou-se o teste não paramétrico 

Wilcoxon-Mann-Whitney, donde: 

H0 = As medianas são iguais. 

H1 = As medianas não são iguais 

Se p< α, rejeita-se H0, logo as amostras fornecem evidências de uma diferença nos 

escores medianos para as duas populações.  

Para testar a associação entre o restabelecimento da SpO2 e a supraotimização de 

oxigênio foi utilizado do teste de McNemar, donde: 

H0 = O número de pacientes que foram supraotimizados e restabeleceram o valor da 

SpO2 é igual ao número de pacientes que foram aspirados sem supraotimização, , não havendo 

associação entre as variáveis. 

H1 = Existe associação entre as variáveis. 

Se p< α, rejeita-se H0, logo há associação entre hiperoxigenação pré-aspiração traqueal 

e o restabelecimento da SpO2. 

 Como medida de efeito efetuou-se a razão de chances (odds ratio), ou razão dos 

produtos cruzados. 
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3. 9 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

 

 Os resultados foram dispostos em gráficos, quadros e tabelas conforme figura 3.  

 

Figura 3 – Escolha da representação gráfica de acordo com o tipo de 

análise. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.10 CARRYOVER 

 

 

A fim de comprovar a ausência de carryover, que neste caso representaria a realização 

da aspiração sem haver necessidade, foi aplicado o teste de independência sobre a soma do 

tempo de restabelecimento do grupo A-B com a soma do tempo de restabelecimento do grupo 

B-A, como proposto por Wellek e Blettner (2012, p. 278).  

De acordo com os resultados dispostos na tabela 2, conclui-se que não houve 

carryover entre intervenções. As distribuições não são normais (p<0,05), portanto 

prosseguimos com o teste não-paramétrico para amostras independentes Wilcoxon-Mann-

Whitney. 

Donde: 

H0: As medianas da soma do tempo de restabelecimento da SpO2 do grupo A-B com a 

soma do tempo de restabecimento do grupo B-A são iguais. 
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H1: As medianas da soma do tempo de restabelecimento SpO2 do grupo A-B com a 

soma do tempo de restabecimento do grupo B-A não são iguais. 

Sendo resultado 0,469 (p> α), logo a soma do tempo de restabelecimento não 

fornecem evidências de uma diferença nos escores medianos para os grupos A-B e B-A, 

portanto, a segunda intervenção não sofreu efeito residual da primeira intervenção, indicando 

ausência de carryover. 

 

 

TABELA 2 – Testes de hipótese para avaliação 

de carryover 

 Shapiro-Wilk 

p 

Wilcoxon-Mann-Whitney 
p 

X1 + X2 0,000288 
0,469 

Y1 + Y2 0,000462 

Fonte: CTI de um Hospital Universitário do Rio de 

Janeiro, 2013. Elaboração própria. 

 

 

3.11 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 

Seguindo a determinação da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

trata da pesquisa envolvendo seres humanos, este trabalho foi submetido à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho tendo 

parecer favorável. O número do parecer é 70487, CAAE 04432812.0.0000.5257 e data de 

aprovação 09/08/2012 (anexo 1). 

Foi confeccionado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual constam 

dados de identificação do projeto, título do projeto, identificação dos responsáveis pelo 

projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos necessários à realização e os benefícios que 

podem ser obtidos (Apêndice 1). O consentimento foi obtido dos familiares. 

 

 



38 

 

4. RESULTADOS 

 

 

Para melhor organização dos dados, os resultados foram dispostos nas seguintes categorias: 

 Perfil socioeconômico e clínico; 

 Caracterização do quadro séptico; 

 Reestabelecimento da saturação de oxigênio 

 

 

4.1 Perfil socioeconômico e clínico  

 

 

 As variáveis socioeconômicas e clínicas obtidas foram idade, sexo, estado civil, renda 

familiar, situação trabalhista, nível de escolaridade e comorbidades presentes. 

 

TABELA 3 - Idade de pacientes sépticos 

sob ventilação mecânica, Rio de Janeiro 

(RJ), 2013. 

Idade em anos n % 

40 |----------- 49 2 10,00 

49 |----------- 58 1 5,00 

58 |----------- 67 4 20,00 

67 |----------- 76 4 20,00 

76 |----------- 85 6 30,00 

86 |-----------| 94 2 10,00 

Total 20 100,00 
Fonte: CTI de um Hospital Universitário 

do Rio de Janeiro. Elaboração própria. 

  

A idade variou de 40 a 94 anos, 30% dos indivíduos possuíam idade entre 76 e 85 anos 

(Tabela 3), a média fora de 69,35 ±12,66 anos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Idade de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica.  

Fonte: CTI de um Hospital Universitário do Rio de 

Janeiro, 2013. Elaboração própria. 

 

 Quanto à frequência percentual de homens e mulheres, o sexo feminino possuiu maior 

prevalência com 57,14% (gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Sexo de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica. 

 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro 

2013. 
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 Na relação entre nível de escolaridade e renda familiar, é notório que 100% dos 

pacientes que possuíam renda familiar mensal entre 7 a 9 salários o nível de escolaridade era 

superior completo, percebe-se maior concentração de indivíduos com ensino fundamental 

incompleto. Dos indivíduos com renda inferior ou igual a um salário mínimo, 50% possuíam 

ensino fundamental incompleto e 25% fundamental completo (gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Renda familiar mensal (em salários mínimos) e o 

nível de escolaridade de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica. 

 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 Sobre a cor da pele, não houve negros, apenas brancos e pardos. Dentre os 

pardos, 71,4% são casados, este estado civil entre os brancos abarca 58,3% (gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Estado civil e cor da pele de pacientes sépticos sob 

ventilação mecânica.  

 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 

Em relação à atividade profissional realizada, 65% eram aposentados (gráfico 5), 

estando atribuído a distribuição da idade (gráfico 1).  

 

Gráfico 5 – Atividade profissional de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica.  

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 
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 Nesta amostra 61,9% possuíam alguma comorbidade, das quais, 35,71% eram 

hipertensão, seguido de 14,29% de diabetes e hipertensão, DPOC e glaucoma. 

 

Gráfico 6 – Comorbidades de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica. 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 Em linhas gerais, os dados socioeconômicos revelam uma amostra de indivíduos 

idosos aposentados, de renda familiar mensal entre 4-6 salários mínimos e maioria parda e 

casada. 

 

 

4.2 Caracterização do quadro séptico 

 

 

 Todos pacientes tinham o diagnóstico médico de sepse, porém 9,5% sem sítio primário 

definido, 57,1% encontravam-se em choque séptico. Os sítios corrente sanguínea, urinário e 

abdominal possuíam 9,52% cada (gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Diagnóstico de sepse de pacientes sépticos sob 

ventilação mecânica.  

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 

No tocante aos sinais clínicos gerais, 14,3% apresentavam febre, 23,8% hipotermia, 

50% taquicardia e 50% taquipneia. Acerca da taquipneia, reforça-se o fato de todos os 

pacientes estarem em ventilação mecânica, portanto, dependendo do modo ventilatório é 

predeterminado.  

 

Gráfico 8 – Prevalência de febre, hipotermia, taquicardia e taquipneia de pacientes sépticos 

sob ventilação mecânica. 

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 
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 O gráfico 9 apresenta a pressão arterial média, nele é possível visualizar a mediana 

aproximada a 90mmHg e dada a média (quadro 1) de 90,05mmHg, o que sugere uma 

distribuição normal desta variável. Acima da mediana a dispersão é maior que abaixo da 

mesma. Percebe-se que, embora 57,14% de choque séptico (gráfico 7) a maciça parte dos 

indivíduos possuem PAM dentro dos padrões (>70mmHg).  

 

Gráfico 9 – Pressão arterial média (PAM) de pacientes 

sépticos sob ventilação mecânica. 

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 

2013. 

 

Quadro 1 – Valor mínimo, máximo, média e desvio padrão da PAM de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica. 

 n Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

PAM (mmHg) 20 68 114 90,05 13,141 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 Os dados laboratoriais (gráfico 10) apontam a prevalência de hiperlactatemia em 

88,2% dos pacientes e 84,2% de nível de creatinina elevada, esses dados expressam 

evidências de hipoperfusão aguda e disfunção renal. Sobre as variáveis inflamatórias, 65% 

apresentavam algum tipo de anormalidades, sendo 50% leucocitose e 15% leucopenia. A 

trombocitopenia era presente em 25% dos pacientes e hiperbilirrubinemia e incremento no 

INR com 15,4% e 26,3%, respectivamente. 
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Gráfico 10 – Achados laboratoriais de pacientes sépticos sob ventilação mecânica. 

  

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 Dando destaque para a relação PaO2/FiO2(gráfico 11) percebe-se uma grande variação, 

de 95 a 436 (quadro 2), média de 260 abaixo do normal (300) e prevalência de 70% de 

hipoxemia arterial (gráfico 12). 

Gráfico 11 – Índice PaO2/FiO2 de pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica. 

  
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

Nota: Dado referente à última gasometria colhida. 
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Quadro 2 – Valor mínimo, máximo, média e desvio padrão do índice Pa02/FiO2 
 
de 

pacientes com sepse sob ventilação mecânica. 

 n Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

PaO2/FiO2 20 95 436 260,60 75,134 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013.  

Nota: Dado referente à última gasometria colhida. 

 

 

Gráfico 12 – Prevalência de hipoxemia arterial 

(índice Pa02/FiO2 < 300) em pacientes sépticos sob 

ventilação mecânica. 

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de 

Janeiro, 2013. Nota: Dado referente à última 

gasometria colhida. 
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4.3. Restabelecimento da saturação de oxigênio 

 

 

Os dados referentes à ventilação mecânica estão dispostos na tabela 4. Vê-se média de 

dias em VM de 13,76 ± 23,73. O tipo de canulação mais frequente foi orotraqueal (85,7%), 

com diâmetro do tubo de 7,5mm (36,8%), majoritariamente usando o ventilador mecânico 

Dixtal 3012 e modo ventilatório PSV (47,8%) e PCV (47,8%). Pelos modos ventilatórios 

descritos, aproximadamente metade da amostra (52,4%) apresenta-se totalmente depende do 

ventilador mecânico. 

 

TABELA 4 – Dados sobre ventilação 

mecânica de pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica, 2013. 

 Média DP 

Dias em VM (dias) 13,46 23,73 

 n % 

Canulação   

Tubo orotraqueal 18 85,7 

Traqueostomia 3 17,3 

Ventilador Mecânico   

Servo 5 1 4,8 

Dixtal 3012 20 95,2 

Modo ventilatório   

PSV* 10 47,6 

PCV** 10 47,6 

PRCV*** 1 4,8 

Diâmetro do tubo 

mmmmjjjjjjfn(mm(mm) 

  

7 4 21,1 

7,5 7 36,8 

8 6 31,6 

8,5 2 10,5 

*PSV – ventilação sincronizada com pressão 

suporte. **PCV – ventilação controlada a 

pressão.  

*** PRCV- Volume controlado com pressão 

regulada 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro 

 

A concentração média de fração de oxigênio inspirada (FiO2) foi 0,37 com baixa 

dispersão ±0,11, o que sugere homogeneidade desta variável. O gráfico 13 apresenta a 

distribuição da FiO2. Observam-se valores baixos, com maior frequência entre 0,25 – 0,30 

próximos  
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Gráfico 13 – FiO2 real de pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 

2013. 

 

Quanto a força da pressão expiratória final positiva (PEEP), esta população apresenta 

níveis baixos, variando de 5 a 10 cmH20 e maior frequência o nível 8 (gráfico 13).  

 

Gráfico 14 – Nível de PEEP de pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de 

Janeiro11, 2013 
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Para avaliar a razão de chances, ou odds ratio, da dessaturação de oxigênio nas duas 

formas de aspiração, com ou sem supraotimização prévia de oxigênio, foi considerado como 

dessaturação quando encontrado valor de SpO2 abaixo do limite inferior do intervalo de 

confiança (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - SpO2 pré- aspiração traqueal de pacientes sépticos sob 

ventilação mecânica, 2013 

Aspiração Média Intervalo de confiança 95% 

A 97,28 [ 96,44 – 98,12] 

B 96,66 [95,34 – 97,98] 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro 

 

 A tabela 6 apresenta a odds ratio para dessaturação de oxigênio com intervalos de 

confiança. Vê-se que nos 10 minutos a não supraotimização pré-aspiração endotraqueal 

comportou-se como fator de proteção (OR<1), só existiu significância estatística no décimo 

minuto. O gráfico 14 retrata, além da OR, o percentual de proteção fornecido pela aspiração 

não precedida pelo incremento de FiO2. É importante frisar que a despeito da não 

significância estatística, em todos minutos, houve maior ocorrência de dessaturados entre 

indivíduos com incremento de FiO2 pré-aspiração endotraqueal.  

 

 

TABELA 6 – Razão de chances de 

dessaturação de oxigênio após aspiração 

endotraqueal de pacientes sépticos sob 

ventilação mecânica, 2013. 

Minuto Odds ratio IC95% 

1 0,8 [0,174 – 3,591] 

2 0,588 [0,102 – 3,084] 

3 0,625 [0,159 – 2,446] 

4 0,588 [0,137 – 2,514] 

5 0,382 [0,094 – 1,544] 

6 0,470 [0,113 – 1,947] 

7 0,333 [0,740 – 1,499] 

8 0,270 [0,618 – 1,185] 

9 0,313 [0,790 – 1,244] 

10 0,222 [0,518 – 0,952] 

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de 

Janeiro. Elaboração própria. 
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Gráfico 15 – Razão de chances de dessaturação de oxigênio quando realizada aspiração endotraqueal 

precedida de supraotimização de oxigênio. Pacientes sépticos sob ventilação mecânica, 2013. 

 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro. 

 

 Quanto à concentração de hemoglobina no sangue apresentada no gráfico 15, percebe-se 

valores maiores em homens. Dentre estes, a metade inferior apresentaram valores bem próximos. Nas 

mulheres, o Q1 e Q3 se demonstraram homogêneos. Tanto em homens quanto em mulheres os valores 

de concentração de hemoglobina estão baixos. 

 

 

Gráfico 16 - Hemoglobina de pacientes com sepse sob 

ventilação mecânica, Rio de Janeiro. CTI de um hospital 

universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

 



51 

 

O gráfico 16 descreve o tempo de restabelecimento da SpO2 em todas as intervenções. 

A metade inferior dos pacientes no controle e experimento dos dois grupos apresenta tempo 

de restabelecimento de SpO2 muito próximo, começando a variar no Q3. Os pacientes do 

grupo A-B que não foram supraotimizados possuíam menor dispersão. Os outliers destacados 

no gráfico representam a posição de cada paciente. O paciente 7, do grupo A-B, só 

restabeleceu a SpO2 dentro dos 10 minutos observados quando não supraotimizado. O 

paciente 1, do grupo B-A, não restabeleceu a SpO2 dentro dos 10 minutos nas duas 

aspirações.  

Gráfico 17– Tempo de restabelecimento da SpO2 nos grupos controle e experimento (A-B e B-A).  

 
Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013. 

Como observado no gráfico 16 apesar da notória diferença de dispersão entre grupos, a 

mediana se demonstrou semelhante. Para ratificar este dado, foi realizado o teste para 

comparar a diferença no tempo de restabelecimento entre as aspirações. Os gráficos 17 e 18 

retratam a distribuição não normal do tempo de restabelecimento nos grupos A-B e B-A. O 

resultado da comparação, descritos na tabela 7, evidencia que não existe diferença entre as 

duas intervenções ao que tange o tempo de restabelecimento da SpO2.  
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 Gráfico 17 – Normalidade da diferença do 

tempo de restabelecimento do grupo A-B.  

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio 

de Janeiro, 2013. 

Gráfico 18 – Normalidade da diferença do tempo 

de restabelecimento do grupo B-A.  

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de 

Janeiro, 2013.  

 

 

TABELA 7 – Comparação do tempo de restabelecimento da SpO2 de pacientes sépticos sob 

ventilação mecânica, 2013 

Grupo N. Obs. Média Erro padrão IC 95% p* 

A-B 10 1.3 1.00 [-0.963 – 3.563] 

0.81 
B-A 11 -.27 1.01 [-3.506 – 1. 566] 

p valor referente ao teste de Wilconoxon-Mann-Whitney.  

Fonte: CTI de um hospital universitário do Rio de Janeiro. 

.  

 A diferença dos valores da SpO2 dos grupos A-B e B-A foram pareados por minuto 

para realização comparação entre eles, em todos momentos o p foi maior que o α, não 

existindo evidências para descartar a hipótese nula de igualdade, o que implica dizer que 

durante os dez minutos avaliados, não houveram diferenças significativas entre os valores de 

SpO2 quanto à conduta de hiperoxigenação prévia à aspiração traqueal. Os resultados 

encontram-se no quadro 3. 

 Depois de evidenciado a igualdade dos valores de SpO2 entre os grupos, procurou-se 

verificar se existiu associação entre a supraotimização de oxigênio e o restabelecimento da 

SpO2. De acordo com os resultados dispostos na tabela 8, nos 10 minutos após aspiração não 

existe associação entre as variáveis. Ou seja, o fato da realização da supraotimização de 

oxigênio não interfere no restabelecimento da SpO2. 

 

 

 

 



53 

 

 

QUADRO 3– Significância estatística da diferença de SpO2 entre os grupos A-B e B-A 

pareada por minuto. Pacientes sépticos sob ventilação mecânica , Rio de Janeiro, 2013. 

 

  Grupo B-A 

1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 

G
ru

p
o
 A

-B
 

1 min 0,246 - - - - - - - - - 

2 min - 0,972 - - - - - - - - 

3 min - - 0,635 - - - - - - - 

4 min - - - 0,881 - - - - - - 

5 min - - - - 0,472 - - - - - 

6 min - - - - - 0,188 - - - - 

7 min - - - - - - 0,170 - - - 

8 min - - - - - - - 0,120 - - 

9 min - - - - - - - - 0,240 - 

10 min - - - - - - - - - 0,158 

p valor – teste Wilcoxon-Mann-Whitney  

Fonte: CTI de um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. 

 

 

TABELA 8 – Significância estatística da associação entre 

supraotimização de oxigênio pré-aspiração endotraqueal e o 

restabelecimento da SpO2 de pacientes sépticos sob ventilação mecânica, 

2013 

Minuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p* 0,71 1,00 1,00 0,65 1,00 0,56 1,00 0,65 0,41 0,65 

*p valor do teste McNemar. Fonte. CTI de um hospital universitário do 

Rio de Janeiro. 
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3 DISCUSSÃO 

 

 

5. 1 Perfil socioeconômico e clínico  

 

 De acordo com o gráfico 1, percebe-se maior concentração de pessoas com idade 

superior a 60 anos, sendo aproximadamente 80% da amostra (tabela 2). A partir desta idade, o 

cidadão, pela legislação brasileira (BRASIL, 2003), é considerado idoso e goza das 

prerrogativas dispostas em seu estatuto. O envelhecimento da população mundial - em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento - é um indicador da melhoria da saúde global, atribuído 

à mudança demográfica, caracterizada pela diminuição da mortalidade e fertilidade. A 

população mundial de pessoas com 60 anos ou mais dobrou desde 1980 e tem previsão de 

chegar a 2 bilhões até 2050 (WHO, 2011). 

 O envelhecimento da população acarreta mudanças no sistema de saúde, trazendo 

desafios para o século 21. É importante preparar os profissionais e a sociedade para atender as 

necessidades específicas das populações mais velhas. Isso inclui a formação de profissionais 

de saúde sobre os cuidados de idosos; prevenção e gestão associadas à idade, doenças 

crônicas; elaboração de políticas sustentáveis em cuidados de longa duração e paliativos 

(WHO, 2011). 

 Embora o envelhecimento seja fisiológico, naturalmente existe a diminuição 

progressiva das funções orgânicas, tornando o idoso mais susceptível a doenças e agravos. 

Tendo em vista este cenário, uma consequência é a maior procura dos idosos por serviços de 

saúde. As internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é 

maior quando comparado a outras faixas etárias (VERAS, 2009), haja vista que a resposta ao 

tratamento é retardada. 

 Em países ocidentais, cerca de 60% dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva são 

ocupadas por indivíduos acima de 65 anos de idade (FEIJÓ et al, 2006). Desta forma, o 

crescente envelhecimento populacional reflete na média de idade de admissão nas UTI’s. 

Dados preliminares do relatório nacional da campanha sobrevivendo a sepse (ILAS, 2013) 

apontam como média de idade de pacientes dos 99 hospitais participantes, públicos e 

privados, de 59,7 ±21 anos. Levando-se em consideração o desvio-padrão, esses dados 

corroboram com a amostra desta que pesquisa que foi de 69,35 ±12,6 anos (gráfico 1). No 

mesmo relatório, diferença percentual entre homens e mulheres foi de 5%, quase três vezes 

menor do que a encontrada (14,28%). 
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Demonstra-se que doenças crônicas, bem como suas incapacidades, não são 

consequências inevitáveis do envelhecimento (VERAS, 2009). Nesta amostra, 61,9% 

possuíam alguma comorbidade, indicando uma falha na prevenção nas fases mais tardias da 

vida. A hipertensão foi a comorbidade mais comum (35,71%). Este dado não difere da 

população em geral, embora haja empenho no desenvolvimento de ações para redução da 

hipertensão, estas não são eficazes, permanecendo como principal comorbidade no Brasil e no 

mundo.  

Nesta amostra, 100% dos pacientes que possuíam renda familiar mensal entre 7 a 9 

salários o nível de escolaridade era superior completo. Este dado corrobora com os achados 

do último censo brasileiro (IBGE, 2010) no qual, as pessoas que frequentavam cursos de nível 

superior (de graduação, especialização, de nível superior, mestrado e doutorado) estavam 

mais concentradas nas classes dos maiores rendimentos domiciliares per capita. 

 

 

5.2 Caracterização do quadro séptico 

 

 

 Dentre o diagnóstico de sepse, o choque-séptico foi mais frequente abarcando 57,1% 

da amostra, este dado é similar ao perfil epidemiológico brasileiro de sepse em unidades de 

terapia intensiva no qual percentual são 50,8%, sendo esta categoria de maior mortalidade 

(SALES JUNIOR et al, 2006). 

 Na sepse, a resposta inflamatória desencadeada leva a disfunção orgânica. Esta 

resposta é iniciada pelo hospedeiro, que visa reprimir o patógeno invasor, os quais 

normalmente são bactérias. A interação entre produtos bacterianos originados da membrana 

celular com proteínas solúveis, ou ligados a membranas celulares do hospedeiro, culmina na 

liberação de mediadores inflamatórios e antinflamatórios na corrente sanguínea, responsáveis 

pela resposta inflamatória sistêmica (KNOBEL, 2006, p. 65). As manifestações clínicas da 

sepse dependem da intensidade de tal resposta. Por isso a importância da monitoração 

contínua de marcadores clínicos e laboratoriais.  

 Por conta do processo inflamatório desencadeado, a leucocitose é comum, sendo 

presente em 50% de amostra (gráfico 10). Embora esta elevação da contagem de leucócitos 

seja frequentemente interpretada como evidência de infecção, a leucocitose não é um 

indicador específico ou sensível de infecção. O número de leucócitos pode aumentar após 

hemorragia gastrintestinal, transfusão sangüínea, cirurgia ou uso de corticosteróides. Da 

mesma forma, o valor do desvio à esquerda, refletindo a formação de formas jovens pela 
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medula óssea, é de valor limitado. Além disso, algumas doenças infecciosas cursam sem 

leucocitose tal como tuberculose, febre tifóide, caxumba e outras. Portanto, o valor 

diagnóstico da leucocitose para infecção e sepse é limitado (BARBOSA et al, 2004).  

 Embora a febre seja a manifestação mais comum de SRIS (LIU et al, 2012), 

significando a adaptação para aumentar a capacidade do sistema imunológico para eliminar 

microorganismos invasores, dos 38,1% de pacientes que apresentaram alterações na 

temperatura axilar, 23,8% apresentaram hipotermia em detrimento a febre. A visão 

predominante é que a hipotermia seja prejudicial na sepse devido à sua associação com pior 

prognóstico (CLEMMER et al, 1992), porém existe uma vertente de estudos afirmando que a 

hipotermia representa uma estratégia adaptativa do hospedeiro para lidar com os efeitos 

deletérios de uma resposta inflamatória (ROMANOVSKY; SZEKELY, 1998). Uma pesquisa 

realizada com cobaias demonstrou que a hipotermia ocorrida, ao aliviar a disfunção de 

múltiplos órgãos e reduzir a taxa de mortalidade global, ajuda o hospedeiro infectado melhor 

do que febre nas formas mais graves da resposta inflamatória sistêmica, porém para ratificar 

tal afirmativa é necessária a reprodução do estudo com humanos (LIU et al, 2012). 

 Um ponto importante a se destacar quanto à manifestação da febre é pela amostra ser 

composta predominantemente por idosos, nos quais se verificam menor síntese de anticorpos 

e menor quantidade de linfócitos T, instalando um quadro de imunossenescência. Este quadro 

reflete ocorre menor capacidade de opsonização, disfunção de macrófagos, queda da função 

linfocitária e redução da imunidade celular. As infecções respiratórias e do trato geniturinário 

podem ficar mascaradas pela ausência do alarme representado pela febre, uma vez que na 

velhice ocorre menor produção de interleucinas e de outros mediadores que elevam a 

temperatura corpórea como resposta do organismo a estas situações clínicas (MARGARITO, 

2002)  

Na sepse grave, além do quadro de SRIS decorrente de infecção, há manifestação de 

hipoperfusão e disfunção orgânica. A disfunção orgânica podem acometer seis grandes 

órgãos/sistemas: sistema nervoso central, lesão pulmonar aguda, insuficiência renal aguda, 

trato gastrointestinal, disfunção cardiovascular, coagulopatia e trombofilia adquirida e 

disfunção hepática. 

A trombocitopenia costuma atingir 40% dos pacientes sépticos (BARBOSA et al, 

2004). Esta alteração, essencialmente, decorre da diminuição da produção, aumento do 

consumo e destruição ou sequestro plaquetário. O consumo plaquetário talvez seja a principal 

causa no grupo dos pacientes sépticos, visto que a ativação do sistema de coagulação está 
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exacerbada, gerando deposição de microtrombos na microcirculação sistêmica, o que 

consome grandes quantidades de plaquetas e fatores da coagulação (BOECHAT et al, 2012). 

Nesta amostra, apenas um terço dos pacientes apresentaram baixa contagem de plaquetas, o 

que é benéfico, visto a associação existente entre trombocitopenia e mal prognóstico 

(BOECHAT et al, 2012). 

 Foi obsevado 15,4% de hiperbilirrubinemia à causa do aumento da bilirrubina direta, 

que no tocante da disfunção hepática, é o efeito clínico mais conhecido na sepse. Como 

consequência desta disfunção, existe a queda na depuração de várias substancias podendo 

acentuar a resposta inflamatória ao retardar a depuração de endotoxina e/ou citocinas 

(KNOBEL, 2006). 

 Uma expressiva parte dos participantes (84,2%) apresentaram níveis de creatinina 

elevados, marcador de disfunção renal a qual é associada à mortalidade. Adicionada a este 

fator de acometimento renal, na sepse ocorre diminuição de fluxo sanguíneo renal (KOURY; 

LACERDA; BARROS NETO, 2007). 

 Em condições fisiológicas, a normóxia é definida como a tensão de oxigênio (PO2) no 

ar inspirado suficiente para manter o metabolismo aeróbico e a homeostase nos vários tecidos. 

A PO2 se reduz à medida que ocorre o transporte de oxigênio do ar inspirado para dentro dos 

tecidos (SILVA et al, 1996). 

 Alguma interferência nestas etapas, ao ponto que diminua o aporte de oxigênio a 

algum tecido ou órgão, implicará em hipóxia e provocará metabolismo anaeróbico, acidose 

lática, lesão celular, hipercalemia e falência de tecidos (SILVA et al, 1996). A 

hiperlactatemia, presente em 88,2% desta amostra, sugere alto índice de diminuição do aporte 

de oxigênio. 

 A hiperlactatemia na sepse é multifatorial. Além de ser secundária à diminuição da 

perfusão tecidual, seus principais fatores contribuintes são a inibição da piruvato 

desidrogenase e diminuição da depuração do lactato pelas células hepáticas. Portanto, a 

disfunção hepática, embora não seja a única responsável pela hiperlactatemia na sepse, pode 

contribuir para manutenção ou atraso de sua normalização (KNOBEL, 2006). 

 A queda da relação PaO2/FiO2 presente em 70% dos participantes desta pesquisa, 

indicando hipoxemia arterial é supostamente decorrente de acometimento pulmonar, o que 

ocorre com  maior frequência no choque séptico. As principais características da lesão 

pulmonar aguda são o infiltrado neutrofílico e o aumento da permeabilidade alvéolo capilar. 

Estes fatores, secundários à liberação de mediadores inflamatórios, são responsáveis pelo 
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preenchimento alveolar e, por conseguinte, do shunt pulmonar, o que leva a hipoxemia. 

Porém, para confirmação da existência de lesão pulmonar é requerido exames radiológicos, 

que em casos positivos, apresentarão infiltrado interstício-alveolar difuso (KNOBEL, 2006). 

 Uma importante alteração hemodinâmica é a hipotensão arterial que é resultante da 

combinação de vasodilatação periférica e da síndrome de extravasamento vascular, quando 

acompanhada por hipovolemia que contribui para queda do débido cardíaco, induzem a 

importante queda do transporte de oxigênio (KNOBEL, 2006). Nos resultados nesta pesquisa, 

a maior parte dos pacientes possuíam PAM superior a 70mmHg não demonstrando presença 

de hipotensão arterial. 

 A sepse provoca uma reação sistêmica em resposta à infecção apresentando dois 

estágios clínicos distintos: a fase hiperdinâmica (inicial) e a fase hipodinâmica (tardia).  

Inicialmente, observa-se débito cardíaco elevado, hipoxemia, diminuição da pressão venosa 

central, resistência vascular periférica diminuída, hiperventilação, hiperlactatemia e 

extremidades normotermicas. No estado hipodinâmico ocorre com o débito cardíaco 

diminuído, alta resistência periférica, hipotensão, oligúria e extremidades hipotérmicas e/ou 

cianóticas (SILVA et al, 1996). De um modo geral, pelas manifestações clínicas evidenciadas 

nota-se um enquadramento da amostra deste estudo na fase hiperdinâmica. 

 

 

 5.3 Restabelecimento da saturação de oxigênio 

 

 

 Atualmente o suporte ventilatório mecânico está entre as modalidades mais utilizadas 

na terapia intensiva, visando à manutenção da oxigenação e/ou ventilação dos pacientes 

portadores de insuficiência respiratória aguda, de maneira artificial, até que eles estejam 

capacitados a reassumi-las. Sob essas condições, os objetivos da ventilação mecânica são: 

melhorar a oxigenação do sangue arterial por utilizar altos níveis de oxigênio inspiratório 

(FIO2) ou por métodos de recrutamento de alvéolos não ventilados. Portanto, a ventilação 

mecânica é projetada para facilitar a movimentação de gás para dentro dos pulmões (III 

CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007). 

 O tempo de permanência sob ventilação mecânica desta amostra foi de 13,76 dias ± 

23,73 apresentando grande dispersão devido à longa permanência de alguns pacientes, o que 

elevou a média. De acordo com o I Consenso Brasileiro de Sepse (2004), o tempo de 
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permanência em ventilação mecânica aumenta o risco de infecção; portanto deve-se proceder, 

logo que possível, com a extubação. 

 Nota-se que aproximadamente metade da amostra apresentou modo ventilatório 

espontâneo (PSV), sendo necessário para o sucesso do uso, que o paciente possua drive 

respiratório adequado (KNOBEL, 2006). Com igual percentual do modo PSV, o modo PCV é 

controlado, o ventilador provém pressão constante durante a inspiração, o volume corrente 

fornecido é influenciado pela complacência e resistência pulmonar, do esforço do paciente e 

da pressão configurada (CAIRO, 2012). 

 Apenas um paciente estava com FiO2 acima do que é considerado seguro (0,6), valores 

superiores a esse por tempo maior que 48 horas pode causar toxicidade que ocasiona 

destruição e diminuição do surfactante, formação da membrana hialina revestindo os pulmões 

e ao desenvolvimento de edema agudo de pulmão que não de origem cárdica (CAIRO,2012). 

A administração pressão positiva expiratória final enfatiza a necessidade de abrir os 

alvéolos e mantê-los abertos e visa evitar o colapso alveolar ao final da expiração (CAIRO, 

2012). O uso de pressão expiratória final positiva (PEEP), esta população apresenta níveis 

baixos, variando de 5 a 10 cmH20. Durante a realização do procedimento de aspiração 

traqueal com sistema aberto, é primordial a observação deste parâmetro devido necessidade 

de desconexão do circuito do ventilador. 

Maggiore et al (2013) em seus achados concluiu que níveis de PEEP superiores a 

5cmH20 é um fator de risco para dessaturação de oxigênio, sendo esta induzida pela aspiração 

endotraqueal secundariamente a perda de pressão positiva nas vias aéreas devido a 

desconexão do ventilador e além da aplicação de pressão negativa.  

Os valores de saturação pré-aspiração endotraqueal apresentaram média de 97%. 

Valores a partir deste, de acordo com um estudo realizado por Wilson et al (2010) com 

pacientes em sepse grave e choque séptico, representam valores de SaO2 superiores a 90%. 

Ou seja, esta média não apresenta participantes em hipoxemia, embora para confirmação de 

tal afirmativa fosse necessário análise de gases arteriais. 

O tempo de restabelecimento da SpO2 após o procedimento não revelou associação 

com a supraotimização de oxigênio antes da aspiração endotraqueal, e também não diferiu 

estatisticamente de quando não realizada esta conduta. 

De acordo com os resultados apresentados, não existem evidencias para descartar a 

possibilidade que os valores da saturação de oxigênio, nos dez minutos após aspiração, são 

diferentes nas duas formas de aspiração testadas, e, a despeito da significância estatística 
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apenas no décimo minuto, a não hiperoxigenação antes da aspiração demonstrou-se como 

fator de proteção a dessaturação de oxigênio. 

Portanto, os resultados encontrados vão de encontro a literatura (AARC, 2010; III 

CONSENSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007; JONGERDEN, 2012) que preconiza a 

hiperoxigenação a fim de prevenir a hipoxemia ocasionada durante este procedimento, nesta 

amostra esta conduta não se revelou vantagem para pacientes sépticos sob ventilação 

mecânica. 

É necessário cuidado e senso crítico para a interpretação desta afirmação, pois existem 

aspectos importantes a serem levados em questão, os quais podem interferir a generalização e 

reprodução destes resultados. Na análise dos dados, os níveis de PEEP e modo ventilatório 

não foram levados em consideração. Aproximadamente metade da amostra estava em PSV, 

portanto, a desconexão do sistema não tem a mesma repercussão para os pacientes em modos 

controlados, podendo ser um fator de influencia nos resultados. 

Logo, observando-se as condições dos participantes desta amostra, portadores de sepse 

e choque séptico, FiO2 em níveis seguros (<0,6), PEEP entre 5 a 10cmH2O e SpO2 superior a 

97%, a supraotimização de oxigênio pré-aspiração traqueal demonstra-se ser preterível. 

Embora os achados deste estudo possam contradizer a literatura quanto à vantagem da 

supraotimização de oxigênio prévia a aspiração, não é intuito refutar as evidências já 

existentes, mas sim contribuir para que novos estudos sejam realizados de maneira mais 

direcionada. 

Ao analisar os efeitos agudos de elevadas concentrações de oxigênio, Lopes et al 

(2009) demonstrou a existência de marcantes alterações microvasculares e musculares, 

podendo refletir o início do processo inflamatório. Essas alterações podem apresentar 

relevância clínica na abordagem dos pacientes críticos. 

Além de expor ao paciente a um risco de toxicidade por oxigênio, a hiperoxigenação 

desnecessária traz implicações ao custo hospitalar. O oxigênio é um gás essencial nos serviços 

de saúde, sobretudo em unidades de terapia intensiva, e pelo alto custo deve-se avaliar a real 

necessidade a fim de evitar desperdícios. A racionalização de custos deve ser fundamentada 

em um conjunto de ações que influenciem a mudança de comportamento dos profissionais 

(GUERRER, 2012). Em levantamento realizado, o oxigênio foi o gás que mais recebeu glosas 

por ausência de registros de indicação e duração do tratamento (SOUZA; MOURA; FLORES, 

2002).  
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Diante disso, os enfermeiros são constantemente desafiados na busca de conhecimento 

científico a fim de promoverem a melhoria do cuidado ao paciente. Um dos propósitos da 

Prática Baseada em Evidências (PBE) é encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto 

à assistência à saúde prestada nos diversos níveis de atenção, reforçando a importância da 

pesquisa para a prática clínica. Dessa maneira, para a implementação desta abordagem na 

enfermagem, o enfermeiro necessita saber como obter, interpretar e integrar as evidências 

com os dados clínicos e preferências do paciente na tomada de decisões na assistência de 

enfermagem aos pacientes e seus familiares (MENDES; SIQUEIRA; GALVÃO, 2008). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Ao se objetivar avaliar a saturação de oxigênio de pacientes com sepse sob ventilação 

mecânica, ao que tange o valor e tempo de restabelecimento da SpO2, foi evidenciado que a 

realização da aspiração endotraqueal precedida de hiperoxigenação não revelou vantagens 

sobre àquela sem prévio incremento de oxigênio. 

Acrescida a não diferença entre a realização ou não desta prática preconizada, e em 

que pese a significância estatística apenas no décimo minuto, a não hiperoxigenação pré-

aspiração endotraqueal apresentou-se como fator de proteção a dessaturação de oxigênio. 

Portanto, concluí-se que a aspiração endotraqueal sem prévia supraotimização de 

oxigênio em pacientes sépticos que apresentem FiO2 em níveis seguros (<0,6), PEEP entre 5 a 

10cmH2O e SpO2 superior a 97% pode ser realizada com o mesmo nível de segurança da 

aspiração precedida de hiperoxigenação. Desta forma evita a exposição desnecessária do 

paciente à toxicidade de oxigênio e o desperdício de recursos e consequente aumento de 

gastos hospitalares. 
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6 APÊNDICES 

 

 

 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: “Avaliação da aspiração traqueal em pacientes com infecção em  uso de 

respirador realizada pelo enfermeiro na UTI” 

 

 Termo de consentimento 

 Este estudo tem como objetivos verificar se há diminuição dos valores de oxigênio no sangue  em 

pacientes críticos com infecção em uso de respirador mecânico e comparar os efeitos do oxigênio puro antes da 

aspiração traqueal. Trata-se de um estudo comparativo entre duas formas de dar oxigênio antes e após a 

aspiração traqueal. A aspiração traqueal é um procedimento rotineiro executado pela enfermagem, que consiste 

na retirada do catarro do tubo, na boca ou no pescoço. Paciente que está no respirador não tem condições de 

cuspir, então a enfermagem, limpa essas secreções através de uma borracha conectada a parede que suga o 

catarro para um frasco. Será realizada quatro coleta de sangue no braço, na coxa ou no pé para ver se o pulmão 

está funcionando, no intervalo de 30 minutos. Você está sendo convidado, como responsável do sujeito, para 

participar do estudo supracitado. A participação do paciente só poderá ser autorizada por um familiar e é 

voluntária. Você poderá negar a participação dele na pesquisa ou poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, 

sem nenhuma penalização ou prejuízo. Durante o procedimento de aspiração de secreção traqueal ou coleta de 

sangue arterial você estará autorizado a perguntar qualquer assunto relacionado à pesquisa. Seu familiar terá o 

tratamento igual a todos pacientes, privilegiando as particularidades face ao seu tratamento, à sua saúde e bem-

estar. Neste estudo não há benefício direto para o participante, pois se trata de estudo experimental testando a 

hipótese de que não há queda do oxigênio do sangue antes e após a aspiração traqueal quando não se utiliza o 

oxigênio puro em pacientes críticos sépticos. Somente no final do estudo poderemos concluir se há necessidade 

de aumentar o oxigênio para todos os pacientes no respirador.  Os pacientes vão ser escolhidos através de sorteio 

para serem aspirado com oxigênio puro e outro sem oxigênio puro. 

 Garantia de acesso 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável que poderá ser encontrado 

através do(s) telefone(s): Alexandra de Oliveira Matias Ferreira. Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, nº 255. 

Centro de Terapia Intensiva do 13º andar; Ilha do Fundão; Rio de Janeiro-RJ. CEP: 21941-913. Telefones  (21) 

25622496, (21) 25622538, (21) 73175110. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão - 

Sala 01D-46/1° andar - pelo telefone 2562-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, ou através do e-

mail:  cep@hucff.ufrj.br;  

 É garantida a liberdade de querer que o seu familiar não participe do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; Privacidade e a confidencialidade. 

 Você terá a garantia da intimidade da vida privada, da honra, não terá exposição do corpo, da imagem e 

os dados de prontuário do seu familiar, a não ser para identificação e a escolha dos participantes mais ideais para 

o estudo.  

 Os resultados dos exames, bem como a avaliação de prontuário do paciente somente serão de 

competência dos pesquisadores envolvidos no projeto e dos profissionais que possam vir a ter relacionamento de 

atendimento e/ou de cuidados com o paciente e que não será permitido acesso a terceiros (seguidores, 

empregadores, superiores hierárquicos), garantindo proteção contra qualquer tipo de discriminação e ou 

estigmatização.  

 Você terá direito a receber resultados parciais da pesquisa, poderá ocorrer ressarcimento, ou seja, 

cobertura em compensação exclusiva de despesas decorrentes da participação do sujeito no projeto. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste 

estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. Comprometo-me a utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa, justificando. 

mailto:cep@hucff.ufrj.br
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 Consentimento 

Eu acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado que li ou 

que foram lidas para mim. 

Eu discuti com  _____________________________________________ , sobre a participação do meu familiar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que a participação do meu familiar é isenta de despesas e que ele terá a  garantia de acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo com a participação do meu familiar neste estudo e poderei retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda de atendimento nesta 

Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu receberei uma cópia desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. 

Além disso, estou ciente de que eu (ou meu representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar 

todas as folhas desse TCLE e assinar na ultima folha.   

 

_____________________________________________________  

Nome representante do Sujeito da Pesquisa 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do representante do Sujeito da Pesquisa                                            

 Data: ____/____/____ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

Data:_____/_____/____ 
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8.2  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Dados de identificação 

Nome: Data de coleta: Sexo  

 F  M Data de nasc.: 

Comorbidades 

Hipertensão 

Diabetes 

Angina 

 Arritmia 

DPOC 

Asma 

Ins. Renal 

 Outros 

_____________ 

Renda F. 

(em sm) 

 <1 

 2-4 

5-7 

7-9 

>10 

CTI 

 Clínico 

 Cirúrgico 

Estado civil 

Solteiro(a) 

Casado (a) 

Viúvo (a) 

Divorciado 

(a) ND 

Escolaridade 

 Analfabeto (a) 

 Fund. 

Incompleto 

Fund. Completo 

Ens. Médio 

incompleto 

Ens. Médio 

completo 

Ens. Superior 

incompleto 

Ens. Superior 

completo 

 ND 

Cor 

 Preta        

 Indígena 

 Branca 

Pardo 

 Amarelo 

ND Leito Profissão 

Pront.  

Internação Peso 

Altura 

Altura joelho 

Punho 

Diagnóstico primário 

Diagnóstico secundário Possui deficiência? 

Sim Não 

Qual?______________ 

 

Caracterização do quadro séptico 

Tax FR FC PA SpO2 Glicemia 

Estado mental RAMSAY GLASGOW 

Sedação
 Sim  

  

Qual (is)  

Dormonid 

Fentanil 

Outros 

__________

__________

__________ 

P/V 

 

Paciente desperto Abertura ocular 

I 

 

II 

 

III 

Ansioso, agitado ou 

inquieto. 

Cooperativo, orientado ou 

tranquilo. 

Somente responde a 

comandos. 

 

Espontânea 

Comando verbal 

Estímulo doloroso 

Nenhuma 

4 

3 

2 

1 

Paciente adormecido Melhor resposta motora 
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IV 

V 

VI 

Resposta rápida 

Resposta vagarosa 

Nenhuma resposta 

Obedece a comando 

Localiza estímulo doloroso 

Retira membro à dor 

Flexão anormal 

Extensão anormal 

Nenhuma 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 Não   

Edema Leucócitos Melhor resposta verbal 

MMSS 

MMII 

Anasarca 

 

 

 

__/+4 

__/+4 

__/+4 

Neutrófilos 

Eosinófilos 

Basófilos 

Linfócitos 

Monócitos 

VHS 

 

Orientado 

Confuso 

Palavras inapropriadas 

Sons 

Nenhuma 

5 

4 

3 

2 

1 

PCR 

G
as

o
m

et
ri

a
 

pH 

PaO2 

FiO2 

HCO3 

PCO2 

BE 

 

 

INR 

TAP 

TPPa 

Bilirrubina 

Total 

Direta  

Indireta Hb Ht 

Plaquetas Creatinina Lactato 

 

Ventilação mecânica 

Início da VM  
 Orotraqueal  

 Nasotraqueal 

Diâmetro do tubo  

 7,0mm 7,5mm  8,0 mm 8,5mm Modelo: 

Modo ventilatório 

VCV PCV PSV _____  VMC 

VMI  SIMV 

1ª Intervenção  

Experimento Controle 
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Primeira coleta 

Horário: 

Supraotimização: Sim  Não 

Tempo:  

A
sp

ir
aç

ão
 t

ra
q

u
ea

l 

Secreção visível? Sim  Não 

Ausculta Estertores Roncos Sibilos 

Secreção (Quantidade) 

Pequena Média Grande 

Coloração: 

V
a

ri
á

v
el

 Pré-

teste 
Pós-teste 

T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FiO2            

SpO2            

FR            

PA 

 

           

FC            

TºC            

PEE

P 
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Segunda coleta 

Horário: 

Supraotimização: Sim  Não 

Tempo:  

A
sp

ir
aç

ão
 t

ra
q

u
ea

l 

Secreção visível? Sim  Não 

Ausculta Estertores Roncos Sibilos 

Secreção (Quantidade) 

Pequena Média Grande 

Coloração: 

V
a

ri
á

v
el

 Pré-

teste 
Pós-teste 

T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FiO2            

SpO2            

FR            

PA 

 

           

FC            

TºC            

PEE

P 

           

 

 

Observações: 
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9 ANEXOS 

 

 

9.1 CARTA DE APRESENTAÇÃO AO CEP 
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9.2 PARECER CONSUBSTANCIADO 
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