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Resumo 

Este estudo tem como objeto o efeito  do oxigênio pré-aspiração em pacientes entubados em 

choque séptico em UTI. A questão de pesquisa é se há diferenças nos valores oximétricos 

após  a aspiração endotraqueal na ausência da replemento de oxigênio em pacientes em 

choque séptico entubados sem injúria pulmonar? A hipótese é que não há diferenças nos 

valores oximétricos após  a aspiração endotraqueal comparados entre a vigência ou não do 

replemento de oxigênio em pacientes em choque séptico entubados sem injúria pulmonar. 

Objetivo geral: confrontar a efetividade da recomendação preconizada pelo guidelines 

AARC quando à replementação de oxigênio pré-aspiração endotraqual aos pacientes em 

choque séptico entubados. O objetivos especifícos: comparar as variáveis oximétricas e 

hemodinâmicas mensuradas após a vigência ou ausência da replementação pré-aspiração em  

pacientes em choque séptico entubados e criar um protocolo operacional padrão com as 

recomendações oriundas dos resultados desse ensaio. Método: ensaio clínico crossover 

randomizado, 2X2, um-braço, duplo-cego de equivalência com pacientes em choque sepse 

sob ventilação mecânica internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital 

universitário de grande porte no município do Rio de Janeiro. A amostra consecutiva 

constituída de 22 pacientes por  randomização simples  A sequência AB foi inicialmente 

replementada com O2 e o grupo BA  iniciou sem a referida maximização. Foram realizados 

pré e pós-teste com a coleta de sangue  para análise dos gases arteriais. Após washout ocorreu 

a inversão entre grupos AB para BA.   A comparação das diferenças das médias foi realizada 

através do  teste t-student para amostras independentes homocedásticos e o seu similiar não-

paramétricos  Mann- whitney quando a amostra não era normal, ambos bicaudais com nível 

de significância adotado de 5% e intervalo de  confiança de 95%. Para as variáveis 

dicotômicas foi utilizado o teste exato  de Fisher e análise da estatística clínica foram 

empregados o Risco Relativo (RR), Aumento do Risco Absoluto(ARA), Redução do Risco 

Absoluto (RRA) todos com IC95%  Resultados: a amostra foi predominantemente idosa, 

feminina, de baixa escolaridade e renda salarial. A análise da estatística inferencial evidenciou 

que os paciente se apresentavam hiperoxigenados com FiO2 acima do que era considerado 

como ideal para idade repercutindo num efeito mais preponderante na PaO2 que apresentou 

significância estatística com p < 0,05. Contudo, o ARA para hipoxemia foi insignificante 

clínica e estatísticamente com p <0,05, contudo,  foi evidenciado para hiperoxemia. Para as 

demais variáveis não houve significância estatística e nem clínicas. Conclusão: O emprego da  

aspiração endotraqueal sem replementação não confere prejuízo ao paciente em relação às 

variáveis oximétricas e hemodinâmicas e, é preterível em relação a replementação de 

oxigênio. Produto: A criação do procedimento operacional padrão  foi a forma de 

documentar  uma prática que já vem sendo utilizada a pelo menos 11 anos, a partir de 2002, 

sem intercorrência registradas para os pacientes críticos em UTI. 

Descritores: Sucção; Gasometria; Ensaio clínico; Enfermagem prática; Unidades de Terapia 

Intensiva. 
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ABSTRACT 

Introduction: This paper studied the effect of oxygen before  aspiration in intubated patients in 

septic shock in the ICU . The research question is whether there are differences in oximetry values 

after endotracheal suction in the absence of oxygen increase in septic shock patients intubated 

without lung injury? The hypothesis is that no difference in oximetry values after endotracheal 

suctioning compared between the presence or absence of oxygen increase in septic shock patients 

intubated without lung injury. Overall Objective: To compare the effectiveness of the 

recommendations laid out when the AARC guidelines increase oxygen endotraqual intubated 

patients in septic shock before aspiration. Specific aim to compare oximetric and hemodynamic 

variables measured after the expiration or absence of increase before  aspiration in intubated 

patients in septic shock and create a standard operating protocol with the recommendations arising 

from the results of this test. Method: a randomized crossover trial, 2X2, one - arm , double-blind 

equivalence in patients with septic shock, mechanical ventilation admitted to the Intensive Unit 

(ICU) of a university Therapy large hospital in the city of Rio de Janeiro. A consecutive sample of 

22 patients. Inclusion criteria were: suspected and/or confirmed septic shock , mechanical 

ventilation > 12 hours , fraction of inspired oxygen (FiO2) ideal < 95 %, positive end expiratory 

pressure (PEEP) < 16 mm / Hg. Exclusion criteria: weaning process , surgical with chronic 

obstructive pulmonary disease ( COPD ) Gold IV , pregnant or postpartum women, under 18 years, 

and thrombocytopenic (less than 50.000.000/mm3 ) devoid of arterial catheter. A simple 

randomization was performed by a sequence of numbers generated in a spreadsheet. The AB 

sequence was initially increase with O2 and BA group started without such maximization. Post- test 

with blood sampling for analysis of arterial blood gases were performed before and . After washout 

reversal between AB to BA groups occurred. The determination of carryover was performed by 

adding the values in both sequences being missing for all variables of primary and secondary 

outcomes . Comparison of means was performed using the Student t test for independent samples 

homoscedastic because the variances were equal and its equal non- parametric Mann - Whitney 

when the sample was not normal, both with two-tailed significance level of 5 % and range 95% 

confidence. For dichotomous variables, the Fisher exact test and analysis of clinical statistics were 

used were used the relative risk (RR), Absolute Risk Increase (ARA), Absolute Risk Reduction 

(ARR) all with 95% CI.  Results: The sample was predominantly elderly , female , low education 

and wage income . The inferential statistical analysis showed that the patient had hyperoxygenation 

with FiO2 above what was considered to be ideal for age reflecting a more prominent effect on PaO2 

that was statistically significant with p < 0,05 for ARA does not cause hypoxemia , however was 

shown to hyperoxemia. The momentary increase in FiO2 causes a false negative rate of 

improvement that LPA may be a confounding factor for prognosis patient. For the other variables 

there was statistics nor clinical significance. Conclusion: The use of endotracheal suctioning 

without increase confers no injury to the patient regarding oximetric and hemodynamic variables 

and is beneficial regarding increase oxygen . Product: A creation of standard operating protocol is 

a way of documenting a practice that is already being used in at least 11 years , since 2002 , 

registered uneventful for critical patients in ICU. 

Key-works: Suction; Blood Gas Analysis; clinical trial; Nursing; pratical, Intensive care Units 
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"Um ser humano deveria ser capaz de trocar uma fralda, planejar 

uma invasão, fatiar um porco, construir um barco, projetar um 

edifício, escrever um soneto, fazer balanço contábil, erguer uma 

parede, colar um osso, confortar os agonizantes, receber ordens, 

dar ordens, cooperar, agir sozinho, resolver equações, analisar 

um  problema novo, preparar adubo, programar um computador, 

preparar um refeição saborosa, saber lutar, morrer com 

galhardia. Especialização é para insetos". 

 

Robert Heinlein. In: Karl Albrecht
(1)

 

 

 

                                                             
1     Albrecht K, Pratical Intelligence: the art and science of comnon sense.  Jossey Bass: San Francisco; 2008. 
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1. Introdução 
O presente estudo é o resultado do trabalho como enfermeira de um Centro de Terapia 

Intensiva (CTI) de um hospital universitário do Município do Rio de Janeiro. Por 11 anos, foi 

vislumbrado o confronto de diversas técnicas preconizadas por livros e guidelines na 

profissão, sua real aplicação e significado clínico. Sobre a temática da aspiração endotraqueal 

em paciente portador de choque séptico é que verte um desses confrontos, que será 

apresentado nesta dissertação. 

Como forma de buscar respostas e lapidar o processo de reflexão sobre o cuidado, 

objeto da profissão, procurei o mestrado profissional assistencial em enfermagem por 

acreditar que possui uma afinidade maior com aquilo que vivenciava. Por conseguinte, a linha 

de pesquisa que contemplou a proposta de dissertação remete ao cuidado de enfermagem para 

os grupos humanos pelo mestrado profissional assistencial em enfermagem, a qual amparou e 

aprofundou os pressupostos empíricos da minha vivência, revestindo-os de um arcabouço 

teórico e metodológico que ora se apresenta. 

Além da linha de pesquisa supracitada, este estudo está inserido no núcleo de pesquisa 

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

conhecimento científico em saúde, especificamente na linha de pesquisa resultantes 

fisiológicos do cuidado em saúde. 

A contextualização do problema perpassa a técnica de aspiração endotraqueal. No 

cotidiano da prática do cuidar, em um centro de terapia intensiva (CTI) de um hospital 

universitário no município do Rio de Janeiro, onde não era frequente a replementação
2
 de 

oxigênio (O2) antes da aspiração endotraqueal dos pacientes entubados em ventilação 

mecânica (VM). Não obstante ao aludido, poucos pacientes apresentavam distúrbios 

oximétricos, evidenciados pela oximetria de pulso, quando privados do replemento  de O2, 

tampouco anormalidades elétrica cardíacas, como referenciada pela literatura
 (1)

. Contudo, os 

conteúdos de publicações no mundo sobre a temática em apreço são discordantes entre a 

prática realizada e a teoria orientadora para tal. Além disso, resultados apontam que mais de 

70% das enfermeiras que atuam na América Latina 
(2)

 não supraotimizam o oxigênio antes da 

aspiração endotraqueal. Entretanto, em se tratando de Brasil, esse percentual supera 90%
(3)

. 

                                                             
2
  Neste estudo o replemento de O2 é comparado com os ângulos replementares na matématica onde um ângulo é 

considerado replementar ao outro quando a somados completam  360º. Neste estudo é a fração de O2 que falta 

para completar 100% de O2. 
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Até o ano de 2004 a aspiração endotraqueal no CTI do hospital universitário era 

realizada exclusivamente pela equipe de enfermagem, englobando enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Bem como a evolução do processo de desmame dos pacientes, em 

ação conjunta com o profissional médico. A partir da inserção da fisioterapia no hospital 

universitário, em 2004, a enfermagem se distanciou do manuseio do ventilador mecânico e da 

ventilação não invasiva e, consequentemente do processo de construção do conhecimento 

sobre as repercussões hemodinâmicas, respiratórias e fisiológicas da aspiração endotraqueal. 

Atualmente, no tocante a aspiração endotraqueal, compete à equipe de enfermagem 

prever e prover material para a execução do procedimento pelo fisioterapeuta. Apesar da 

técnica ainda permanecer sendo realizada pela equipe de enfermagem, cabe ao fisioterapeuta, 

o processo decisório no que compete à aspiração endotraqueal e a ventilação mecânica dos 

pacientes no setor. 

O distanciamento da enfermeira da assistência ventilatória dos pacientes entubados é 

uma dissincronia, pois lhe compete monitorizar, avaliar e identificar os desvios dos padrões 

basais estabelecidos para cada paciente crítico mediante observações recorrentes 

imediatamente antes de cada evento. Em relação aos pacientes críticos, a Lei nº 7.498/86
(4)

, 

que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, 

alega que cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida são privativos 

do enfermeiro. Nesta perspectiva, a aspiração endotraqueal se encaixa perfeitamente nesta 

descrição, já que é um procedimento que pode causar danos aos pacientes críticos sob os 

cuidados exclusivamente no nível médio. 

Mediante ao exposto, para  analisar a assistência de um determinado setor ou de um 

paciente é preciso estabelecer parâmetros mensuráveis, sendo necessária a implantação e 

utilização de determinados indicadores de qualidade
 (5)

. Nesta particularidade, ainda não se 

identificou estudo
(1)

 sobre as boas práticas relacionadas à aspiração endotraqueal e à 

ventilação mecânica para pacientes críticos em choque séptico sem foco pulmonar  em UTI. 

No cenário de pesquisa não existe um documento específico sobre a aspiração 

endotraqueal para pacientes críticos, como também os enfermeiros não conhecem as 

indicações e contra-indicações da replementação de O2 para esta clientela. Face ao exposto, a 

criação de um procedimento operacional padrão concebido através de uma pesquisa robusta 

sobre o objeto se faz necessário. Em relação a essa ferramenta ela é a ideal para o serviço pois 

visa à padronização de métodos por meio de procedimentos descritos em toda sua amplitude 

de aplicação, sejam  eles técnicos ou organizacional
(6)

. 
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Em tal contexto, a vigência de uma profissão estratificada como é a enfermagem, cabe 

ao enfermeiro o trabalho intelectual e o manual de alta complexidade e; ao técnico e auxiliar 

de enfermagem o trabalho de média complexidade. Contudo, em relação ao nível médio  

ainda se perpetua a existência desses dois profissionas na UTI exercendo as mesmas 

atividades com salários diferenciados. Assim sendo, a identidade da enfermeira se confunde e 

o status a ela conferido e se perde em meio a esta divisão de trabalho
 (5)

. Contudo, em relação 

à atuação do enfermeiro intensivista inclui-se àquelas vinculadas ao sistema respiratório. 

Frequentemente a referida assistência se operacionaliza por meio da ventilação mecânica 

(VM) invasiva, precedida da entubação endotraquel.  

Em relação aos usuários desta técnica donde se inclui os pacientes com sepse grave e 

choque séptico por cateter, urinário e cirúrgico não apresentam as mesmas repercussões 

ventilatórias dos pacientes com Lesão Pulmonar Aguda (LPA)/Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA). No último grupo, o grau de recomendação para o uso da Fração 

inspiratória de Oxigênio (FiO2) a 100% antes e depois da aspiração endotraqueal está no nível 

D, para uma escala que vai de A a D
(7)

. Segundo a classificação de evidências pelo Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine, o nível D corresponde à ausência de estudos clínicos 

sobre a temática e essas recomendações estão embasadas somente em opiniões desprovidas de 

avaliação crítica ou baseadas em matérias básicas ou estudos de fase I. Apesar disso, os 

profissionais implementam as ações indicadas pelos consensos destas injúrias para os focos 

distintos do que são preconizados.
 

 A indicação da FiO2 a 100% o AARC American Association for Respiratory Care 

cunhou o  Clinical Practice Guideline: Endotracheal Suctioning 2010"
(8)

, indica a 

replementação da FiO2 à 100% para paciente entubados, principalmente aqueles que já se 

apresentavam hipoxêmicos, antes do procedimento. Esta conduta foi construída embasada em 

apenas um artigo de Bourgault AM, Brown CA, Hains SM, Parlow JL, "Effects of 

endotracheal tube suctioning on arterial oxygen tension and heart rate variability"
(9)

, que, 

dada a escassez de estudos que corroborem seus achados, torna-se imprudente a extrapolação 

de suas recomendações a todos os pacientes. 

Embora o consenso americano se utilize apenas uma referência, o consenso brasileiro 

de ventilação mecânica emprega revisões sistemáticas e ensaios clínicos para a elaboração das 

suas recomendações
(7)

. Contudo, ao preconizar a replementação de O2 um minuto antes da 

aspiração endotraqueal a pacientes com injúria pulmonar e Síndrome da Angústia Respiratória 

Aguda, o consenso brasileiro é omisso quanto às demais situações. Em revisão integrativa que 
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objetivou identificar as diferenças entre as publicações brasileiras e as do exterior sobre a 

aspiração traqueal em Unidade de Terapia Intensiva evidenciou que a indicação da 

supraotimização de O2 a 100% é rotineiramente é empregada para todos, independentemente 

do que apregoa a literatura
(1) .

 

Cabe salientar que o processo decisório para guiar a escolha das intervenções que 

provavelmente poderão oferecer maiores benefícios para a população muitas vezes são 

inadequadas e sujeitas a pressões diversas, incluindo-se nelas as indústrias de insumos em 

saúde
(10)

. 

Reportando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre o conceito 

de paciente crítico na qual ela discorre que são pacientes necessitam de cuidados intensivos e 

frequentes, destinados a manter suas funções vitais, como também os agudamente doentes 

acometidos por enfermidade  que resulta em risco imediato de morte. Além daqueles com 

exacerbação de doenças crônicas ou/ em convalescência de eventos agudos, mas que 

persistem necessitando de cuidados intensivos e os que estão em pós-operatório de cirurgias 

de grande porte
(11)

. 

As boas práticas valorizam temas bem documentados pela enfermagem. Em se 

tratando de paciente crítico, dada a complexidade requerida por essa clientela, a ocorrência de 

danos decorrentes do processo de cuidar infelizmente não é rara. Sendo assim, os  efeitos 

adversos que contribuem para a manutenção do alto número de mortes evitáveis, ainda 

carecem de estudos sobre a  temática em apreço
(12)

. Entretanto, esses eventos são 

identificáveis e, geralmente, prolongam a internação e aumentam o custo social da atenção à 

saúde 
(13)

. 

A qualidade da assistência em enfermagem vista como um objeto a ser alcançado 

exige um controle, no sentido de poder avaliar o contexto das ações da profissão. Para analisar 

a assistência de um determinado setor ou de um paciente é preciso estabelecer parâmetros 

mensuráveis, sendo necessária a implantação e utilização de determinados indicadores de 

qualidade
(14)

.Nesta particularidade ainda não foram encontrados estudos
(1)

 sobre as boas 

práticas relacionadas a aspiração endotraqueal e a ventilação mecânica para pacientes em 

choque sépticos sem foco pulmonar para pacientes críticos em UTI. 

A entubação endotraquel objetiva o fornecimento de adequada oxigenação, entretanto, 

favorece o acúmulo de secreção brônquica pela supressão da escada mucociliar, que 

impossibilita aos cílios movimentarem-se livremente em direção à orofaringe. O mecanismo 

fisiológico para a produção de secreções traqueobrônquicas e transporte mucociliar conhecida 
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como “escada mucociliar” envolve todo trato respiratório, das vias aéreas superiores até os 

bronquíolos terminais. É revertido por um epitélio ciliado recoberto de muco com uma área 

estimada em 0,5m². As únicas exceções são as partes da faringe e o terço anterior da cavidade 

nasal
 (15)

 que fica totalmente abolida nos paciente entubados. 

Durante o período em que o paciente se encontra sob VM é necessário que as vias 

aéreas sejam mantidas pérvias, no entanto o tubo endotraqueal impossibilita a mobilização e 

expectoração das secreções brônquicas de forma efetiva. Para a segurança do paciente, a 

aspiração endotraqueal deve ser realizada sempre quando existir indicação clínica para o ato. 

A frequência do procedimento é a mínima possível para manter a patência ventilatória
 (16)

. 

Além da aspiração da orofaringe e da nasofaringe, a aspiração sub-glótica evita  a 

microbroncoaspiração por espasmo da traquéia devido ao reflexo de tosse, uma vez que a 

epiglote permanece aberta em decorrência do tubo endotraqueal.  O tubo com aspiração supra 

balonete permite que a secreção possa ser aspirada de maneira intermitente, com pressões 

altas ou contínuas, como também pressões de até 20 mm/Hg, mantendo o espaço 

suprabalonete livre de secreções e diminuindo a ocorrência de microaspirações
(17)

. 

Ao longo do tempo o tubo endotraqueal foi produzido com diferentes compostos: talo 

de mamona, látex e, atualmente o polivinil cloreto (PVC). As mudanças se deram  por 

diferentes motivos, dentre os quais, o mais frequente é a resposta imune com 

desencadeamento do mecanismo de defesa de componentes moleculares adaptativos e 

exacerbação da produção de secreção
(18)

. 

O referido mecanismo se utiliza da IgG como uma das principais imunoglobulinas 

protetoras do trato respiratório, proporcionando transudação gengival e proteção do trato 

respiratório de agentes infecciosos ou agentes mecânicos irritativos. É o anticorpo principal 

nas respostas imunes secundárias e a única classe de antitoxinas. A ativação do sistema 

complemento auxilia a fagocitose a partir de sua ligação aos macrófagos. Com a ativação do 

complemento, há geração de quimiotaxia de neutrófilos, aumento da permeabilidade vascular 

e amplificação da resposta inflamatória
 (19)

. 

A biocompatibilidade desempenha um papel-chave para a efetivação de um correto 

suporte ventilatório, na medida em que garante que os materiais são seguros para uso dentro 

do corpo humano e nos fluidos endógenos. Os materiais biocompatíveis são definidos como 

aqueles que não induzem nenhuma resposta inflamatória, devem possuir extrema 

imunogenicidade ou citotoxicidade para as células nativas, tecidos ou órgãos vivos
 (20)

.  
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A baixa   biocompatibilidade causa produção de secreção, que ocasiona o fechamento 

de unidades alveolares, contribuindo para sequência de hipoxemia e aumento do risco de 

infecção associada à ventilação mecânica, com consequente dano na mecânica pulmonar por 

aumento da resistência do sistema respiratório e diminuição da complacência respiratória
 (21)

. 

Os tubos endotraqueais atuais não são completamente biocompatíveis, posto que induzam a 

produção de secreção
(21)

. 

Dentre os diversos quadros nosológicos que confluem para a internação em CTI e se 

associa fortemente à necessidade de suporte ventilatório invasivo encontra-se a sepse. As 

estimativas da incidência da sepse nos Estados Unidos (EUA) são de 750.000 casos por ano, 

com uma taxa de mortalidade de 30 a 50%, consumindo 75% da verba direcionada à UTI, 

com um custo de em torno de 17 bilhões de dólares ano. Quando a sepse é adquirida na UTI, 

o custo por tratamento é de US$ 67,879 a US$ 85,137
(22)

. 

A sepse se manifesta em cinco fases: síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

(SIRS), sepse, sepse grave, choque séptico e síndrome da disfunção de múltiplos órgãos 

(SDMO). O choque séptico é um acometimento infeccioso com alto índice de mortalidade e 

alto consumo de recursos de saúde em todo mundo. Nos EUA, o choque séptico é responsável 

a cada ano por tantas mortes quando o infarto agudo do miocárdio (215.000,00; 9,3%)
 (23)

. 

Em se tratando de epidemiologia brasileira, um estudo multicêntrico realizado no ano 

de 2006 demonstrou que a mortalidade por sepse, sepse grave e choque séptico foi de 16,7%, 

34,4% e 65,3%, respectivamente
 (24)

. O estudo Sepse Brasil evidenciou um número de 

pacientes com sepse grave e choque séptico maior ainda que os relatados das publicações 

europeias e estadunidenses
 (25)

. 

Associada a estes custos, uma parcela importante de gastos em saúde se refere à 

oxigenoterapia, que é majorada durante a VM, sobretudo em se tratando de sepse. Esse custo, 

naturalmente é alavancado quando da utilização de oxigênio para a aspiração endotraqueal, 

em detrimento da rede de vácuo. 

Alguns estudos demonstram uma elevação dos parâmetros oximétricos, registrados 

logo após a aspiração precedida do incremento da FiO2
(26, 27, 28)

. Contudo, não abrangem toda 

pluralidade de pacientes sob ventilação mecânica em UTI. Consensos nacionais e 

internacionais são unânimes em indicar o replemento de oxigênio em todas as situações de 

injúria pulmonar, incluindo a sepse nas suas diversas manifestações, todavia a literatura é 

omissa quando se refere à sepse desacompanhada de lesão pulmonar. Assim, é razoável 
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verificar se o paciente crítico séptico sem injúria pulmonar necessita de frações maximizadas 

de oxigênio antes da aspiração endotraqueal para manutenção de uma oxigenação adequada. 

Outro ponto importante perpassa pela necessidade de apropriação por parte dos 

profissionais da enfermagem de métodos que comprovem a eficácia de procedimentos de suas 

práticas. A profissão deve questionar as maneiras pelas quais suas técnicas são realizadas ao 

longo do tempo com vistas ao aprimoramento e adaptação aos recursos disponíveis em cada 

época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

Objeto de pesquisa 

Efeito do  replemento do oxigênio pré-aspirativo em pacientes entubados em choque 

séptico em UTI sem foco infecioso pulmonar. 

Questão  de pesquisa 

Há diferenças nos valores oximétricos após a aspiração endotraqueal precedida da 

vigência ou  ausência do replementação de oxigênio em pacientes em choque séptico 

entubados foco infeccioso pulmonar? 

Hipótese 

 Não há diferenças nos valores oximétricos após a aspiração endotraqueal precedida da 

ausência ou vigência da replementação de oxigênio em pacientes em choque séptico 

entubados sem foco infeciosos pulmonar.  

Objetivo Geral 

 Confrontar a efetividade da recomendação preconizada pelo guidelines AARC quanto 

à replementação de oxigênio pré-aspiração endotraqual aos pacientes em choque 

séptico entubados sem foco infecioso pulmonar. 

Objetivo Específico 

 Comparar as variáveis oximétricas e hemodinâmicas mensuradas após a vigência ou 

ausência da replementação pré-aspiração em pacientes em choque séptico entubados 

sem foco infecioso pulmonar. 

 Criar um protocolo operacional padrão (POP) com as recomendações oriundas dos 

resultados desse ensaio para pacientes em choque séptico entubados sem foco 

infecioso pulmonar. 

Endpoints ( desfecho primário) 

 Evitar alterações nos valores de PaO2, SaO2  relacionadas a oferta de O2. 
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Surrogate endpoints (desfecho segundário) 

 Evitar complicações hemodinâmicas devido à oferta de O2. 
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2. Revisão de literatura 

2.1 Ventilações Mecânicas Invasivas 

A evolução tecnológica dos ventiladores mecânicos, ao mesmo tempo em que amplia 

as possibilidades de intervenção e monitoração do paciente grave em insuficiência respiratória 

no ambiente de uma UTI e aumenta a segurança da ventilação, traz para a equipe envolvida 

crescentes desafios e dificuldades em conhecer e aplicar todos esses recursos
 (29)

. 

A VM, ou suporte ventilatório, consiste em um método de tratamento para pacientes 

com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Por conseguinte, há a necessidade 

de entubação endotraqueal para a instalação da VM. A técnica é indicada para a proteção de 

vias aéreas e de parênquima pulmonar, a fim de evitar-se broncoaspiração de conteúdo 

gástrico para paciente com nível de consciência rebaixado
(30)

. 

O VM surgiu no início do século passado nos EUA para tratar pacientes acometidos 

pela paralisia infantil. Para além das dificuldades do início do século passado, a construção do 

ventilador pulmão de aço com a pressão negativa por compressão torácica externa foi uma 

tecnologia útil para a sua época. Posteriormente, o Bird Mark 7, adaptação de um modelo 

aeronáutico por Forrest Mark Bird, na Segunda Guerra Mundial, efetivamente mudou a 

tecnologia para suporte ventilatória por utilizar reguladores pressão positiva. Naquele 

momento, a pressão era exercida dentro das vias aéreas e não mais externamente. Já em 1964, 

a marinha americana desenvolveu os primeiros ventiladores com leitura de fluxo de gases ou 

líquidos como sensores lógicos de VM
 (31)

. 

Os avanços durante praticamente um século proporcionaram modificações e refinaram 

parâmetros dos ventiladores mecânicos. Um dos efeitos dessas mudanças foi o de redefinir o 

objetivo da VM que, atualmente, privilegia a correção da hipoxemia e a acidose metabólica 

associada à hipercapnia; aliviar o trabalho da musculatura respiratória e evitar fadiga em 

condições agudas ou agudizadas, além de permitir a aplicação de terapêuticas específicas 

diretamente por está via
 (30)

. 

Existem dois tipos de ventilação normalmente descritos, que mimetizam a respiração 

normal: ventilação por pressão negativa e por pressão-positiva 
(32)

. 

A ventilação por pressão negativa é uma tentativa de manter a fisiologia da respiração. 

Neste tipo de ventilação, o paciente é exposto à pressão inferior da atmosfera de forma não 

invasiva. Envolve o tórax e transmite a parede torácica para o espaço intrapleural, chegando 

aos alvéolos. Neste ventilador, a expiração só acontece quando a pressão dos pulmões é 

removida passivamente através da própria mecânica pulmonar. As vantagens deste tipo de 
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VM é que as vias aéreas ficam livres, não necessitando de tubo endotraqueal, e o paciente 

pode falar e comer. Outra vantagem: não interfere no débito cardíaco do paciente, no entanto 

provoca acúmulo de sangue no abdome, o que pode reduzir o retorno venoso, além das 

dificuldades na prestação dos cuidados de enfermagem
 (32)

. 

A pressão no espaço intrapleural, antes da inspiração, é de zero cm de H2O, mesmo 

quando os músculos inspiratórios não estão contraídos. Essa pressão subatmosférica é causada 

principalmente pela interação entre os pulmões e a caixa torácica
 (30)

. A ventilação por pressão 

positiva transmite uma pressão de - 15 cm de H2O 
(32)

. Essa pressão modifica toda a fisiologia 

normal dos gradientes de pressão, pois ela deve superar a pressão atmosférica, o componente 

resistivo e elástico do sistema respiratório para manter uma ventilação adequada 
(30)

. Na fase 

inspiratória, o VM impõe uma programação configurada pela equipe multiprofissional, que irá 

ultrapassar a ação mecânica pulmonar, transmitindo para a pleura visceral e aos alvéolos o 

tipo de pressão ofertada pela VM. E, finalmente, na fase expiratória a válvula expiratória do 

VM abre-se e libera o ar passivamente dos pulmões. 

2.2 Fisiopatologias da hipoxemia 

Hipoxemia é definida com a PaO2 baixa (150 mm/Hg) de maneira anormal no sangue, 

ou seja, com pressão barométrica ao nível do mar de 760 mm/Hg, com temperatura corporal 

de 37ºC e pressão do valor de água do gás inspirado úmido de 47mm/Hg. No entanto, quando 

o O2 chega aos alvéolos, a pressão é de 100 mm/Hg. Esse equilíbrio é determinado por dois 

processos: de um lado, a remoção de O2 pelo sangue capilar pulmonar; do outro lado, a 

renovação contínua pela ventilação alveolar. A taxa de remoção de O2 do pulmão é 

comandada pelo consumo de O2 dos tecidos e varia pouco em condições de repouso
 (15). 
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Figura 2.1 - Esquema das pressões parciais de O2 desde o ar até os tecidos 
 

 

Fonte: West JB. Respiratory physiology: the essentials; 2012
(15)

. 

 

A Figura 2.1 demonstra, hipoteticamente, que, no momento em que O2 alcança o 

alvéolo, a PAO2 cai em torno de 100 mm/Hg, ou seja, um terço. Isso decorre porque a PAO2 é 

determinada pelo equilíbrio entre dois processos: de um lado, remoção contínua da ventilação 

alveolar, e, de outro lado, a taxa de consumo de O2, que varia pouco em condições de repouso, 

mantendo-se em torno de 40 mm/Hg. 

A administração de oxigênio ao paciente tem indicações clínicas descritas na 

literatura, as quais devem ser rigorosamente seguidas pelas equipes multiprofissionais. O seu 

objetivo é manter níveis normais de oxigenação adequados para evitar a hipoxemia aguda, 

suspeita ou comprovada, cujo dano é rápido e severo, assim como reduzir a carga de trabalho 

que a hipoxemia impõe ao sistema cardiopulmonar, como arritmia e infarto agudo do 

miocárdico, e ao sistema nervoso central
(33)

. 

O pulmão constitui uma ligação fundamental na cadeia do transporte de O2 e qualquer 

redução da PAO2  resulta em PO2 tecidual mais baixa, mesmo que outros processos sejam 

iguais. Pelas mesmas razões, o comprometimento das trocas gasosas pulmonares promove 

elevação da PCO2 do tecido. Existem quatro causas de hipoxemia
(21)

: 

 Hipoventilação: quando a ventilação alveolar for anormalmente baixa, a PAO2 

alveolar cai e em consequência a PaCO2 é elevada; 

 Limitação da difusão: é a incapacidade de transferência entre O2 e o CO2 pelos 

capilares alveolares; 

 Shunt: refere-se ao sangue que entra no sistema arterial sem passar pelas áreas 

ventiladas do pulmão; 
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 Desequilíbrio entre ventilação-perfusão: é o desequilíbrio entre a ventilação e o fluxo 

sanguíneo em várias áreas do pulmão, resultando no comprometimento na 

transferência tanto do O2 quanto do CO2. 

Considerando-se que o tratamento adequado da hipoxemia depende primeiramente de 

uma compreensão fisiopatológica satisfatória de todos os mecanismos envolvidos, 

concentrações desnecessárias de oxigênio podem ser utilizadas em determinadas situações 

sem que a real causa da hipoxemia seja efetivamente corrigida. A FiO2 é um parâmetro de 

ventilação mecânica frequentemente utilizado para otimizar a oxigenação tecidual. Entretanto, 

um ajuste inadequado da FiO2 pode causar hipóxia ou hiperoxemia e, consequentemente, 

efeitos nocivos ao organismo
(34)

. 

O princípio do ventilador mecânico é gerar um fluxo de gás que produza determinada 

variação de volume com variação de pressão associada. As variações possíveis para esta 

liberação de fluxo são enormes e, com o progresso dos ventiladores microprocessados, as 

formas de visualizar e controlar o fluxo, o volume e a pressão estão em constante 

aprimoramento. São providos de blender integrado que permite misturas precisas de oxigênio 

puro com ar comprimido na fração de 0,21 a 1 de O2. 

Em relação às variáveis gasométricas, a saturação arterial de O2 (SaO2) é uma das 

principais variáveis a serem observadas pela equipe de saúde. Ela constitui a porcentagem dos 

locais de ligações disponíveis na hemoglobina e tem uma relação direta com a PaO2. Em 

condições habituais elas mantém uma relação direita e idealmente seus valores estão em torno 

de PaO2 de 100 mm/Hg e a SaO2  (97,5%). Valores menores de 93% já são considerados 

danosos para os pacientes 
(21)

. 

A administração do oxigênio é indicada quando a PaO2 for inferior a 60 mm/Hg ou a 

SaO2 inferior a 90% 
(35)

. Nos casos de hipoxemia crônica, em que a tolerância à hipoxemia é 

maior, pode-se utilizar uma PaO2 limiar de 55 mm/Hg. Nesses casos, ocorre queda de PaO2 

com valores normais de PaCO2
(16)

. Hipoxemia com o gradiente elevado indica defeito nas 

trocas alvéolo-capilares (insuficiência respiratória hipoxêmica). Hipoxemia com gradiente 

normal é compatível com hipoxemia por hipoventilação alveolar (insuficiência respiratória 

ventilatória). Em alguns casos, em pacientes com shunts pulmonar, a administração de 

oxigênio a 100% a PaO2 arterial não atingirá valores de indivíduos saudáveis
(33)

. 

A oferta de oxigênio ao paciente tem indicações clínicas descritas na literatura, que 

devem ser rigorosamente seguidas pela equipe multiprofissional
(33)

. O objetivo é manter os 

níveis de oxigenação adequados para evitar a hipoxemia aguda suspeita ou comprovada, cujo 
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dano é rápido e severo, além de reduzir os sintomas associados à hipoxemia crônica e a carga 

de trabalho que a hipoxemia impõe ao sistema cardiopulmonar e ao sistema nervoso central. 

Principais efeitos da hipoxemia são
(34)

: 

 Diminuição da frequência cardíaca e da força de contração do coração (pós-carga); 

 Diminuição do volume corrente e da frequência respiratória; 

 Vasoconstrição pulmonar; 

 Vasoconstrição generalizada da rede vascular da pele, músculos e órgãos 

abdominais, para captar mais O2; 

 Vasodilatação da rede vascular do cérebro, devido à ligação do O2 com a água. 

Um fator importante para a troca de gases sanguíneos é a hemoglobina, que funciona 

com um tampão de oxigênio dentro das hemácias. Quando o sangue passa pelos capilares 

pulmonares, a existência de um gradiente alvéolo-capilar gera fluxo, aumentando a PO2 no 

plasma. Com esse aumento da PO2, a afinidade da hemoglobina pelo O2 também aumenta, 

portanto existe uma relação entre a pressão parcial de oxigênio e o grau de saturação da 

hemoglobina
 (36)

. 

Figura 2.2 Curva da afinidade da hemoglobina com o oxigênio 

 

Fonte: Guyton AL, Hall, JE. Textbook of medical physiology 
(37)

. 

Na Figura 2.2 demonstra a curva tem formato sigmoidal, demonstrando que a 

variação de 120 para 80 mm/Hg na pressão do oxigênio não influencia no grau de saturação 

da hemoglobina. Quando a pressão parcial de O2 está entre 50 e 45 mm/Hg, que é a pressão 

existente nos tecidos periféricos, há uma pequena variação na PaO2, entretanto não ocasiona 
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queda da saturação da hemoglobina, constituindo-se em fator essencial para a oxigenação dos 

tecidos periféricos. Essa característica da hemoglobina protege o organismo em caso de 

exposição a pressões barométricas menores, e facilita a oxigenação periférica
(36, 37, 38)

. 

Outra importante característica da hemoglobina é o fato de que, dependendo da 

situação do paciente, sua afinidade pelo oxigênio é reversível e agudamente modificada. Ela 

pode mudar sua conformação tridimensional, esconder o sítio de ligação do radical heme e 

diminuir sua afinidade por O2
(36)

. 

A alteração na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio varia conforme a temperatura 

corporal elevada, pH baixo, a PaCO2 alta e alta concentração dos níveis de ácido 2,3-

Bisfosfoglicérico dos eritrócitos, desviando a curva para a direita. Isto é, em uma determinada 

PaO2, existe menos O2 combinado quimicamente à hemoglobina. O inverso desvia a curva 

para a esquerda
(21)

. 

Figura 2.3 Desvio para a direita da curva de dissociação do O2 pelo 

aumento de H+, PCO2, temperatura e 2,3 DPG. 
 

 

Fonte: West JB. Respiratory physiology: the essentials
(11)

 

Os valores máximos das variáveis supracitadas são: PAO2 alveolar de 40 mm/Hg, 

SaO2 de 70 %, PaO2 de 100% e SaO2 de 97%. Sendo que uma pequena adição de CO ao 

sangue ocasiona desvio para esquerda, conforme ilustra Figura 2.3. 

A oxigenação do paciente reflete mudanças na sua condição clínica e pode ser alterada 

por inúmeras razões, como por acúmulo de secreção, mudança de decúbito com consequente 

alteração da relação V/Q (Ventilação/perfusão), envolvendo, portanto, toda a equipe ligada à 

assistência direta ao paciente
(33)

. 
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Figura 2.4 Mensuração das diferenças regionais na ventilação utilizando 

xenônio radioativo 

 
Fonte: West JB. Respiratory physiology: the essentials

(15)
 

 

A Figura 2.4 ilustra o que ocorre quando o gás é inalado e sua radiação é detectada 

por contadores externos. Observa-se que, com o tórax verticalizado, a ventilação é menor nas 

regiões inferiores. 

Para a verificação dos valores dos gases arteriais, existe a necessidade de uma punção 

para a coleta de sangue, que deve ser executada por enfermeiro ou médico devidamente 

capacitado quanto ao conhecimento teórico e prático do procedimento, com competência para 

avaliar o paciente e a artéria de escolha, podendo, assim, minimizar ou, até mesmo, evitar as 

complicações decorrentes de erros
(39)

. 

O padrão-ouro para o diagnóstico de hipoxemia é a medida direta da PaO2. Esta 

consiste na medida direta da pressão parcial de O2 numa amostra de sangue, colhida 

anaerobicamente, de uma artéria periférica. Sua interpretação é imediata. O paciente deve ser 

mantido com uma taxa suficiente para haver saturação adequada da hemoglobina. Sendo 

assim, o ideal seria manter uma PaO2 na taxa de 80 mm/Hg para garantir uma saturação 

superior a 95%. Em condições fisiológicas, uma PaO2 acima de 60 mm/Hg implica, de acordo 

com a curva de dissociação da hemoglobina, numa saturação superior a 91%
(40)

. 

De acordo com a mesma curva, fica claro também que não há vantagem nenhuma em 

se trabalhar com PaO2 acima de 90 ou 100 mm/Hg. Assim, se a taxa de hemoglobina for 

normal, tem-se um conteúdo arterial de O2 (CaO2) adequado, pois este corresponde à 

quantidade real deste gás, que será transportado pelo sangue. Em indivíduos jovens e 
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saudáveis, a PaO2 é de aproximadamente 95 mm/Hg, mas pode variar entre 85 e 100 

mm/Hg
(15)

. Todos os pacientes necessitam de contínua monitorização
(33)

. 

A despeito na normalidade da PaO2, vale lembrar que algumas causas, como o 

envelhecimento, favorece ao aumento das desigualdades ventilatória-perfusional, e, aos 65 

anos, o teto da PaO2 fica em torno de 85 mm/Hg. Além da idade, fatores como índice de 

massa corporal (IMC), PaCO2, postura e altitude influenciam nos valores da PaO2
(21)

. 

A PaO2 pode sofrer alterações em função da idade e dos distúrbios entre ventilação e 

perfusão. Seus valores normais relacionados à idade são dados pela fórmula de Sorbini, onde: 

PaO2 = 109 – (0,43 x idade). A pressão parcial de oxigênio no alvéolo (PaO2) é diferente da 

pressão parcial do oxigênio no ar atmosférico, devido ao fato de a concentração de outros 

gases componentes desta mistura serem também diferentes no ar alveolar. Quando se eleva a 

FiO2, resultam em acréscimos na PaO2, e alterações na PaCO2 afetam diretamente a PaO2, 

onde FiO2 ideal = PaO2 ideal X FiO2 ofertada X PaO2 gasometria
(41)

. 

2.3 Classificações de Insuficiência Respiratória Aguda 

A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) ou Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA) é definida, de acordo com a Conferência de Consenso Europeu - 

estadunidense, como sendo uma insuficiência respiratória de instalação aguda em associação 

a um infiltrado pulmonar bilateral visualizado na radiografia de tórax. A imagem deve ser 

compatível com edema pulmonar, além hipoxemia grave como relação PaO2/FIO2 ≤ 200, 

adjunta de uma pressão de oclusão da artéria pulmonar ≤18 mm/Hg. Como também, a  

presença de sinais clínicos ou dados ecocardiográficos de hipertensão atrial esquerda 

acumulado com a presença de um fator de risco para lesão pulmonar
(42)

. 

Durante essa mesma Conferência de Consenso surgiu o termo Lesão Pulmonar Aguda 

(LPA), cuja definição é idêntica à da SDRA, exceto pelo grau menos acentuado de hipoxemia 

presente na LPA (PaO2/FIO2 ≤ 300). A finalidade é identificar os pacientes mais 

precocemente durante a evolução de seu quadro clínico. Assim, todo paciente com 

SARA/SDRA apresenta LPA, porém nem todo paciente com LPA evolui para 

SARA/SDRA
(43)

. 

Em relação à apresentação dos quadros supracitada eles cursam com a insuficiência 

respiratória (IR), condição na qual o sistema respiratório não consegue manter os valores da 

pressão arterial de oxigênio (PaO2) e/ou da pressão arterial de gás carbônico (PaCO2) dentro 

dos limites da normalidade, para determinada demanda metabólica
 (35)

.
 
Acrescentando que, a 

insuficiência respiratória está relacionada à incapacidade do sistema respiratório em manter 

níveis adequados de oxigenação e gás carbônico. Corroborando, o III Consenso Brasileiro de 
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Ventilação Mecânica ratifica que a insuficiência respiratória deverá atender aos seguintes 

valores gasométricos: PaO2 inferior a 55-60 mm/Hg, SaO2 inferior a 90% ou a PaCO2 

superior a 45-50 mm/Hg com pH inferior a 7,30-7,35
(35)

.
 
Percebe-se claramente que os valores 

se referem a distúrbios respiratórios relacionados ao metabolismo e não somente aos 

distúrbios de oxigenação.
 

A IR, classicamente, é dividida em tipo I (hipoxêmica) e tipo II (hipercápnica). Na 

hipoxêmica, também chamada de alvéolo-capilar ou anormalidade da oxigenação, os 

distúrbios fisiopatológicos levam à instalação de hipoxemia, mas a ventilação está mantida. 

Caracteriza-se, portanto, pela presença de quedas da PaO2 com valores normais ou reduzidos 

da PaCO2. Nesses casos, observa-se elevação do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio devido 

a distúrbios da relação V/Q, na qual o sangue que passa pelos capilares pulmonares sofre de 

desvio dentro dos pulmões (shunt) e retorna mal-oxigenado ao átrio esquerdo. Compreende 

doenças que afetam, primariamente, vasos, alvéolos e interstício pulmonar. Exemplo dessas 

condições seriam casos de pneumonias extensas ou da síndrome da angústia respiratória 

aguda (SARA)
(21, 36, 37, 38, 43)

. 

Em pacientes com IR do tipo I, deve-se considerar a instalação de ventilação 

mecânica, quando a PaO2 se mantiver abaixo de 60 mm/Hg, apesar do uso de altas FiO2. Em 

relação ao paciente crítico o enfermeiro deve ter a capacidade proativa para avaliar 

criteriosamente os pacientes com distúrbios ventilatórios embasados  na experiência e na 

clínica para desvelar precocemente importantes alterações gasométricas.  Com esta atitude ele 

é capaz de prever as resposta inadequada ao tratamento clínico, minorar o excessivo trabalho 

respiratório, fadiga da musculatura respiratória e a depressão do estado de consciência 

evitando complicações durante e/ou em decorrência  da instalação da VM
(44)

. 

Pacientes com IR, habitualmente, queixam-se de dispneia, evidenciada pela taquipneia 

e taquicardia. Observa-se cianose quando as concentrações de hemoglobina estejam reduzidas 

ao nível de 5 g/dl. À medida que a hipoxemia acentua-se, ocorrem manifestações 

neurológicas, tais como diminuição da função cognitiva, deterioração da capacidade de 

julgamento, agressividade e incoordenação motora. Manifestações semelhantes podem ser 

causadas por elevações agudas do gás carbônico
 (33, 36, 37, 38)

. 

Nos casos em que há hipoxemia crônica, os pacientes podem apresentar sonolência, 

falta de concentração, apatia, fadiga e tempo de reação retardado.  A hipercapnia crônica pode 

desencadear sintomas semelhantes aos da hipoxemia crônica, além de cefaleia, 

particularmente matinal, distúrbios do sono, irritabilidade, insatisfação, sonolência, coma e 



43 

morte. O quadro abaixo apresenta um resumo esclarecendo os principais sinais e sintomas por 

ordem de importância
 (45)

. 

Tabela 1- Quadro Sindrômico de Insuficiência Respiratória Aguda RA por ordem de 

importância 

SINAIS / EXAMES RESULTADOS 

Consciência Sonolência / torpor / coma 

Dispneia Moderada / intensa 

Frequência respiratória > 35 

Saturação de O2 < 90% 

PaO2 <60 mm/Hg 

PaCO2 > 50 -55 mm/Hg 

Cianose Intensa +++ / ++++ 

Estado hemodinâmico Instável 

Aspecto Radiológico Hiperdensidade intensa unilateral e/ou bilateral 

PH < 7.35 ou > 7.45 
Fonte: Ferrari D. Terapia Intensiva Moderna: insuficiência respiratória aguda. 

http://www.medicinaintensiva.com.br/IRpA.htm 
(45)

 

O autor supracitado descreve os aspectos clínicos relacionados à hipoxemia, como 

sendo: 

 Nível de consciência: resposta ao comprometimento tecidual, pois o cérebro 

normalmente recebe 20% do oxigênio sanguíneo total; 

 Dispneia: sensação subjetiva de falta de ar. Ocorre associada à taquipneia; 

 Taquipneia: compensatória ao aumento da captação de O2 e eliminação de CO2, sendo 

esta de resposta bulbar; 

 Saturação de O2: com o advento da oximetria de pulso, a saturação periférica da 

hemoglobina (SpO2) passou a ser importante método não invasivo para avaliação 

indireta da PaO2.  

 PaO2: o oxigênio é mantido dissolvido no sangue na proporção de 100ml de sangue 

para 20ml O2 (ar ambiente e Hb 15 g). É fundamental identificar a idade do paciente 

para avaliação clínica dos dados gasométricos. O cálculo de PaO2 estimada pode ser 

feito; 

 Diminuição de reserva pulmonar: 1 mm/Hg por ano após 60 anos;  

 PaO2 = 104 – (0.27 x idade);   

 PaCO2: o dióxido de carbono ou gás carbônico é produto de metabolismo celular 

(metabólito) na formação de Adenosina Trifosfato (ATP) mitocondrial em conjunto 

com a água. Em valores arteriais normais, atinge 35 a 45 mm/Hg e a elevação dos seus 
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valores em pacientes com IR denota dificuldade de troca gasosa ou hipoventilação. 

Alterações bizarras na PaCO2 é um mal preditivo de prognóstico;  

 Cianose: ocorre quando a oxi-hemoglobina está reduzida, aparecendo com saturações 

por volta de 80%; 

 Hipotensão: é causada no choque séptico pela liberação de microrganismo e as suas 

toxinas na corrente sanguínea com repercussões hemodinâmicas com presença da  

diminuição da resistência vascular e depressão do miocárdico; 

 Aspecto radiológico: as hiperdensidades traduzem alterações parenquimatosas 

pulmonares. A dificuldade respiratória, em sua maioria, está relacionada com lesões 

extensas ou bilaterais e essas surgem com hiperdensidade na radiografia. 

 pH: medida da curva logarítmica da concentração do hidroiônica (H+) ou hidroxiônica 

(OH-, hidroxila). As alterações de pH são graves, e, quando ocorrem, ultrapassam a 

homeostasia do sistema tampão. 

Sabidamente, algumas doenças apresentam hipoxemia crônica, sendo que cerca de 1/3 

dos pacientes com cirrose descompensada têm saturação arterial de oxigênio reduzida e, 

algumas vezes, cianose. A Síndrome Hepatopulmonar (SHP) é caracterizada como uma 

tríade: doença hepática, dilatação vascular intrapulmonar e hipoxemia arterial. Apesar de a 

SHP ser uma causa infrequente de hipoxemia em adultos e crianças com hepatopatia (5-29%), 

pode resultar em hipoxemia (PaO2 < 50 mm/Hg) severa e debilitante, com necessidade de 

oxigenoterapia contínua. A fisiopatologia da hipóxia na SHP consiste da dilatação (e possível 

proliferação) do leito vascular pulmonar ao nível dos capilares e pré-capilares, onde ocorrem 

as trocas gasosas. Essa desorganização vascular resulta no desenvolvimento de unidades 

alveolares. Apesar do desenvolvimento dessas unidades a ventilação é preservada, mas a 

perfusão é profundamente diminuída, comprometendo a oxigenação arterial
 (46)

. 

Em relação à indicação da ventilação mecânica se tem parâmetros estabelecidos para a 

instalação da mesma, conforme ilustra Quadro 1. 
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Quadro 1 - Indicação de ventilação Mecânica em pacientes com insuficiência respiratória 

Mecanismo Valores de 

Referência 

Indicação de 

Ventilação Mecânica 

Ventilação Alveolar, Inadequada 

– PaCO2 (mm/Hg) 

– PH 

 

35-45 

7,35-7,45 

 

> 55 

< 7,20 

Expansão Pulmonar, Inadequada 

– Volume Corrente (ml/kg) 

– Capacidade Vital (ml/kg) 

– Frequência Respiratória 

 

5-8 

65-75 

12-20 

 

< 5 

< 10 

35 

Força Muscular, Inadequada 

– Pressão Inspiratória, Máxima (cm H2O) 

– Capacidade Vital (ml/kg) 

– Ventilação Voluntária, Máxima (VVM; 

l/min) 

 

-80 a -100 

65-75 

120-180 

 

- 20 

< 10 

< 2 X o volume 

minuto 

Trabalho Respiratório, Aumentado 

– Volume minuto (l) 

– Espaço morto (VD/VT) 

5-6 

0,25-0,40 

> 10 

> 0,6 

Oxigenação 

– P(A-a)O2 com oxigênio a 100% (mm/Hg) 

– PaO2 /FiO2 (mm/Hg) 

 

25-65 

> 300 

 

> 350 

< 200 
Fonte: Pádua AI,Alvares F, Martinez JAB. Insuficiência respiratória

(35)
. 

 Para a indicação da ventilação mecânica se observa muito mais do que os níveis 

oximétricos,  conforme apresenta o  Quadro 1. Percebe-se um conjunto de variáveis que 

combinadas que determinam o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda e  o emprego da 

VM. 

2.4 Tipos de Aspiração 

Os tubos endotraqueais são dispositivos essenciais para manter a perviedade das vias 

áreas. São fabricados com material atóxico curvado para se adaptar à anatomia da nasofaringe 

ou orofaringe e termossensíveis, sendo capazes de se ajustar às características individuais de 

cada paciente. Os marcadores radiopacos no corpo do cateter permitem a visualização da 

radiografia, dotados ou não de balonetes. Além dessas particularidades, as principais funções 

do tubo endotraqueal são proteger a via aérea de aspiração de vômito ou sangue  através da 

formação de um selo entre o tubo e a mucosa traqueal, além de permitir um acesso para que 

os parâmetros ventilatórios sejam oferecidos ao paciente permitindo assim, uma ventilação 

sob pressão positiva, por volume ou  lhe dando pressão suporte até a  retomada da ventilação 

espontânea
(30)

. 

A história remonta que a utilização dos tubos endotraqueais foi concebida na Roma 

antiga e esteve sempre associado ao uso em anestesia. Por volta de 1880, na Europa, os tubos 

endotraqueais eram introduzidos após a sedação com clorofórmio, preferencialmente pela via 
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nasofaríngea. A partir do ano de 1928, Magil foi o primeiro a acessar a via oral para a 

instalação do tubo, percebendo que era a via mais segura e até hoje é a mais utilizada. 

Primeiramente, os tubos endotraqueais eram confeccionados com látex e posteriormente 

foram substituídos por silicone que se mostram não biocompatíveis. A partir da década de 

1980, os tubos endotraqueais de látex foram substituído por  policloreto de polivinila (PVC), 

dada a capacidade do plástico em se modelar às vias aéreas inferiores, capacidade 

denominada termossensibilidade. O ganho da transparência trouxe a possiblidade de 

visualização das secreções na parte distal do tubo e a linha radiopaca foi inserida para 

identificar o correto posicionamento do tubo através de radioscopia
(47)

. 

A aspiração endotraqueal pode ser realizada através de dois métodos ou sistemas: 

aberto e fechado. O sistema aberto de aspiração endotraqueal é o mais tradicional e o mais 

rotineiramente usado na maioria dos serviços. Este sistema de aspiração consiste na 

introdução de um cateter nas vias respiratórias do paciente de uso único, para a extração de 

secreção. Para que a secreção seja removida, um cateter de aspiração deve ser conectado a um 

aspirador com pressão de sucção ou pressão negativa.  

O processo da aspiração é definido como o movimento de fluidos e gases de um lugar 

para outro por gradiente de pressão. Poderá haver queda na saturação arterial de oxigênio em 

pacientes que requerem pressão final expiratória positiva (PEEP) e fração inspirada de 

oxigênio (FiO2) elevados
(48)

. 

O sistema fechado de aspiração traqueal é adaptado ao tubo traqueal ou à cânula de 

traqueostomia e o comprimento varia conforme a especificidade do cateter. O dispositivo é 

formado de um cateter de aspiração traqueal, que é envolto numa manga plástica e, dessa 

maneira, pode-se aspirar seguidamente sem necessidade de interrupção da ventilação 

mecânica e sem abertura do sistema para o ambiente. Além disso, o dispositivo consta de um 

injetor lateral para fazer a limpeza do cateter com uma seringa que requer destreza e 

habilidade para não injetar líquido nas vias aéreas, já que o procedimento deve ser realizado 

com instilação e aspiração simultaneamente
 (49)

. 

Os sistemas de aspiração aberto e fechado são igualmente eficazes na remoção de 

secreções. No entanto, o sistema fechado determina menor risco de hipoxemia e arritmias e 

deve ser preferido, principalmente em situações nas quais são usados valores de PEEP 

elevados, como na lesão pulmonar aguda. Fato é que a aspiração endotraqueal propicia uma 

execução mais adequada da técnica como menor alteração dos parâmetros cardiovasculares, 

além de diminuir o tempo dispendido para execução do procedimento. Já o sistema aberto 
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mostrou-se uma técnica tradicionalmente executada na unidade de terapia intensiva, 

acarretando alterações fisiológicas
 (50)

. 

Em uma revisão sistemática sobre o impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, demonstrou-se que o 

impacto dos dois sistemas é semelhante para o desenvolvimento da pneumonia associada à 

ventilação mecânica. Assim, a escolha do tipo de sistema de aspiração traqueal deve ser 

baseada em outros parâmetros, como, por exemplo, a doença do paciente, os custos, a 

necessidade de PEEP e FiO2 elevadas, o número de aspirações requeridas e período de tempo 

em ventilação mecânica
(51)

. 

Entretanto, deve-se levar em consideração que o uso do sistema fechado aumenta o 

risco de colonização do trato respiratório, em contrapartida previne a perda de volume 

alveolar e menor prejuízo hemodinâmico pela manutenção dos parâmetros cardiovasculares e 

ventilatórios
 (52)

. 

 

2.5 Sepse 

A UTI propicia um risco aumentado para desenvolvimento de Infecções Relacionadas 

à Assistência à Saúde (IRAS) por ser tratar de um local que possui pacientes que apresentam 

susceptibilidade maior de apresentá-las, seja pela execução de processos envolvendo artigos 

críticos ou material biológico, seja pelas realizações de procedimentos invasivos, como 

também pela frequência de trocas e manipulações
 (53)

. 

A ANVISA discorre que existem sérios problemas na UTI que predispõem os 

pacientes graves a contrair uma infecção, associados ao fato da própria natureza dos 

procedimentos necessários para manter a vida, a quebra de barreiras naturais que separam o 

micro-organismo do ambiente interno, invasão da pele por cateteres, drenos, tubo 

endotraqueal e perda da barreira protetora da glote, sonda vesical etc. O estado de 

imunodepressão e a necessidade de monitorização, associada à sobrecarga de trabalho da 

equipe multiprofissional, resultam frequentemente em procedimentos inadequados em relação 

ao paciente internado
(53)

. 

A fim de minorar a evolução desfavorável da sepse, o reconhecimento precoce dos 

diferentes parâmetros clínicos pelo enfermeiro é de suma importância não só pelo diagnóstico, 

mas também para aperfeiçoar os planos terapêuticos e estratégias de monitorização oxi-

hemodinâmica
 (54)

. 

Em 1992, o American College of Chest Physicians e a Society of Critical Care 

promoveram uma conferência que resultou na criação de um consenso sobre as fases da sepse, 
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posto que, até então, a generalização impossibilitava estudos específicos para cada área com 

falsas taxas de mortalidade geral
 (55)

. 

A fases da sepse é um nome genérico referido há uma infecção que a princípio não 

tem uma fonte  identificável e, em algumas fases não é possível identificar a transição de uma 

fase a outra. Neste esteio, SIRS é a primeira fase com sintomas amplos e generalistas de uma 

infecção sem foco determinado. A segunda fase é a sepse, donde o paciente deve ter pelo 

menos dois critérios da SIRS e o foco da infecção determinado. Já a sepse grave é a forma 

intermediária na qual o paciente evolui com hipotensão, distúrbios de coagulação e disfunção 

de órgãos.  Inicia- se a  hipotensão que é prontamente revertida de soluções cristaloides.  Na 

quarta fase que é o choque séptico, os distúrbios de coagulação, função cardíaca, renal e 

respiratória já se apresentam prejudicados. Neste quadro se tem o edema generalizado por 

diminuição da resistência vascular e extravasamento de líquido intracelular para o espaço 

extracelular
.
. Nessa fase também, o uso de medicação vasoativa é essencial para a reversão da 

hipotensão refratária a volume e a persistência de hiper-hidratação leva ao edema agudo de 

pulmão. A última fase é a disfunção de múltiplos órgãos (DMO)  um quadro geralmente  

irreversível, no qual,  os pacientes exibem perdas das funções fisiológicas e a manutenção da 

vida depende de suporte avançado de vida
(24,25,35). 

A síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS, do inglês Systemic Inflammatory 

Response Syndrome) sugere infecção, possuindo sinais e sintomas pelos quais será 

identificada, e, quando confirmado o foco, frequentemente evolui para sepse. A disfunção 

orgânica é a fase de sepse grave. A hipotensão refratária à reposição volêmica recebe o nome 

de choque séptico. É fase extremamente importante do processo infecioso, e, por 

consequência, necessita de cuidados clínicos e da saúde pública, pois se trata de uma das mais 

importantes complicações infecciosas da medicina contemporânea, tanto por sua incidência 

quanto por sua gravidade e por seu grande potencial de evolução para o óbito
 (56, 57)

. 

A sepse não possui resposta local, e sim uma resposta sistêmica à infecção. Os 

pacientes apresentam vasodilatação com subsequente hipotensão devido à diminuição da 

resistência vascular periférica. Todo esse volume extracelular se torna algum momento risco 

para edema agudo de pulmão pela falta de um sistema cardio-renal eficiente. Além dessas 

dificuldades de manter o líquido extracelular e eliminação eficaz das exc0reções e depuração 

dos líquidos corpóreos, o aumento da permeabilidade vascular extravasa líquido para o espaço 

extracelular e acelera a cascata de coagulação. Esta combinação, associada ao depósito de 

fibrina na microvasculatura, leva à hipoperfusão de órgãos
 (58)

. 
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A incidência de sepse grave aumentou 91,3% a partir da década de 2000 anos, 

acometendo de 1 a 3 pacientes para 1.000 indivíduos em diferentes regiões do mundo
 (58)

. No 

Brasil, cerca de 25% dos pacientes internados UTI são admitidos ou evoluem para sepse, 

sepse grave ou choque séptico, com taxas de mortalidade de 34,7, 47,3 e choque séptico 

(52,2%), respectivamente
(59)

. 

Uma coorte prospectiva realizada entre 1995 a 2000, com 56,673 pacientes na 

Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, evidenciou que  (27,1%) dos pacientes que foram 

admitidos na UTI com sepse severa houve predominância de mulheres com média de idade de 

65 anos. Os principais órgãos/sistemas que apresentavam disfunções de  dois sistemas como 

os  cardiovascular e respiratório ou em três sistemas cardiovascular, respiratório e metabólico. 

A mortalidade na admissão por sepse severa foi de 2%. Contudo, esses valores elevaram-se 

durante as 24 horas (35%) e ao término das 24 horas atinge 41,5% com incremento de 18,5% 

em horas.
(60)

. 

Em uma coorte histórica realizada entre janeiro de 2005 e abril de 2007, nos EUA, 

com amostra de  1.735 diagnósticos das fases da sepse grave e choque séptico e teve como 

objetivo averiguar se os médicos registravam corretamente o CID dos pacientes com sepse 

severa e choque séptico. Evidenciou-se que (51,7%) dos pacientes eram admitidos com sepse,  

sendo os que apresentavam características de sepse grave correspondiam a 15,6% e, os que  se 

enquadravam em choque séptico a 36,4%. Os autores sugerem que há falta de conhecimentos 

dos profissionais médicos em fazer o diagnóstico correto das fases da sepse e, 

consequentemente compromete a avaliação do risco de morte do paciente nas primeiras 24 

horas de admissão na UTI 
(61)

. 

Estudo coorte prospectiva realizada em 70 unidades de terapia intensiva de todas as 

regiões do Brasil teve como universo de 3.128 pacientes, dos quais 521 (16,7%) foram 

diagnosticados com sepse, sepse grave ou choque séptico evidenciando uma elevada 

mortalidade das subdivisões da sepse nas UTI no país. A mortalidade por choque séptico é 

uma das mais elevadas no mundo, sendo em torno de 60%, enquanto nos demais países não 

chegam a 40%. Os pacientes brasileiros são mais graves e com tempo de internação maior, em 

consequência, talvez, do uso de ventilação mecânica (82%), vasopressores (66,2%), 

hemotransfusão (44,7%) e cateter de Swan-Ganz (18,8%)
(25)

. 

O choque séptico permanece com alta incidência de morbidade e mortalidade em 

unidade de terapia intensiva. Apesar dos inúmeros avanços no tratamento de suporte de 

pacientes com sepse, a mortalidade geral mudou pouco nos últimos 20 anos. Muitas terapias 
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inovadoras foram tentadas nesta área, principalmente destinadas a interromper o ciclo de 

ativação de citoquinas, que fazem parte da resposta inflamatória sistêmica, como também as 

terapias com mediadores moleculares da inflamação e da coagulação
 (62)

. Mesmo que tais 

avanços sejam alcançados a enfermagem continuará com cuidados praticamente imutáveis em 

relação a este tipo de paciente dada as manifestações a nível celular que repercutem 

fracamente na atenção ao paciente criticamente enfermo. 

2.6 Índices de prognóstico e disfunção orgânica relacionada à Sepse 

2.6.1 APACHE II 

O índice de prognóstico Acute Physiology, Age, and Chronic Health Evaluation II 

APACHE II é frequentemente utilizado em UTI para indicar a probabilidade de mortalidade 

nas primeiras 24 horas de internação e leva em consideração as seguintes variáveis: 

temperatura retal; Pressão Arterial Média (PAM); Frequência Cardíaca (FC); Frequência 

Respiratória (R); Relação PaO2 / FiO2 (P/F); Potássio (K
+
), Sódio (Na

+
), creatinina (C), 

hematócrito (Ht), hemácias e escala de coma de Glasgow. O escore é dividido em variáveis 

anormalmente altas, com valor atribuído de +4 a 0, e anormalmente baixas, com valores de +4 

a 1+.  

As categorias diagnósticas são para paciente em pós-operatório de emergência ou com 

insuficiência grave de sistema orgânico. Nestes casos,  se acrescentam 5 pontos ao valor total 

e em pós-operatório eletivo soma-se apenas dois pontos. A insuficiência grave de sistema 

orgânico deve preencher os seguintes critérios
(63)

: 

 Hepática: cirrose comprovada, Hipertensão Digestiva Alta por hipertensão 

portal ou insuficiência hepática/encefalopatia/coma; 

 Cardiovascular: grupo IV da classificação da New York Heart Association para 

ICC; 

 Respiratório: Doença Pulmonar Obstrutiva crônica hipóxia crônica 

documentada, policitemia secundária, hipertensão pulmonar grave, insuficiência respiratória 

aos pequenos esforços e hipercapnia; 

 Renal: tratamento dialítico; 

 Imunológico: sob tratamento imunossupressor ou portador de doença que 

compromete a imunidade.  
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Figura 2.6.1 Cálculo de mortalidade relacionado aos pontos do APACHE II 

 

Fonte: Risco Cirúrgico - Med
(64)

 

A Figura 2.6.1 para iniciar o cálculo do RR é necessário somar os valores do escore 

de fisiologia aguda (A) + Pontos para a idade (B) + Pontos para doença crônica (C). A Figura 

2.6.2 ilustra como é realizado o cálculo da mortalidade associado ao APACHE II. Na próxima 

figura, são demonstrados os percentuais para os intervalos de pontos dos escores. 

Figura 2.6.2 Porcentual de mortalidade associado aos pontos do APACHE II 

 
Fonte: Risco Cirúrgico - Med

(65)
 

 

A Figura 2.6.2 explana os pontos do APACHE II e seus respectivos percentuais de 

mortalidade prevista. Num estudo sobre  choque séptico  e os pontos do APACHE da 

população é, em média, 20. No estudo de Freitas
 (66)

, o escore APACHE II médio foi de 

20±7,3, com risco estimado de morte de 32,4% e mortalidade observada de 58,2%. A média 

de permanência hospitalar foi de 27,8±25,2 dias. Num estudo que
 
 realizou comparação entre 

as medianas dos escores APACHE II entre os grupos de pacientes que foram a óbito e tiveram 

alta na internação da UTI. Observou-se que no primeiro grupo o escore de gravidade teve 

mediana igual a 25 pontos, com percentil 25 igual a 19 pontos, enquanto que no grupo de 

pacientes que tiveram alta a mediana do APACHE foi de 18 pontos, com percentil de 75, 

igual a 23 pontos
(67)

. E, finalmente, o estudo sepse Brasil encontrou APACHE II com valores 

aproximados com os demais de 20 pontos detectados a partir de uma coorte multicêntrica
(68)

.  

A utilização de Software é bastante empregada em muitos hospitais que tem 

prontuário eletrônico. Criados para facilitar o cálculo das variáveis e risco de mortalidade é 

uma ferramenta facilitadora no cotidiano da prática clínica. Na figura mostra a captura de tela 

da calculadora bio do HUCFF. 
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Figura 2.6.3 Captura de tela da calculadora APACHE II do 

prontuário eletrônico (pronthu) do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF), 2013 

 

Fonte: Prontuário eletrônico do HUCFF 

A Figura  2.6.3 exibe a tela do APACHE II do prontuário do HUCFF e  a versão 

empregada no hospital apresenta os campos de fácil leitura é preenchimento. 

Automaticamente, a calculadora dá a pontuação do APACHE e letalidade prevista. 

2.6.2 SOFA - Sepsis-related Organ Failure Assessment  

Trata-se de um escore  desenvolvido pela Sociedade Europeia de Terapia Intensiva  

para descrever quantitativamente  a sequência de complicações de um paciente crítico, 

avaliando a função individual de cada órgão que compõe o escorre  auxiliando no 

entendimento fisiopatológico clinicamente relevante.  Inicialmente desenvolvido para 

pacientes séptico, mas posteriormente  se mostrou  aplicável a todos tipos de  pacientes 

críticos em UTI. A Figura 2.6.4  demonstra as variáveis e pontuação correspondente aos 

órgãos alvos do escore 
(69)

. 
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Figura 2.6.4  SOFA escore 

 
Fonte: Sampaio FBA, Alves WA, Magalhães CK, Oliveira VN, Santos LP. Use of the Sofa Score to Assess the 

Incidence of Organ Dysfunction in Patients with Cardiovascular Pathology
(69)

. 

 

A Figura 2.6.4   ilustra a pontuação e a caracterização de cada variável. Os sistemas 

contemplados pelo escore são: respiratório, coagulação, hepático, circulatório, neurológico e 

renal. Apesar de se constituir de seis sistemas, o profissional deve ser detentor do 

conhecimento sobre escala  Glasgow, cálculo da P/F, cálculo da dose de medicamento por 

mcg/kg/min. Nesta esteira, um estudo de acurácia para implementação de uma versão 

eletrônica do SOFA realizado em  2005 demonstrou que o software com dados do SOFA era  

confiável, utilizando como ponto de corte para pacientes em UTI. O ponto de corte 

empregado estabelecido em  6 pontos com risco para disfunção de órgão. Apesar da 

confiabilidade do software ser comprovado o seu correto manuseio e interpretação dos dados  

esbarrava no treinamento dos profissionais para o preenchimento correto das variáveis
(70)

. 

Apesar de não ter sido criado para avaliar mortalidade estudos evidenciaram a  alta acurácia  

de predição de mortalidade em pacientes críticos
(67,69)

. A figura mostra uma captura de tela do 

SOFA do pronthu do HUCFF. 
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Figura 2.6.5 Captura de tela da calculadora SOFA do prontuário 

eletrônico (pronthu) do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho (HUCFF), 2013 

 

Fonte: Prontuário eletrônico do HUCFF 

Apesar do escore da SOFA apresentar menos variáveis que o APACHE II conforme 

exibe a figura antes da inserção dos dados se deve fazer  alguns  cálculos já supracitados. A 

calculadora  automaticamente  acrescenta os valores de cada variáveis  somado 

automaticamente. 

2.8. Procedimento Operacional Padrão 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) pode ser entendida como registro de atos 

(ações, procedimentos) necessários ao processo de intervenção, abordagem de situações e 

problemas de saúde e instituídos como uma convenção. Trata-se de discriminar 

minuciosamente as atividades e atribuições dos profissionais, no âmbito da instituição de 

saúde, para que o profissional com responsabilidade, competência, respaldo e segurança, 

ofereça uma assistência ao usuário, respeitando os preceitos éticos e legais.
(71) 

A atividade do cuidar, além de complexa exige confiabilidade assistencial por meio da 

técnica prestada de forma segura. A construção de procedimento operacional padrão é um 

meio seguro para que as execuções de enfermagem sejam padronizadas e sejam passíveis de 

auditoria
 (72)

. Diferentemente de uma rotina tradicional, pois   ele se debruça numa estrutura 

mínima para sua confecção, como: objetivo, material utilizado, procedimento técnico; 

recomendação, responsabilidades e referências. 

O procedimento operacional padrão é de fundamental importância para a prática 

clínica do enfermeiro em UTI com o diferencial de ser abarcado por uma pesquisa clínica 
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direcionada para os paciente específicos ou uma técnica de enfermagem. O resultado é um 

produto que reúne as melhores evidências que serão de grande valia para os gestores por ser 

um guia da atuação nos locais de trabalho, por respaldar o desempenho dos enfermeiros e 

demais profissionais da equipe de saúde, por orientar as ações de educação permanente no 

ambiente da prática além dos estudantes interessados no cuidado aos pacientes críticos em 

UTI
(73)

. 

A adoção da ferramenta deve ser tomada como um desafio, pois implica, muitas vezes, 

em fazer rupturas em práticas e crenças internalizadas partindo para a competência técnica e 

política, como sujeitos sociais dotados de conhecimento, de raciocínio, de percepção e 

sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, prontos a intervirmos em contextos de 

incertezas e complexidades para fortalecer o Sistema Único de Saúde
(74)

. 

A elaboração de um procedimento operacional padrão para aspiração endotraqueal se 

tornou necessário, posto que o profissional enfermeiro, como membro ativo da equipe 

multiprofissional, precisa desenvolver um trabalho com autonomia e maior resolutividade, 

conforme salienta a Lei 7.498/86
(4)

 do exercício profissional da enfermagem. Considerando 

que os processos de trabalho desses profissionais, tornam-se cada vez mais, complexos e os 

avanços tecnológicos se encontram cada vez mais intermediando o saber-ser e o saber-fazer 

das pessoas, torna-se imperativo a elaboração de ferramentas assistenciais que orientem 

normatizem e proporcionem segurança e qualidade no desempenho das atividades da 

enfermagem
(116)

. 
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“A complexidade não é uma receita para conhecer o inesperado.  

Mas ela nos torna prudentes, atentos, não nos deixa dormir na 

aparente mecânica e na trivialidade dos determinisnos. Ela nos 

mostra que não devemos nos fechar no " contemporaneísmo", 

isto é, na crença de que o que acontece hoje vai continuar 

indefinidamente (...). A complexidade necessita de uma 

estratégia. Assim, segmentos programados com sequências 

aleatórias são úteis e necessárias, (...) partindo de uma ação mais 

rica e menos mutiladora. Acredita-se que quando menos o 

pensamento for mutilador menos pessoas serão mutiladas que os 

efeitos são sentidos não só no mundo intelectual, mas na vida. 

Deste modo pensamentos mutiladores são resultado de  

pensamentos fragmentados e unidimensionais". 

 Morin E.
(3)

  

                                                             
3
 Morin E. Introdução ao pensamento complexo. 4 ed. Porto Alegre: Sulinna, 2011 
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3. MÉTODO 

3.1. Delineamento da pesquisa 

Ensaio clínico crossover randomizado 2 X 2, do tipo AB e BA, um braço, duplo-cego 

de equivalência. 

Os ensaios clínicos randomizados controlados são padrão-ouro no enfoque das 

pesquisas de tratamento, prevenção e diagnóstico, pois são capazes de gerar evidências de 

maior qualidade. A sua principal vantagem em relação aos outros desenhos decorre da sua 

característica experimental, onde o fator em estudo é introduzido de maneira deliberada sobre 

a amostra da pesquisa, na forma de intervenção terapêutica ou preventiva
 (75)

. 

Em relação aos ensaios clínicos, o delineamento crossover confere melhores 

resultados em relação ao paralelo, porque cada indivíduo serve de controle para ele mesmo. 

Assim, é possível remover a variabilidade inter-individual da comparação entre as 

formulações e são necessários menos voluntários para fornecer a mesma precisão. Além 

disso, com uma aleatorização adequada dos indivíduos nas sequências, é possível obter um 

estimador ótimo não viciado para a razão e/ou diferença entre as médias das formulações
 (76)

. 

O estudo de equivalência refere aquele em que ele não prova eficácia, já que em 

ambos os casos podem ser apenas igualmente eficazes. As vantagens do estudo crossover são: 

não expor os pacientes a tratamentos "ineficazes"; maior facilidade para recrutamento de 

pacientes; menor chance de abandono; comparação direta de um novo tratamento com outros 

já existentes
 (77)

 

Figura 3.1- Design crossover trial 

 

 
Fonte: Welleck S, Blettner M. On the proper use of the crossover design in 

clinical trial: part 18 of a series on Evaluation of scientific publications
 (78)

. 

Legenda: Pt= paciente; random= randomização 

A Figura 3.1 é o recorte da versão original publicado pelos autores. Para que a 

visualização do desenho se torne mais tangível foi realizado um fluxograma substituindo os 

momentos articulados pelos autores conforme a Figura 3.2.  
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Figura 3.2 Fluxograma do desenho de ensaio clínico randomizado crossover 2 X 2 dos 

pacientes em choque séptico em um hospital universitário, 2013 

 

Nota: n = 22 pacientes, após o término da Fase A o paciente passa para a fase B. 

 

 

 A Figura 3.2 ilustra a adaptação do delineamento crossover construído por Welleck e 

Blettner. O início do ensaio se dá pela entrada os pacientes elegíveis no estudo após a 

randomização simples foram divididos em blocos identificados pela fase A e B que é 

composta por duas sequências unidirecionais. Para o primeiro grupo (AB), se parte do 

controle para a intervenção e o segundo grupo (BA) da  intervenção para o experimento. Para 

ambos os casos após as intervenções se coletam os dados para mensurações dos desfechos e 

após os washouts trocam de intervenções na mesma sequência, se segue com as mensurações 

dos desfechos e se tem fim  o estudo 2 X 2. 

3.2 Critérios Operacionais 

A definição operacional é um procedimento que atribui um significado comunicável 

de um conceito através dos qual as especificações são aplicadas dentro de um conjunto 

particular de circunstâncias, ou seja, é uma descrição precisa de algo. Assim, a definição 

operacional tem que ser específica, concreta, mensurável e útil para as pessoas envolvidas na 

mensuração. Essas definições são importantes, pois extraem ambiguidades de tal modo que 

todos envolvidos no projeto terão os mesmos entendimentos e medirão da mesma forma a 

características em questão 
(79)

.  
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3.2.1 Necessidade de aspiração endotraqueal em pacientes sob ventilação mecânica 

Apesar de os critérios adotados pela American Associations of Respiratory Care 
(8)

 não 

serem construídos a partir de evidências atuais, pelo impacto da associação no meio científico 

se adotou a avaliação da necessidade de aspiração endotraqueal por ela estabelecida. Portanto, 

os critérios são: 

1. Ausculta de sons de secreção;  

2. Análise da curva de fluxo no ventilador correspondente à secreção; 

3. Análise dos alarmes do ventilador; 

4. Secreção visível no interior do tubo endotraqueal. 

3.2.2 Cálculo dos parâmetros  gasométricos e laboratoriais ideais 

O cálculo de PaO2 estimada foi realizado utilizando a seguinte fórmula: 

 PaO2= 104 – (0,27 x idade);  

 FiO2 ideal calculada FiO2 ideal = (PaO2 ideal X FiO2 ofertada X PaO2 gasometria);  

 Hipoxemia arterial PaO2/FiO2 ≥ 300  

 PaCO2: ≥ 35 ou ≤ 45 mm/Hg; 

 pH: 7,35 a 7,45; 

 PaO2 ≥ 60 ou ≤ 100 mm/Hg; 

 SaO2 ≥ 93% ou ≤ 95%; 

 Hemoglobina ≥ 12g/ml; 

 Hematócrito ≥ 35%; 

 Hemácias ≥ 4,0x 10
6
mm

3
; 

 Hiperoxemia P/F < 400 ou PaO2 < 100 mm/Hg ou SaO2 < 95%. 

3.2.3 Estimativa do Peso 

 O peso é uma variável extremamente importante para o paciente crítico. Neste ensaio a 

amostra tinha origem de vários setores do hospital e para os pacientes cirúrgicos eletivos o 

peso atualizado estava registrado no prontuário eletrônico na parte referente aos dados 

antropométricos preenchidos pelos profissionais de nível médio da equipe de enfermagem. 

Para os demais pacientes que antes da internação no cenário tiveram sua procedência pela 

emergência e os que já se apresentavam com algum comprometimento que impossibilitasse a 

pesagem foi realizado estimativa do peso através de  equações propostas por Chumlea
(80)

,  
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Equações para estimativa do peso a partir de medidas corporais. 

 Homem: (0,98 x circunferência da panturrilha) + (1.16 x comprimento da perna) + 

(1,73 x comprimento do braço ) + (0,37 x prega cutânea subescapular) - 81,69;  

 Mulher: (1,27 x circunferência da panturrilha) + (0,87 x comprimento da perna) + 

(0,98 x comprimento do braço) + (0,4 x prega cutânea subescapular) - 62,35;  

Edema é muito comum em pacientes em choque sépticos é a correção do peso 

estimado ou habitual deve ser efetuado reduzido do  peso a quantidade em Quilograma (Kg) 

conforme a classificação no quadro 
(81)

:  

Quadro 2 – Correção peso do peso hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 2 demonstra os níveis de edema identificados a partir do tornozelos e que 

foram utilizados para proporcionar valores o mais próximo do peso real dos pacientes. 

3.2.4 Definição de quantidade de secreções as aspirações 

 Pequena quantidade de secreção : corresponde ao preenchimento parcial do cateter 

de aspiração; 

 Média quantidade de secreção: corresponde a quantidade de  secreção que excedeu o 

cateter de aspiração e chegando até à ponta proximal da borracha de aspiração; 

 Grande quantidade de secreção: corresponde a quantidade  de secreção que 

ultrapassasse a porção proximal da borracha de aspiração. 

 

3.3 Questões de Pesquisa Clínica 

A construção da pergunta clínica segue os seguintes componentes
 (82)

: 

 Paciente: idade, sexo, risco de base, doença principal, comorbidades, presença 

ou ausência de sintomas, tempo de doença etc.; 

 Intervenção: em diagnóstico, terapêutica, etiologia, dano, ou indicador de 

prognóstico; 

Edema  Peso hídrico 

+ tornozelo 1 Kg 

++ joelho 3 a 4 Kg 

+++ raiz da coxa 5 a 6 Kg 

++++ anasarca 10 a 12 Kg 

Fonte: Portal da educação
(81)
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 Comparação ou controle: placebo, ou outra intervenção diagnóstica ou 

terapêutica; 

 Outcome ou desfecho: intermediários, clínicos, morte, recorrências, prognóstico, 

qualidade de vida, sinais e sintomas. 

 

Substituindo os componentes, tem-se a seguinte pergunta clínica: 

P = Pacientes com choque séptico com foco conhecido. 

I = Aspiração endotraqueal sem replemento de O2. 

C= Aspiração endotraqueal com replemento de O2. 

O= Alterações oximétricas. 

 

3.4 Cenário 

O campo de pesquisa foi o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/UFRJ). Trata-se de um hospital geral, 

público, de alta complexidade, possui área física ativa de 110 mil metros quadrados, com 

capacidade de 527 leitos, distribuídos nos setores: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, CTI 

Médico-Cirúrgico, UTI coronariana e Cardíaca, Emergência, Centro Cirúrgico, dentre outros. 

A multidisciplinaridade é uma característica do hospital universitário em questão. Possui um 

efetivo de 3.513 servidores, além de médicos residentes e estagiários de diversas áreas: 2.435 

servidores da área assistencial, incluindo 260 enfermeiros e 901 outros profissionais da 

enfermagem, além de 1.077 servidores da área de saúde: médicos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, dentre outras 

profissões. 

O no CTI é composto de três unidades de terapia intensiva divididas em clínica, 

cirúrgica e uma unidade de coorte, totalizando dezenove  leitos, sendo utilizado apenas doze.  

3.5 População 

A população deste estudo foi composta pelos pacientes críticos em choque séptico 

internados na CTI do Hospital Universitário.. 

 

3.5.1 Critérios de inclusão 

 Pacientes em choque séptico com foco confirmado; 

 Uso de ventilação mecânica há mais de 12 horas; 

 FiO2 ideal menor de 0,95; 
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 PEEP menor de 16 cm/Hg; 

 Uso de amina vasoativa. 

 

3.5.2 Critérios de exclusão 

 Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) Gold IV estão na fase 

muito grave da doença, muitas vezes com dependência permanente de O2. São 

pacientes que sabidamente apresentam uma PaO2 ≤ 60 mm/Hg com ou sem 

suplementação de O2 e apresentam PaCO2 > 50 mm/Hg , sendo que o incremento da 

oferta de O2 pode ocasionar maior retenção de CO2; 

 Sepse com origem sabidamente de foco pulmonar. Os consensos de sepse se debruçam 

sobre este foco com estudos já consolidados; 

 Transplantados. As medicações imunossupressoras para não causar rejeição do 

enxerto conferem depressão de vários mecanismos de defesa desses pacientes de 

forma anormal e seus resultados podem não ser generalizáveis para pacientes em 

condições diferentes daqueles; 

 Gestantes, por apresentarem fisiologia particularmente diferenciada nesta fase da vida 

da mulher, que infere em padrões diferenciados na fisiologia humana; 

 Menores de 18 anos; 

 Plaquetopênicos ≤ 50.000.00. Risco elevado de discrasia sanguínea após punção com 

possibilidade de sangramento vultoso, mesmo após compressão por tempo 

padronizada;  

 Paciente em processo de desmame. Sabidamente, eles não dependem de altas frações 

de oxigênio replementar para manter a PaO2 em níveis normais. 

 

3.6 Amostra 

3.6.1 Estimativas iniciais dos parâmetros da população 

Foi realizado um estudo documental a fim de identificar o perfil da população 

pregressa admitida no CTI registrada no livro de admissão dos pacientes no setor e do 

prontuário eletrônico no período de agosto de 2011 a agosto de 2012, conforme ilustra a 

figura abaixo. 
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Figura 3.6.1 Estimativas inicias dos parâmetros da população dos 

pacientes internados na UTI clínica do HUCFF no período de agosto 

de 2011 a agosto de 2012 

 

 

                          

                           

                                                                                                                           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estimativa inicial dos parâmetros da população (Figura 3.6.1) levou em 

consideração o total de internados no ano anterior de 2011 a 2012. A população do CTI foi de 

349 pacientes admitidos em pós-operatório imediato de cirurgias de grande porte ou para 

pacientes com comorbidades. Destes, 251 foram inelegíveis, pois apresentavam focos 

infecciosos extrapulmonares ou sem sinais de infecção aparente e os elegíveis foram 

considerados todos os pacientes com sinais de sepse grave e choque séptico ou evolução nas 

primeiras 24 horas após a admissão no CTI. Foram incluídos os pacientes com sepse grave 

porque, na maioria das vezes, eles evoluem para choque séptico nas primeiras 24 horas após a 

admissão, totalizando 98 pacientes. 

 

 

 

349 pacientes 

clínicos e cirúrgicos 

Sepse grave e choque 

séptico nas primeiras 

24 horas após a 

admissão 

 

Inelegíveis   

251 pacientes 

 

Pós-operatório 

imediato e clínico em 

cuidados 

especializados da 

equipe 

multiprofissional 

Séptico com foco 

determinado ou não 

98 pacientes 

elegíveis 

Critério de elegibilidade paciente  
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3.6.2 Cálculo de dimensionamento de amostras finitas  

Para calcular a amostra do estudo, foi utilizada a fórmula de dimensionamento de 

amostras de variáveis discretas para determinação de populações finitas, 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, 

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% (98 / 349), ou seja, 0,28 correspondentes 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, ou seja, 43 pacientes. Como no ensaio clínico o mesmo paciente é 

controle e experimento, então se utiliza metade da amostra, porém permanece com o valor 

cálculo. 

3.6.3 Amostragem 

Neste estudo, a amostra foi consecutiva, pois se arrolaram seguidamente todos os 

pacientes acessíveis e que atenderam aos critérios de inclusão. A amostragem consecutiva é 
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de especial valor quando no arrolamento de toda população acessível em um período de 

tempo longo suficiente para incluir variações sazonais ou outras mudanças temporais 

relevantes
(50:83)

 

 

3.7 Instrumentos de coleta de dados 

Foi confeccionado um formulário estruturado com campos composto de perguntas 

abertas e fechadas, incluindo variáveis demográficas, clínicas, ventilatórias, exame físico e 

dados laboratoriais (apêndice I). 

 

3.8 Testes piloto 

No dia 7 de abril de 2012, foi realizado um teste piloto do instrumento de coleta de 

dados, em que se verificou a ausência de itens essenciais. Também se percebeu a necessidade 

de um auxiliar para coleta concomitantemente ao momento das aspirações. 

 

3.9 Períodos da coleta de dados 

Agosto 2012 a fevereiro de 2013 

 

3.10 Recrutamento 

O recrutamento foi realizado após a pré-análise dos prontuários, avaliação dos critérios 

de elegibilidade nos leitos e passagem. Aos pacientes que atenderam aos critérios de inclusão, 

procedeu-se a abordagem junto às famílias quanto à autorização para participação na pesquisa 

com entrevista individual ou coletiva e, finalmente, a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

3.11 Os grupos 

 Grupo A (AB) e A (BA) - (controle):  pacientes que receberam a replementação de O2 

a 100% antes da intervenção. 

 Grupo B (AB) e B (BA) - (experimento): paciente que não receberam a referida 

replementação antes da aspiração endotraqueal. 

3.12 Randomização  

A randomização simples foi realizada através da planilha eletrônica com números 

aleatórios correspondentes aos 22 pacientes da amostra, sendo escolhido primeiramente o 

grupo que iria iniciar e terminar o estudo através do prontuário. Essa categorização foi 
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seguida por uma codificação dos pacientes com o grupo AB (ímpar) e grupo BA (par). O 

modo da entrada dos pacientes constituiu-se de forma aleatória conforme a sequência 

preestabelecida pela planilha, seguida da entrada nos grupos com rotulação não sequencial.  

3.13. Fluxograma 

Para estudos epidemiológicos existem diretrizes estabelecidas para construção de 

fluxograma capaz de demonstrar passo a passo metodológico. Como sempre essas diretrizes 

não contemplam todos os tipos de estudos empregados no cotidiano. Assim, para este estudo 

se criou um fluxograma com base no Consort conforme é apresentado na figura 

Figura 3.13.1 Fluxograma dos pacientes entubados em choque 

séptico, Rio de Janeiro, 2013 adaptado ao Consort 

 

 

A Figura 3.13.1 constitui-se numa adaptação do fluxograma recomendado pelo 

"Consolidated Standarts of Resporting Trial" ou Consort Statement. O original foi idealizado 

para ensaios clínicos paralelos. Para este estudo foi realizado uma adaptação do fluxograma 

ao ensaio clínico crossover randomizado conforme a especificidade de cada etapa para a 

fluidez do estudo. Os pacientes que foram excluídos do estudo: dois transplantadas e oito  

com choque séptico de origem pulmonar. 
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3.14 Análises dos exames 

Para a análise dos exames, utilizou-se o cartucho para diagnóstico in vitro de uso 

único e descartável com analisadores para sangue humano total. O cartucho contém solução 

calibradora, o que permite os ajustes do sistema a cada análise, o cartucho contém  sua própria rede de 

esgoto, evitando, assim, qualquer tipo de contaminação. 

Figura 3.14.1 Cartucho para análise gasométrica de sangue total 

in vitro à beira do leito 

 

Existem vários tipos de cartuchos utilizados para análise de gases arteriais. Apesar de 

a Figura 3.14.1 demonstrar o CG4 + para o estudo foi utilizado o  CG8+ , pois era mais 

completo que o primeiro em relação às variáveis gasométricas. Em dois minutos com 0,1 ml 

de sangue arterial são verificados os valores de pH, PaCO2, PaO2, TCO2, HCO3, BE, SaO2 e 

Lactato  
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Figura 3.13.2 Cartucho de análise de sangue 

total visão frontal 

 

 

 

 

A Figura 3.13.2 mostra a visão frontal do cartucho e local da inserção do sangue 

arterial. Colheu-se em média um mililitro de sangue arterial em seringa de três mililitros sem 

heparinização. 

Figura 3.13.3 Local indicativo do volume 

máximo de sangue a inserido no cartucho 

 

 

 

 

Volume máximo de sangue 

Local de inserção o sangue 
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O sangue é colocado no local indicado até que preencha a canaleta até a marca 

indicada no próprio cartucho. A seta indica o máximo de preenchimento do cartucho, como 

demonstra a Figura 3.13.3. 

Figura 3.15.4 Analisadora de 

sangue total e impressora de 

sangue total 

 

A Figura 3.13.4 demonstra a mesa auxiliar onde ficam fixados o analisador portátil e 

a impressora. O analisador funciona com bateria (9v) e mostra o resultado quantitativo das 

análises em aproximadamente dois minutos. Há possibilidade da entrada de dados externos: 

número da amostra, nome do paciente, FiO2 ofertada. Realiza-se a programação automatizada 

de todas as etapas dos ciclos de análise, incluindo o fluxo dos fluidos no interior do cartucho, 

calibração, monitoramento contínuo da qualidade e controle térmico nos casos onde este é 

necessário. Possui memória para resultados das últimas 100 análises. 

Cabe ressaltar que o treinamento foi oferecido pela empresa responsável pela 

distribuição dos cartuchos no Rio de Janeiro, sendo ofertado somente para profissionais de 

nível superior, com maciça presença das enfermeiras em detrimentos aos outros profissionais. 

Assim, houve diminuição da possibilidade de ameaça da instrumentalização por diferentes 

formas de manuseio do instrumento  que poderia acarretar diminuição da validade interna do 

ensaio
(84)

. 

3.15 Protocolos da intervenção 

Realizaram-se 44 aspirações endotraqueais, 22 exames físicos completos e 88 parciais  

e 88 gasometrias arteriais para a realização deste ensaio clínico. Os estudos experimentais são 

grandiosos apesar de amostras menores que demais estudos epidemiológicos, mas o controle 

impõe etapas com controle rigoroso de variáveis que o torna tão peculiar. 

Analisador 

Impressora

ra 
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Em relação aos valores pré-intervenções foram realizadas gasometrias arteriais (GSA) 

exames físicos parciais de cada grupo. A aspiração endotraqueal foi efetuada através do 

sistema aberto com cateter nº 14, com técnica asséptica, cabeceira a 30º, reflexo de tosse 

preservado, dieta enteral parada, pinçamento da borracha de aspiração antes da entrada na via 

aérea com despinçamento na presença do reflexo de tosse. Reconexão imediata após cada 

aspiração. A duração da aspiração endotraquel em ambos os casos foi de 15 segundos, com 

retorno imediato do paciente para a prótese ventilatória. A anotação dos dados e coleta de 

sangue para avaliação pós-intervenção foi realizados ao término das sequências AB e BA em 

até um minuto. Variáveis não controladas: decúbito e pressão de  vácuo negativa das vias 

aéreas. A aferição da temperatura axilar foi realizada através de termômetro de mercúrio com 

tempo de mensuração de 5 minutos. Demais sinais foram visualizados no monitor 

multiparâmetros de cada leito. 

Para coleta de sangue em artéria radial para pacientes não canulados previamente foi 

realizado o Teste de Allen, que tem o objetivo observar a perviedade do arco palmar profundo 

à oclusão da artéria radial. A princípio, verifica-se a presença do pulso radial e a projeção da 

artéria ulnar, que se encontra medialmente ao tendão flexor comum superficial. Eleva-se a 

mão acima do cotovelo e solicita-se que a feche com vigor. Com a força, ocluem-se ambos os 

pulsos, e o paciente, então, abaixa e abre a mão rapidamente, observando-se o tempo de 

enchimento capilar ao liberar a oclusão sob a artéria ulnar. Em consonância com a literatura 

especializada
(40)

, a obtenção de amostra de sangue arterial obedeceu à seguinte prioridade: 

artéria cateterizada previamente para monitoração de pressão arterial, punção radial, pediosa, 

femoral e braquial. Realizou-se a antissepsia do local da punção com álcool a 70%. Para a 

coleta de sangue arterial no sistema fechado de pressão invasiva, realizou-se a aspiração com 

uma seringa de cinco mililitros do conteúdo do soro fisiológico que preenche o circuito 

proximal, em seguida desprezado com coleta de sangue com uma seringa de 5 ml com volume 

de sangue aspirado em torno de um ml e, finalmente, procedeu-se a lavagem do circuito 

proximal para evitar obstrução e coágulos no sistema. 

3.16 Baseline dos pacientes elegíveis do estudo 
 

O ensaio clínico randomizado paralelo é o mais utilizado na prática em saúde. 

Contudo, durante anos, observaram-se grandes desafios com relação a este método, uma vez 

que pacientes diferentes são comparados com as mesmas intervenções e desfechos iguais. É 

inegável que as variações entre os seres humanos são reais e refletem distribuições que são 

comparáveis e outras impossíveis até com correções. Nesta esteira, realizou-se análise dos 
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valores pré-basais dos dois grupos, a fim de sinalizar se os desfechos são comparáveis entre 

si. A Figura 3.15.1 demonstra como a intervenção foi realizada nos grupos AB com 

replementação de O2 identificada como (O+) e a intervenção B sem a referida replementação, 

sendo identificada como (O-). 

Figura 3.15.1 Baseline dos grupos AB na sequência AB dos pacientes entubados em choque 

séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes em choque séptico sob ventilação mecânica 

No diagrama, Figura 3.15.1, demonstra qual o momento da mensuração do 

baseline (cor laranja), com preenchimento sólido e refere-se à análise dos valores das 

variáveis  antes do início das intervenções na sequência AB.  

Tabela 2 - Baseline das variáveis gasométricas e hemodinâmicas de pacientes em choque 

séptico entubados nos grupos AB, Rio de Janeiro, 2013 

Grupo A B 
  

 
  

Variável X  X
~

 X  X
~

 SW A SW B 
Norm

al 
Teste p 

Gasométricas 
 

 
 

 
  

 
  

pH 7,4 7,4 7,4 7,4 0,420 0,390 Sim t-student 0,095 

PaCO2 33,3 35,9 31,8 33,3 0,603 0,886 Sim t-student 0,513 

HCO3 19,4 19,9 20,8 20,7 0,775 0,359 Sim t-student 0,453 

SaO2 97,6 98 95,4 97,7 0,440 0,021 Não Mann-Whitney 0,414 

Lactato 3,9 3,7 3,90 2,1 0,000 0,000 Não Mann-Whitney 0,831 

FiO2 0,27 0,28 0,37 0,29 0,382 0,004 Não Mann-Whitney 0,202 

PaO2 120,9 112 98,6 89,0 0,729 0,018 Não Mann-Whitney 0,100 

P/F 340,1 446 290,5 307 0,000 0,018 Não Mann-Whitney 0,413 

Hemodinâmicas 
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Tax 37,7 35,5 35,9 36,2 0,025 0,043 Não Mann-Whitney 0,244 

PAS 125 126 124 122 0,886 0,780 Sim t-student 0,734 

Pulso 93,9 89 90,2 90 0,570 0,850 Sim t-student 0,352 

Respiração 20 21 20 21 0,631 0,604 Sim t-student 0,355 

Legenda: HCO3 =bicarbonato sérico; Tax=temperatura axilar. SW = Shapiro-Wilk. X = 

média. X
~

=mediana 

Fonte: elaboração própria 

A tabela 2 descreve as variáveis no baseline, valor médio, mediana e p-valor antes das 

intervenções, dos grupos AB da sequência AB. Donde se percebe que médias e medianas são 

muito próximas uma das outras. Realizado o SW e todas as variáveis apresentaram p > 0,05. 

Sendo assim, não se rejeitou a H0 de cada teste, demonstrando igualdade entre os grupos. Em 

seguida foi realizada a análise do baseline da sequência a BA, conforme ilustra figura 

Figura 3.15.2 Baseline dos grupos BA na sequência BA dos pacientes entubados em choque 

séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 
No diagrama Figura 3.15.2, os valores das variáveis foram analisados no baseline 

antes da intervenção A (O-) sem replementação de oxigênio na sequência BA e após o 

Washout a intervenção B (O+) com a replementação.  

 

 

 

 

 

 



73 

Tabela 3- Baseline das variáveis gasométricas e hemodinâmicas de pacientes entubados 

em choque séptico nos grupos BA, Rio de Janeiro, 2013 

Grupo B A 
  

 
  

Variável X  X
~

 X  X
~

 SW A SW B Normal Teste p 

Gasométricas 
 

 
 

 
  

 
  

pH 7,4 7,4 7,4 7,4 0,420 0,390 Sim t-student 0,095 

PaCO2 31,0 33,5 35,9 33,9 0,603 0,886 Sim t-student 0,513 

HCO3 18,3 18,5 20,3 19,8 0,775 0,359 Sim t-student 0,453 

SaO2 85,3 84,0 94,8 96,8 0,440 0,021 Não 
Mann-

Whitney 
0,414 

Lactato 2,7 1,8 3,4 1,5 0,000 0,000 Não 
Mann-

Whitney 
0,831 

FiO2 0,33 0,32 0,37 0,29 0,382 0,004 Não 
Mann-

Whitney 
0,202 

PaO2 
101,

4 
102 105 90,3 0,729 0,018 Não 

Mann-

Whitney 
0,100 

P/F 370 448 283,8 370 0,000 0,018 Não 
Mann-

Whitney 
0,413 

Hemodinâmicas 
 

 
 

 
  

 
  

Tax 36,2 
36,6 

36,1 
36,3 

0,025 0,043 Não 
Mann-

Whitney 
0,244 

PAM 104 113 96,3 99,0 0,433 0,503 Sim t-student 0,245 

Pulso 90,2 94,0 88,3 94,0 0,570 0,850 Sim t-student 0,352 

Respiração 18 18 22 20 0,631 0,604 Sim t-student 0,355 

Legenda: HCO3 =bicarbonato sérico; Tax=temperatura axilar. SW = Shapiro-Wilk. X = média. X
~

=mediana 

Fonte: elaboração própria 
Nota-se, através da tabela 5, que todas as variáveis apresentaram p > 0,05. Sendo 

assim, não se rejeitou a H0 de cada teste ratificando igualdade entre as médias e medianas de 

respectivos testes. 

3.17 Estatísticas do ensaio clínico randomizado crossover 

Em 2012, Stefan Wellek e Maria Blettner, publicaram artigo intitulado "On the Proper 

Use of the Crossover Design in Clinical Trial", na revista alemã Deutsches Ärsteblat 

Internacional 2012
(78)

. Os preceitos apresentados na referida obra subsidiaram, 

metodologicamente, o presente estudo. 

3.18 Washout e Carryover 

Entende-se como washout o período no qual há suspensão do tratamento para que não 

haja influência do efeito residual da intervenção. Esse efeito residual é chamado de 

carryover
(78)

. Além disso, entende-se por carryover o tempo suficientemente longo para que 

não haja efeito do primeiro tratamento sobre o segundo
(83)

. Para isso, é necessário realizar o 

somatório das diferenças entre as duas intervenções, e, posteriormente, o teste de normalidade 
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Shapiro-Wilk, para ratificar ou não se as distribuições correspondem a uma curva de 

distribuição normal, haja vista que geralmente este tipo de estudos tem amostras menores que 

50 indivíduos que inviabiliza o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Em caso de 

distribuição Gausiana realizou-se o teste F para verificar se as amostras apresentavam 

variâncias iguais, seguida do teste t-student. Nos casos de rejeição da hipótese de normalidade 

utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para os testes com base em ambas as 

distribuições adotou-se um nível de significância de 5%. 

Figura 3.17.1 Exemplo do um gráfico Q-Q 

plots para o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk para SaO2 do grupo A na sequência BA 

 

Para testar a hipótese de normalidade de distribuições nesse estudo foi utilizado o 

teste de Shapiro-Wilk. O gráfico quartil-quantil (Figura 3.17.1) é a representação do 

perfil das distribuições comparada à expectativa de normalidade com significância de 

0,05%. Nele, há uma linha reta e pontos que se aproximam. Quanto mais próximos, 

supõe-se a aceitação de normalidade. No entanto, quando existe o desvio da linha de 

expectativa de normalidade, sugere-se que as distribuições não são normais. Exemplo 

desse último comportamento refere-se ao gráfico da distribuição da SaO2 do grupo A na 

sequência BA, que se comportou de forma não normal, rejeitando-se a H0 com p= 0,021. 

Quadro 3- Tradução livre dos símbolos e os testes utilizados na análise do ensaio clínico 

randomizado crossover 

Etapas para confirmação da análise da estatística do ensaio clínico crossover 

Símbolos 

 X1i, X2i= resultados na sequência AB dos grupos no período 1  e 2 
respectivamente.  
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 Y1i, Y2i= resultados na sequência BA dos grupos no período 1  e 2 

respectivamente. 

 Ci(X) = X1i + X2i, Cj(Y) = Y1j + Y2j =  somatório intergrupos dos 
valores nos períodos 1 e 2  

 Di(X) = X1i – X2i , Dj(Y) = Y1j – Y2j = Diferença intergrupos dos 
valores nos períodos 1 e 2  

 m, n = número de pacientes nas sequências AB e BA, respectivamente 

 N = m + n = [total de pacientes] 

Nota: exemplo da tabela será 

m = 7, n = 6; 

X11 = 310, X21 = 270, C1(X) = 310+270 = 580, D1(X) = 310–270 = 40; 

Y11 = 370, Y21 = 385, C1(Y) = 370+385 = 755, D1(Y) = 370–385 = –15; 

E assim em diante para os demais pacientes 

1. Pré-teste para checar a evidência de carryover 

Realiza-se o teste t - student independente por ser tratar de amostras diferentes. 

Para isso é necessário utilizar a seguinte fórmula: 

 

 

O valor de p é então determinado pelo teste t independente, ou seja, como a 

probabilidade de que o valor absoluto de um parâmetro (central)  com dois 

graus de liberdade excede o valor absoluto calculado  para o t student. 

2. A análise do ensaio é realizado de acordo com  o mesmo esquema que o 

pré-teste. A diferença essencial é a fórmula habitual para o teste t- 

student independente é   aplicado nas  diferenças intergrupos  

D1 (X),. . . , MS (X) e D1 (Y),. . . , Dn (Y). 

Fonte: Adaptação por Ferreira para o português da estatística do ensaio clínico crossover proposto por Blettner e 

Welleck. 
 

A estrutura formal de um estudo cruzado é a comparação de dois tratamentos AB, 

conforme o Quadro 3, cada grupo deve completar cada sequência de forma unidirecional. A 

eficácia de A e B é avaliada com base na diferença entre intragrupos aos dois tratamentos com 

relação ao desfecho. A diferença crucial de um estudo crossover e o paralelo são simples, pois 

os dados são analisados em pares de observação. 

Os procedimentos confirmatórios estatísticos inferenciais são à base do crossover e o 

teste t-student para amostras independentes é empregado quando se confirma a normalidade 

das distribuições. Entretanto, quando as variáveis em análise não possuem distribuições 

normais utiliza-se o teste Mann-Whitney. Assim, ao presumir-se a decomposição da soma das 
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medianas de termos representando os respectivos efeitos de tratamento, dar-se-á o 

carryover
(277:78)

.  

Quadro 4- Ensaio clínico crossover a tradução livre do método estatístico de Blettner e 

Welleck 

Exemplo de estatística  confirmatória de um ensaio clínico crossover 

Comparação do efeito broncodilatador entre a inalação de fenoterol (A) e salbutamol (B) no 

fluxo de pico expiratório (PEF) de crianças com asma 

Exemplo de estatística  confirmatória de um ensaio clínico crossover 

Dados: 

Sequência do Grupo AB 

Paciente (i) X1i X2i Ci(X) Di(X) 

1 310 270 580 40 

2 310 260 570 50 

3 370 300 670 70 

4 410 390 800 20 

5 250 210 460 40 

6 380 350 730 30 

7 330 365 695 - 35 

Média aritmética e variância para os testes necessários  

C (X) = 649,57 D (X) = 30,71 SQCX = 78435,71 SQDX = 6521,43 

 

Sequência do Grupo BA 

Paciente (j) Y1j Y2j Cj(Y) Dj(Y) 

1 370 385 755 - 15 

2 310 400 710 - 90 

3 380 410 790 - 30 

4 290 320 610 - 30 

5 260 340 600 - 80 

6 90 220 300 -130 

Média aritmética e variância para os testes necessários 

C (Y) = 629,17 D (Y) = 30,71 SQCY = 151320,83 SQDY = 9987,50 

 Pré-teste para ausência de carryover 

Teste estatístico: T =  
    

  

             

                         
= 0,1791 

p- valor = 0,8611 

 Teste da diferença entre os tratamentos 

Teste estatístico: T =  
    

  

              

                       
= 4,3247 

p- valor = 0,0012 

 Melhoria significativa no PEF com formoterol (A) em comparação com salbutamol 

(B); ausência de efeitos residuais. 

Legenda: C (X) = média aritmética da soma da sequência (AB); D (X) = média aritmética da diferença da 

sequência (AB); SQCX = variância da soma da diferença na sequência  (AB); SQDX =  variância da diferença da  

sequência (AB); C (Y) = média aritmética da soma na sequência (BA); D (Y) = média aritmética da diferença  

da sequência (BA); SQCY=n variância da soma na sequência (AB) e SQDY = variância da diferença da  sequência 
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(BA). 

Fonte: Adaptação por Ferreira para o português da estatística do ensaio clínico crossover proposto por Blettner e 

Welleck. 

O Quadro 4  demonstra passo a passo para a realização do ensaio clínico crossover 

com interpretação dos resultados do carryover e teste t- student. O início do ensaio crossover 

os pacientes alocados aleatoriamente numa das sequências AB e BA são comparados 

mediante a análise confirmatória do ensaio 2 X 2. Para isso, deve-se atender aos seguintes 

critérios:  

 A análise crucial é a diferença intragrupos dos resultados entre as duas sequências do 

estudo, a fim de avaliar as diferenças entre os efeitos do tratamento, evidenciado por 

um teste estatisticamente válido para amostras independentes. 

 A suposição de que a fase de washout foi longa o suficiente para excluir um efeito de 

transição deve ser verificado em um teste preliminar. Para este fim, a soma dos valores 

medidos nas duas sequências é calculada para cada sujeito e comparados entre os dois 

grupos de cada sequência, por meio de outro teste para amostras independentes. Se 

este teste proporciona um resultado estatisticamente significativo, o teste usual para 

diferenças entre os efeitos dos dois tratamentos não deve ser aplicado
(78:277)

. 

Tabela 4 - Estatística do carryover proposto por Blettner 

e Welleck 

PaCO2 

AB BA 

X1i X2i Ci(X) Y1i Y2i Ci(Y) 

29,0 26,0 55,0 35,7 32,2 67,9 

19,5 30,0 49,5 26,0 41,6 67,6 

21,5 35,0 56,5 30,0 42,6 72,6 

38,7 26,5 65,2 41,3 29,5 70,8 

35,6 36,1 71,7 35,0 29,0 64,0 

32,2 39,3 71,5 26,5 19,5 46,0 

41,6 74,8 116,4 36,1 21,5 57,6 

42,6 25,8 68,4 39,3 38,7 78,0 

29,5 33,7 63,2 33,7 35,6 69,3 

50,2 35,7 85,9 74,8 50,2 125,0 

44,9 41,3 86,2 25,8 44,9 70,7 
Legenda X1i= valor bruto do grupo A; X2i =valor bruto do grupo B; 

Ci(X) = somatório de X1i+ X2i; Y1i= valor bruto do grupo B; Y2i = 

valor bruto de B, Ci(Y) = somatório de Y1i + Y2i. 

Fonte: Adaptado de Blettener e Welleck. On the Proper Use of the 

Crossover Design in Clinical Trial. 

 

O emprego do método estatístico dos autores foi reproduzido  na tabela 4, conforme 

explicitado no artigo publicado em 2012, utilizando, inclusive, as mesmas nomenclaturas para 
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a identificação do cabeçalho da tabela com os dados da PaCO2 extraídos das gasometrias 

arterial pré intervenção nas sequências AB e BA. 

Figura 3.17.4 Diagrama do grupo AB na sequência AB do ensaio 

clínico crossover randomizado 2 X 2 dos pacientes entubados em 

choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

A Figura 3.17.4 demonstra esquematicamente quais os grupos analisados na 

sequência AB, neste caso os que estão com preenchimento maciço. Na sequência AB, os 

grupos A e B são comparados com o somatório dos valores das variáveis para evidenciar a 

existência de carryover da primeira intervenção sobre a segunda. 

Tabela 5 - Carryover das variáveis gasométricas e hemodinâmicas 

dos pacientes entubados em choque séptico no Rio de Janeiro, 2013 

Variáveis 
Teste SW 

p 
Soma AB Soma BA 

pH 0,078 0,258 0,781* 

PCO2 0,447 0,650 0,949* 

HCO3 0,895 0,650 0,643* 

SaO2 0,544 0,003 0,747• 

PaO2 0,998 0,466 0,0004* 

FiO2 0,001 0,628 0,479• 

P/F 0, 217 0,088 0,066* 

Lactato 0,000 0,007 0,949• 

P 0,761 0,824 0,827* 

Tax 0,454 0,310 0,925* 

R 0,192 0,001 0,921• 

PAM 0,732 0,207 0,773* 
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Legenda: SW teste de normalidade de Shapiro-Wilk. * Teste t student para 

amostra independentes e homocedástica. • Teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Elaboração própria. 

A tabela 5 sumariza os testes realizados para a estatística do carryover, primeiramente 

com o teste de normalidade, seguido pelo teste t-student ou pelo Mann-Whitney. Percebe-se 

que houve carryover apenas para a PaO2 p <0,05. Neste caso, os valores elevados modificam 

os resultados da variável em apreço.  

Figura 3.17.5 Diagrama do grupo BA na sequência BA do ensaio 

clínico crossover randomizado 2X2 dos pacientes entubados em 

choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

A figura 3.17.5 o grupo A e B da sequência AB os grupos são comparados com os 

somatórios dos valores das variáveis para evidenciar se existe de carryover da primeira 

intervenção sobre a segunda intervenção. 

Tabela 6 - Tipos de testes de hipótese mais utilizados no carryover e 

distribuição da normalidade para cada variáveis 

Variáveis 
Teste SW  Soma 

Soma AB Soma BA 
 

pH Não Não Teste t student 

PCO2 Não Não Teste t student 

BIC Sim Não Teste t student 

SaO2 Sim Sim Mann-Whitney 

PaO2 Sim Sim Teste t student 

FiO2 Sim Não Mann-Whitney 

P/F Não Não Teste t student 

Lactato Sim Sim Mann-Whitney 
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P Não Não Teste t student 

Tax Sim Sim Teste t student 

FR Não Sim Mann-Whitney 

PAM Não Não Teste t student 
Legenda: SW tesde de Shapiro-Wilk. * Teste t student para amostra 

independentes e homocedásticas. • Teste de Mann-Whitney. 

Fonte: elaboração própria. 

Depreendem-se, na Tabela 6, que no carryover as distribuições das observações se 

apresentaram normais em oito testes (72,27%) e atenderam aos critérios para a utilização do 

teste paramétrico. Para comparação das médias, foi utilizado o teste t-student. Cabe ressaltar 

que o teste F não rejeitou a H0 para todas as variáveis, sendo as mesmas homocedástica. 

Assim sendo, empregou-se o teste t-student para amostras independentes homocedástica. 

3.18 Tratamentos dos dados 

A análise descritiva empregou as medidas de dispersão: desvio padrão, amplitude e; 

medidas de tendência central: média, mediana, quartis. 

Para a análise das variáveis dicotômicas foi utilizado o teste exato de Fisher, onde a H0 

é a inexistência de evidências de associação entre as variáveis (ρ = 0) e HA é que existem 

evidências de associação entre as variáveis (ρ≠0)
(85)

. Outro teste utilizado foi o teste F, para 

avaliação das variâncias, que as definem como semelhantes (homocedasticidade) ou 

diferentes (heterocedasticidade). No crossover se por algum motivo a amostra for 

heterocedástica todo o procedimento fica comprometido, posto que seja obtida dos mesmos 

indivíduos. O teste de normalidade foi necessário para verificar se a distribuição de 

probabilidade era normal 
(86)

. Nos ensaios clínicos crossover 2 X 2 preconiza-se a utilização 

do teste de normalidade de Shapiro-wilk porque as amostras geralmente são menores que 50 

observações
(87)

. 
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Figura 3.18.1 Regiões críticas em teste bicaudais 

 

 

A Figura 3.18.1 apresenta uma demonstração gráfica das áreas de rejeição (H0) de 

normalidade nos testes bicaudais, sendo que a esquerdas estão os valores inferiores de 

normalidade e à direita os valores acima  da expectativa de  normalidade. 

A análise estatística foi auxiliada pelos programas Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS)
®

 Inc./18 for Windows
®
 e Action 2.5.1

®
 versão 2013 que possui a interface do 

cran disponível gratuitamente pela internet no site 

http://www.portalaction.com.br/content/download-action e Excel
®

 para Windows
®

 versão 

2010. 
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Figura 3.18.3 Análise descritivas dos dados 

 

 

A Figura 3.18.3 evidencia como os dados descritivos foram apresentados no decorrer do 

estudo. Nesse sentido foram empregados tabelas, quadros, gráficos do tipo histogramas, linha, 

coluna, barras, Box-blot, seção e Q-Q plot.  
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Os testes inferenciais utilizados são sumarizados na Figura 3.18.4 e foram  

distribuídos da esquerda para direita conforme a sequência  estatística de dependência dos 

testes. Por exemplo, para realizar o teste t se deve antes realizar um teste de normalidade, 

seguido de um teste de variância, para em fim realizar o teste paramétrico. 

3.19 Medidas de efeito do ensaio clínico randomizado 

Existem diferentes maneiras de se mensurar o desfecho de interesse em um ensaio 

clínico. Na maioria das vezes, são usadas variáveis dicotômicas para classificar o desfecho 

dos participantes. Pode-se utilizar diferentes medidas para comparar o resultado observado 

entre os grupos de intervenção e de controle
(88)

. Para esta comparação é necessária a 

construção de uma tabela de contingência 2 X 2, em que o desfecho está no cabeçalho na 

tabela e é divido entre presente e ausente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18.4 Testes de hipótese utilizados na análise estatística inferencial 
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Tabela 7- Riscos absolutos empregados em ensaios clínicos 

randomizados 

 O (+) O (-)  

I a b a + b 

C c d c + d 

Legenda: I = intervenção. C = controle. O (+) desfecho presente. O (-) desfecho 

ausente. 

Fonte: Nobre M, Bernado W. Prática Clínica Baseada em Evidências
(75)

. 

 

RAI = Risco absoluto na intervenção                                                ( a/a+b) 

RAC = Risco absoluto no controle                                                     (c/c+d) 

RRA = Redução do Risco absoluto                                                   (RAC- RAI) 

ARA = Aumento do Risco absoluto                                                   (RAI -RAC) 

NNT = Número necessário para tratar 1 benefício no tempo              (1/RRA) 

NNH = Número necessário para tratar 1 malefício (harm) no tempo (1/ARA) 

IC do RR = ± 1,96/√X
2
 

 

As medidas clínicas cada vez mais vêm tomando vulto em pesquisa clínicas. Na 

verdade, só a estatística não dá conta de responder tantas particularidades dos desfechos. A 

Tabela 9 lista os riscos absolutos empregados em ensaios clínicos randomizados. Nesta 

esteira, uma evidência só deverá ser empregada se ela demonstrar pelo menos equivalência 

entre os desfechos. Para cada tipo de estudo, a tabela de contingência é formada para 

responder os desfechos relacionados à prevenção, tratamento e avaliação de risco em saúde. E 

o risco ao qual o ensaio clínico deve mensurar está relacionado à eficácia das intervenções 

que pode ser observada pelo Aumento do Risco Absoluto (ARA).  O intervalo de confiança 

para estas medidas corresponde a 95%, sendo aplicáveis o NNT  se o intervalo > 1 e NNH se 

<1. 

3.20 Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho/Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob o protocolo nº 061-12 e CAAE. 

04432812.0.0000.5257, atendendo à Resolução nº 196/96 do Ministério da Saúde, que 

regulamenta os critérios para a pesquisa utilizando seres humanos. Registros Primários da 

OMS com WHO UTN: U1111-1132-8681 e Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos sob o nº 

REQ:796. 
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Dados correspondem apenas a um amontoado de 

símbolos, decifráveis ou não, podendo ser representado 

por números resultantes de um determinado experimento 

científico. Para quem não sabe sua origem ou não entende 

o processo experimental pelo qual eles foram obtidos, 

esses dados não tem nenhum sentido lógico e ou prático. 

Fontenele, MJ 
4
 

 

 

 

 

                                                             
4
   Fontenelles MJ. Bioestátistica aplicada à pesquisa experimental. Vol. 2  São Paulo: LF; 2012 
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4. Resultados 

Abaixo, os dados sociodemográficos dos pacientes elegíveis da amostra deste estudo. 

Tabela 10- Distribuição dos dados sociodemográficos dos 

pacientes em choque séptica no CTI do Hospital 

Universitário do Município do Rio de Janeiro em 2013 

Variáveis F Fr (%) 

Sexo   

Feminino 12 54,55 

Masculino 10 45,45 

Total 22 100 

 

Idade   

Menor que 60 7 31,7 

60 ou mais anos 15 68,3 

   

Estado civil   

Casado 12 54,5 

Desquitado 1 4,5 

Viúvo 4 18,2 

Solteiro 2 9,1 

Divorciado 1 4,5 

Não declarado  

Total 

2 

22 

9,1 

100 

 

Escolaridade   

Analfabetos 1 4,5 

Ensino fundamental incompleto 11 50 

Ensino fundamental completo 3 13,6 

Ensino médio incompleto 1 4,5 

Ensino médio completo 4 18,2 

Ensino superior incompleto 1 4,5 

Ensino superior completo 

Total 

1 

22 

4,5 

100 

 

Ocupação   

Aposentado 10 45,5 

Sem vínculo empregatício 6 27,3 

Empregado autônomo  1 4,5 

Licenciado por doença 1 4,5 

Emprego com carteira assinada 

Total 

4 

22 

18,2 

100 

 

Cor    

Branco 12 54,5 

Preto 1 4,5 

Pardo 

 

9 

 

40,9 

 



87 

Total 22 100 
Fonte: Prontuário dos pacientes elegíveis do estudo 

Verificou-se na Tabela 8 o predomínio do sexo feminino com doze pacientes 

(54,55%). A idade média da amostra foi de 63 ± 14,06 anos. A proporção de idosos foi de 

quinze pacientes (65,3%). Em relação ao estado civil, os casados eram maioria, com doze 

(54,5%). Em comparação aos demais níveis de escolaridade, o nível fundamental incompleto 

obteve a maior frequência, com onze (50%); sobre a ocupação, os aposentados por tempo de 

serviço foram dez (45,5) pacientes. Em relação à cor registrada no prontuário na folha de 

entrevista do serviço social, doze pacientes (54,5%) foram designados como brancos. As 

comorbidades são causas de complicações que necessitam de internação em UTI. Na Tabela 

9 descreve as doenças mais prevalentes na amostra. 

Tabela 9 – Classificação  e quantidades de morbidade e co-morbidades  dos pacientes 

entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

Doenças pregressas 

Primeira doença Segunda doença  Terceira doença  

ICC HAS DM 

Hepatite por vírus c DM Hipotireodismo 

Lúpus HAS ND 

HAS DM Diverticulose 

ND ND ND 

HAS ND ND 

HAS DM ND 

HAS ND ND 

Insuficiência Renal Crônica Esclerodermia HAS 

Hidrocefalia Mieloma múltiplo ND 

Insuficiência Renal Aguda Hepatopatia grave ND 

Lúpus ND ND 

Fibrilação Atrial Crônica ND Ca mama 

Insuficiência Renal Aguda Hepatopatia grave Encefalopatia por cirrose alcoólica 

HAS ND ND 

Hepatite por vírus c SIDA ND 

HAS ND Hipotireodismo 

Hidrocefalia ND Tumor Cerebral 

Fibrilação Atrial Crônica ND Doença Arterial Obstrutiva Periférica 

Insuficiência Renal Crônica HAS Doença Arterial Obstrutiva Periférica 

Fibrilação Atrial Crônica ND Doença Arterial Obstrutiva Periférica 

Insuficiência Renal Crônica HAS ND 

 

n % 

Uma doença 4 18% 

Duas doenças 10 45% 

Três doenças 7 32% 

Nenhuma doença 1 5% 
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Total 22 % 

Demais doenças 51 77% 

HAS 11 17% 

DM 4 6% 

Total 66    

Legenda: DM= diabetes Mellitus, HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica, ND = Nenhuma declarada 

Fonte: Prontuário eletrônico e físico 

A Tabela 9 sumariza as doenças crônicas não transmissíveis  e  não mostrou 

uniformidade  na prevalência dessas doenças. Sendo que dez paciente (45%) apresentavam 

duas doenças associadas e sete pacientes (32%) apresentavam alarmante três doenças, num 

total de 75% dos pacientes apresentavam duas ou mais doenças preexistentes. Os diagnósticos 

médicos que motivaram a internação no cenário se devem a essas doenças, conforme ilustra 

Tabela 10. 

Tabela 10- Diagnósticos médicos para admissão no Hospital Universitário,  Rio 

de o Janeiro, 2013 

Amputação de MI 1 4,5 

Cirrose vírus C 1 4,5 

Hipoalbuminemia 1 4,5 

Peritonite Fecal 1 4,5 

Câncer uterino avançado com metástase cerebral 1 4,5 

CA de cólon 4 18,2 

Leucemia 1 4,5 

Choque séptico 6 27,3 

Crise convulsiva 1 4,5 

Ráfia de úlcera duodenal 2 9,1 

Síndrome hepato-celular 1 4,5 

AVE hemorrágico 1 4,5 

Aneurisma de aorta 

 

1 

 

4,5 

 

Total 22 100 
Fonte: Prontuários eletrônico e físico 

Em relação ao diagnóstico de internação dos pacientes participantes do estudo os dados 

foram coletados na folha de admissão do CTI. Assim, a Tabela 10 demonstra que seis 

(37,3%) foram admitidos devido ao choque séptico confirmado nos  setores de origens e 

encaminhado para o cenário devido a instabilidades hemodinâmicas e ventilatórias, seguido 

por câncer de cólon com quatro  (18,2%) pacientes. Nesse sentido, os pacientes foram 

classificados como clínicos ou cirúrgicos, conforme elucida Gráfico 1. 

 

 

 



89 

 

 

Gráfico 1- Classificação dos   pacientes admitidos no CTI, Rio de 

Janeiro, 2013 

 

Fonte: Prontuário eletrônico/ físico dos pacientes internados no CTI 

O Gráfico 1 de secção demonstra a classificação dos pacientes internados no cenário   

elegíveis evidenciando igualdade  entre  pacientes cirúrgicos e clínicos com onze (50%) 

pacientes  em cada grupo. Há de mencionar que está divisão aconteceu ao acaso, posto que a 

análise aconteceu  após a randomização dos grupos.  

Tabela 11- Distribuição das características dos dispositivos para suporte da 

ventilação mecânica e parâmetros ventilatórios em paciente em choque 

séptico, Rio de Janeiro, 2013 

Variáveis f Fr (%) 

Tamanho da cânula endotraqueal 

  nº 7 mm 3 13,6 

nº 7,5 mm 5 22,7 

nº 8 mm 9 40,9 

nº 8,5 mm 5 22,7 

Total 22 100 

Comissura Labial 

  Não se aplica* 1 4,5 

20 cm 1 4,5 

22 cm 5 22,7 

24 cm 9 40,9 

Pacientes  

Clínicos; 11; 

50% 

Pacientes  

Cirúrgicos; 11; 

50% 
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26 cm 5 22,7 

28 cm 1 4,5 

Total 22 100 

Pressão Positiva Expiratória Final 

  5 cm/H2O 2 9,1 

6 cm/H2O 5 22,7 

7 cm/H2O 2 9,1 

8 cm/H2O 10 45,5 

10 cm/H2O 1 4,5 

12 cm/H2O 2 9,1 

Total 22 100 

Modo Ventilatório 

  Pressão controlada (PCV) 13 59,1 

Pressão de suporte (PSV) 9 40,9 

Total 22 100 

Pressão ofertada pelo VM (PSV OU PCV) 

  8 cm/H2O 1 4,5 

9 cm/H2O 1 4,5 

10 cm/H2O 4 18,2 

12 cm/H2O 6 27,3 

14 cm/H2O 3 13,6 

17 cm/H2O 2 9,1 

18 cm/H2O 2 9,1 

20 cm/H2O 2 9,1 

Total 22 100 

* paciente com traqueostomia 

A Tabela 11 mostra  que  apenas um paciente não  usava  tubo orotraqueal e  nove 

paciente (40,9%) usavam o dispositivo  número 8 mm e  estavam fixados na comissura labial 

24 cm em nove (40,9%) pacientes. A pressão expiratória positiva final se encontrava em oito 

cm de H2O em dez pacientes com (45,5%). O ciclo controlado por pressão  foi empregado em 

todos os pacientes, sendo que  para  a maioria dos pacientes treze (59,1%) estavam a abaixo 

de 12 cm de H2O.  

No tocante aos valores biométricos, o mais relevante selecionado para este estudo foi o 

peso, uma vez que o seu cálculo deve ser empregado para diversos terapias e de 

acompanhamento. Os pesos dos grupos estão ilustrados na Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Intervalo do peso dos grupos A (n=11) e B (n=11) dos 

pacientes entubados em choque séptico no CTI de um hospital 

universitário do Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: prontuário eletrônico e físico dos pacientes internados no CTI 

O Gráfico 3 cunha os pesos dos grupos AB e BA onde se percebe  a concentração dos 

valores das observações do grupo AB no Q3 e o grupo BA no Q1. O grupo A era mais leve, 

com média de 56,27 kg em relação ao grupo B, com média de 67,63 kg. Assim, foi realizado 

o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, o qual evidenciou que as distribuições eram normais  

p > 0,05 sendo assim, não se rejeitou a H0. Em seguida foi realizado o teste t- student 

independente homocedástica, pois as variâncias foram iguais.  Portanto, em relação ao teste t 

não houve evidências suficientes para rejeitar a H0, porque o p = 0,07 revelando que as médias 

dos pesos dos grupos são iguais apesar de  bem próximo da rejeição. Cabe ressaltar que houve 

várias medidas para a mensuração do peso. No setor de origem várias balanças foram 

empregadas e  poderiam não estar calibradas.   No CTI para os pacientes que não foram 

pesados, utilizou as fórmulas de peso e  realizados os ajustes em relação ao edema que 

possivelmente, só foi efetuado pela pesquisadora. Seguidamente foram realizadas a análises 

das medidas dos valores laboratoriais  resumidos na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Médias dos valores laboratoriais e teste de comparação de médias dos grupos AB 

e BA dos pacientes entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 
AB BA AB BA 

  
Variáveis X  X

~
 SW SW Teste p 

Leucócitos 14,1 14 0,00 0,359 Mann-Whitney 0,622 

Uréia 63,3 61,9 0,000 0,726 Mann-Whitney 0,905 

Creatinina 1,3 1,9 0,020 0,252 Mann-Whitney 0,943 

Hemácias 2,9 3,1 0,736 0,680 t- student 0,728 

Hematócrito 26,2 20,4 0,364 0,043 Mann-Whitney 0,796 

Hemoglobina 8,9 10 0,191 0,215 t- student 0,223 

Plaquetas 125,5 162,5 0,847 0,320 t- student 0,345 

TAP 27,1 26 0,000 0,054 Mann-Whitney 0,539 

INR 1,7 2,1 0,217 0,004 Mann-Whitney 0,713 

Albumina 1,7 1,4 0,199 0,145 t -student 0,538 
Fonte: Exames laboratorias extraídos do prontuário eletrônico 

A Tabela 12 apresenta as médias dos valores das variáveis laboratoriais e seus 

respectivos testes de comparação dos pacientes que iniciaram nas sequências AB ou BA. 

Donde, sumariamente, os pacientes apresentaram as médias iguais com p>0,05 sendo os 

grupos comparavéis em relação às variáveis em apreço. 

Tabela 13 - Índice de prognóstico, gravidade e modos ventilatórios dos pacientes entubados 

em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 
 APACHE A APACHE B SOFA A SOFA B Letalidade A Letalidade B Modo Ventilatório 

 25 41 13 13 53 92 PSV PCV 

 37 19 6 13 87 32 PSV PSV 

 32 31 11 9 76 73 PCV PSV 

 28 25 9 13 64 53 PSV PCV 

 19 24 7 6 32 50 PSV PSV 

 26 18 13 9 57 29 PCV PSV 

 30 30 17 13 70 70 PCV PSV 

 23 34 9 14 46 81 PCV PCV 

 19 31 9 12 32 73 PCV PCV 

 42 39 18 18 93 90 PCV PCV 

 28 22 17 11 70 42 PCV PCV 

Total  

     

4 PSV 5 PSV 

  

     

7 PCV 6 PCV 

X  28 29 12 12 62 62 

  SW 0,656 0,680 0,227 0,511 0,758 0,429 

   Teste t p = 0,932 Teste t p = 0,910 Teste t p = 0,956 

  Legenda: PCV= ventilação controlada a pressão; PSV= ventilação de suporte por pressão. APACHE II = Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation e SOFA -Sepsis Related Organ Failure Assessment e X = média 

Fonte: Calculadora bio do prontuário eletrônico 

Em relação ao prognóstico APACHE II, a Tabela 13 demonstra que a média do grupo 

AB foi de 28 pontos e a do grupo BA de 29 pontos. No que tange ao SOFA, as médias dos 
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grupos foram idênticas 12 pontos e a letalidade novamente dos grupos se mostraram muito 

parecidas, com valores médios de (62%) no grupo AB, de (62,4%) no grupo BA, com Dp ± 

20,14 e 22,23, respectivamente. Conclui-se então que os valores do APACHE, SOFA e 

mortalidade eram elevados. Contudo, os pacientes não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas com p > 0,05 sendo comparáveis entre si. Como também, a 

distribuição do modo ventilatório foi aproximadamente igual entre os grupos. 

 

Tabela 14 - Associação entre o APACHE e o 

modo ventilatório dos pacientes entubados em 

choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

Variáveis 

Modo ventilatório p* 

PCV PSV 

0,300 APACHE > 20 12 8 

APACHE < 20 1 3 
Legenda: * teste exato de Fisher; PCV = ventilação 

controlada por pressão; PSV= ventilação de suporte 

Fonte: ventilador mecânicos dos pacientes em choque 

séptico internados no CTI 

 

A Tabela 14 testa a associação entre o APACHE II elevado e o modo ventilatório. O p 

= 0,30 não rejeitou a H0 de independência das duas variáveis. Desse modos os pacientes 

apresentavam a mesma gravidade e modo ventilatório. 

Gráfico 3- Distribuição dos pacientes entubados antes da internação do CTI 

de um hospital universitário do Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: prontuário eletrônico e físico dos pacientes internados no CTI 

A Gráfico 3 apresenta a distribuição dos pacientes entubados que  foram admitidos no 

CTI. Sendo assim, (68,18%) dos pacientes já se apresentavam em insuficiência respiratória 
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aguda ou utilizavam a VM com medida protetora após cirurgias de grande porte. Contudo, os 

demais pacientes (31,82%) foram canulados após a internação no cenário. O nível de 

consciência deve ser frequentemente avaliado para pacientes sedados ou comatosos, a tabela 

mostra a distribuição das frequências das escalas de Ramsay e Glasgow. 

 

 

 

A Tabela 15 evidencia a predominância dos pacientes sedados, representando 70,6% 

(n = 17) em relação aos comatosos. Quanto ao nível de sedação, a pontuação média na escala 

de Ramsay foi 5,12 ± 1,04, demonstrando elevado grau de sedação. Em se tratando dos cinco 

pacientes comatosos, a pontuação média na Escala de Coma de Glasgow foi de sete pontos. 

O uso de amina vasoativa para pacientes em choque séptico que não respondem a 

volume é uma realidade mundial. O Gráfico 4 apresenta a dose de noradrenalina utilizada 

pelos pacientes pré-intervenção de cada sequência AB (n =11) e BA (n = 11). 

Gráfico 4- dose de noradrenalina utilizada pelos pacientes em choque séptico sob VM pré-

intervenção de cada sequência AB (n =11) e BA (n = 11), Rio de Janeiro, 2013 
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Tabela 15- Distribuição das frequências das escalas de Ramsay e Glasgow dos 

pacientes entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

Variáveis N % Média Dp 

Sedados 

 

Comatosos 

17,0 70,6 5,12 1,040 

5,0 29,4 7,00 0,0 

Total 22 100   
Legenda: Dp = Desvio padrão. 

Fonte: exame físico dos pacientes em choque séptico internados no CTI 
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Fonte: Bombas infusoras dos pacientes entubados em choque séptico internados no CTI 

A dose de noradrenalina antes  das intervenções  no grupo  AB era   mais altas  do que 

no grupo BA. O Quadro 4 demonstra a dose média de noradrenalina no grupo AB foi 0,92 

mcg/kg/min, enquanto no BA de 0,42 mcg/kg/min, correspondendo a uma diferença 

percentual de 119%, embora sem significância estatística (p = 0,223) quando realizado o teste 

Mann–Whitney, após a rejeição da hipótese de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Nestes casos foi eleito como ponto de corte a dosagem de noradrenalina de um mcg/kg/min, a 

partir desse ponto de corte se verificou no grupo AB três pacientes (27,27%) estavam acima 

do ponto de corte e somente um paciente no  grupo BA. 

Dada a falta de seguimento das intervenções, característica importante deste 

experimento, não foi viável a mensuração do volume corrente do desfecho pós-aspiração.  

Uma vez que os dados foram colhidos imediatamente após a conexão dos pacientes a VM e 

como é sabido o paciente necessita de alguns segundo para estabilizar o volume corrente e 

calibração do VM dependente de ciclos completos. Assim, se acredita  que os  valores 

demonstrados pelo visor não são fidedignos e sendo fatores para a   exclusão dessa medida do 

desfecho em apreço. No Gráfico 5 apresenta o volume corrente pré-intervenção dos pacientes 

nas sequências AB e BA 

Gráfico 5- Volume corrente antes das intervenções dos grupos AB (n=11) e BA (n=11) dos 

pacientes em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

 

Fonte: ventilador mecânicos dos pacientes em choque sépticos internados no CTI  
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Vislumbra-se, através da Quadro 5, os volumes correntes dos grupos AB em azul e 

AB em vermelho dos pacientes elegíveis para o ensaio. A média do volume corrente do grupo 

AB era 451 ml/min e do grupo BA  de 456 ml/min. Aplicou-se o test t -student independente 

para médias homocedástica, uma vez que as distribuições foram normais. Sendo a hipótese H0 

não foi rejeitada (p = 0,859) revelando igualdade entre os volumes corrente entre os grupos.  

A distorção dos valores do volume corrente é dependente de algumas variáveis e 

frequentemente quando os alarmes sinalizam baixo volume corrente em pacientes 

adequadamente adaptados ao VM  e se sugere secreção endotraqueal livre na cânula. No 

Gráfico 6 ilustra a comparação da quantidade de secreção após cada sequência.  

Gráfico 6 - Comparação da quantidade de secreção endotraqueal dos Grupos AB e 

BA após as aspirações endotraqueais dos pacientes entubados em choque séptico, Rio 

de Janeiro, 2013 

 

Fonte: aspirações endotraqueais dos pacientes em choque séptico internados no CTI 

Sobre a produção de quantidade da secreção endotraqueal, o Quadro 6 denota a 

predominância de pacientes com pouca quantidade de secreção em ambas as sequências com 

distribuição do AB de (63,64%) e do BA (72,73%). O emprego da aspiração neste estudo 

levou consideração apenas os critérios dispostos na seção de métodos, independente de 

registros anteriores pela enfermagem. 

A associado entre a quantidade de secreção produzida pelo pacientes e a umidificação 

é discutida frequentemente na prática. Destarte, o  cenário  emprega dois tipos de 

umidificação:  água e o filtro. A Tabela 16 faz associação entre os tipos de umidificação e a 

quantidade de secreção produzida pelo paciente em choque séptico com ausência de foco 

infeccioso pulmonar. 
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Tabela 16 – Associação entre presença de grande quantidade de secreção e o tipo 

umidificação em paciente entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

Variáveis 

Grande quantidade de secreção em cada aspiração 

endotraqueal 

Sim Não Total p 

Umidificação Água 3 7 9 0,193 
Filtro 7 6 13 

Total 8 14 22  
Legenda: * teste de Fisher 

Fonte: exames físicos dos pacientes em choque séptico internados no CTI 
A Tabela 16 evidencia a falta de associação entre o método de umidificação e a  

quantidade de secreção endotraqueal. Não se rejeitou a hipótese de que a quantidade de 

secreção independe do método de umidificação (p = 0,193).  

A quantidade de secreção está relacionada com tempo entre a execução das aspirações 

endotraqueis, em inglês washout. Esse período no ensaio clínico crossover randomizado é 

fundamental para que o efeito entre as intervenções sejam minimizados e que os valores não 

sofram interferência da primeira intervenção sobre a segunda. Assim, o gráfico apresenta a 

comparação entre os washout  entre as sequências AB e BA. 

Gráfico 7 - Comparação entre os Washout entre as aspirações endotraqueais 

nos sequência AB (n=22) e BA( n=22) das dos pacientes em choque séptico, 

Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: exame físico dos pacientes em choque sépticos internados no CTI 

O  Gráfico 7  representa os boxplots correspondentes aos intervalos, em horas, entre 

as aspirações endotraqueais (washout). Nota-se diferenças mínimas entre os dois períodos. A 
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distribuição das observações se concentra em Q3 de 8,40 no AB contra 8,46 minuto no BA. O 

washout médio foi 4,63 ± 1,91 horas (IQR = 3,32) no AB e 4,72 ± 2,41 horas (IQR = 3,55) no 

BA. Assim, a diferença entre os IQR foi de apenas 0,23, demonstrando uma dispersão mínima 

entre as sequencias AB e BA.O washout entre as aspirações apresentou distribuição normal 

em AB (p = 0,408) e BA(p = 0,5320,) com  p =0,788 se aceitando, portanto, a H0 de igualdade 

entre as médias de washout. 

4.1 Variáveis Gasométricas 

A interpretação da gasométria é essencial para a reversão de distúrbios graves 

característicos em pacientes críticos. A tabela sumariza as comparações entre os desfechos 

após cada intervenção. 

Tabela 17- Comparação dos distúrbios gasométricos e metabólicos após aspiração 

endotraqueal  dos grupos AB e BA nos  pacientes entubados em choque séptico, 

Rio de Janeiro, 2013 

n A B COMPONENTE B A COMPONENTE 

1 2 2 RM 2 2 MM 

2 4 4 MM 4 4 MM 

3 4 1 MN 2 4 RR 

4 2 2 RR 2 2 RR 

5 4 4 RR 4 4 RR 

6 2 2 RR 2 4 RR 

7 2 2 MM 2 2 MM 

8 1 1 NN 1 1 NN 

9 4 5 MX 1 1 NN 

10 4 5 MX 4 4 MM 

11 4 4 MM 3 3 MM 

12 4 4 MM 2 2 RM 

13 2 2 RR 2 2 RR 

14 2 2 RR 2 2 RR 

15 4 4 RR 4 4 MM 

16 4 4 MM 4 4 MM 

17 2 2 MM 2 4 MM 

18 1 1 NN 1 1 NN 

19 4 4 RR 4 4 RM 

20 2 2 MM 2 2 MM 

21 4 4 MM 4 5 MX 

22 5 5 XX 4 5 RX 

  
Alteração 14% 

 
Alteração 23% 

  
Respiratório 9% 

 
Respiratório 14% 

  
Normal  5% 

 
Normal 0% 

Legenda: 
     

1 Normal 
    

2 Compensado 
    

3 Parcialmente compensado 
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4 Descompensado 
    

5 Misto 
    

R Respiratório 
    

M Metabólico 
    

N Normal 
    

X Misto 
    

Fonte: Gasometrias arteriais após aspiração endotraqueal dos pacientes em choque séptico sob 

ventilação mecânica. 

   

A Tabela 17 compara os resultados das gasometrias (desfechos) pós-intervenção 

(aspiração) nas sequências AB (n = 22) e BA (n = 22). Para o grupo AB (14%) dos pacientes 

apresentaram gasometrias alteradas sendo que  dois pacientes (9%) apresentaram distúrbios 

respiratórios e, um paciente (5%) evoluiu de distúrbio metabólico para normalidade após o 

replemento de oxigênio. Por outro lado, no grupo BA cinco pacientes (23%) apresentaram  

alterações gasométricas com  predominância de  distúrbios respiratórios com três pacientes 

(14%) e  nenhum paciente  evoluiu para valores considerados normais. Numa visão geral não 

houve diferenças clínicas importantes entre os dois grupos. 

O pH é uma das variáveis mais importantes da gasometria arterial. Os gráficos 

apresentam os valores de cada grupo  A (AB) B (AB) A (BA) e B (BA)  com (n= 11). 

Gráfico 8- Comparações dos pH dos grupos A e B nas 

sequências AB e BA dos pacientes entubados com 

choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

O Gráfico 8 apresenta os boxplots do pH concernentes as intervenções controle com 

replementação de O2 e a experimento sem replementação de O2. Percebe-se que as medianas 

apresentaram valores considerados normais entre 7,35 e 7,45 para todos os grupos e o outliers 
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(paciente 10) que iniciou a sequência pela intervenção B da sequência (AB) se manteve no 

controle A (BA). Os testes de  SW  das diferenças do pH nas sequências AB não  rejeitaram a 

H0  (p= 0,648) e BA  (p= 0,622). Assim, se empregou o teste t- student independente para 

amostras homocedástica que  não rejeitou H0 ( p= 0,525). Assim, o pH em ambos os grupos 

não variou conforme a intervenção aplicada.  

Gráfico 9 - Comparações das PaCO2 dos grupos A e B 

nas sequências AB e BA dos pacientes entubados com 

choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

Quanto a PaCO2 dos grupos AB e BA, o Gráfico 9 demonstra que os grupos com 

replementação de O2 apresentaram discreta elevação da mediana em relação ao grupo sem 

replementação, mas os seus valores se mantiveram  normais entre 35-45 mm/Hg. Os testes de  

SW das diferenças das sequências AB e BA não rejeitou a H0  AB e BA com p= 0,216 e 

0,445, respectivamente. Sendo assim, foi realizado o teste t- student independente para 

amostras homocedástica (p= 0,226) onde não se rejeitou H0, demonstrando que as PCO2  não 

variaram entre às intervenções. 
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Gráfico 10- Comparações do lactato sérico dos grupos  AB e 

BA dos pacientes entubados com choque séptico, Rio de 

Janeiro, 2013 

-  

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

O Gráfico 10 apresenta o lactato sérico revelado pela gasometria arterial dos grupos 

AB e BA. O grupo A da sequência AB e B da sequência BA apresentaram maior dispersão 

com IQR ± 3,66 e 3,32, respectivamente. Por outro lado, na sequência BA, o grupo A 

apresentou maior homogeneidade juntamente com maiores observações discrepantes 

(outliers). Contudo, se observa que as medianas são muito próximas. Os testes de SW das 

diferenças das sequências AB e BA  rejeitou a (p =0,06) e BA ( p= 0,01). Logo, o teste de 

Mann-Whitney também não rejeitou a H0 para ambos os períodos com (p = 0,897) . Sendo 

assim, o lactato sérico não variou segundo as intervenções.  
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Gráfico 11 - Comparações  das concentrações de 

bicarbonato dos grupos  AB e BA dos pacientes  

entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

No que se refere ao HCO3 séricos dos grupos, o Gráfico 11 mostra as  medianas se 

deram  de forma uniforme, com distribuição homogeneamente e se encontravam abaixo dos 

valores de  normalidade: 20,5, 19,5 20,6, 21,4 mE/L, respectivamente. No que concerne o SW 

das diferentes entre as  sequências AB e BA não rejeitaram a H0 com p = 0,185 e 0,705 

respectivamente. Assim, foi realizado o teste t-student para as diferenças das duas sequências  

não rejeitou H0 (p = 0,929). Desta forma, os HCO3 entre as sequências se manterá as medianas 

iguais entre as duas intervenções. 

 

4.1 Variável FiO2 

A necessidade de O2 no decorrer da internação na UTI, varia conforme a gravidade das 

doenças. Contudo, a necessidade de mudanças desses valores só podem ser confirmadas 

mediante a gasometria arterial, cujo valor real da FiO2  ofertada é calcula a partir  

dos valor da PaO2 ideal da última  gasometria arterial. 
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Gráfico 12 -  FiO2 ideal comparada a FiO2 real basal dos pacientes do 

grupo AB e  BA dos entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 

2013 

 

Fonte: gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

O Gráfico 12 plota a distribuição das diferenças entre a FiO2 real comparadas com a 

FiO2 ideal nos sequência AB e BA. Percebe-se a predominância dos pacientes que recebiam 

uma FiO2 maior do  as suas necessidades em sete pacientes com (63,63%) em ambas as 

sequências. Cabe destacar que apesar das distribuições serem iguais, isso não revela que os 

valores ofertados da FiO2 eram iguais entre os grupos em valores absolutos. 

  

7; 63, 63% 

4; 36,36% 
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Gráfico 13 - Comparação das distribuições da FiO2 ofertada e a ideal para os grupos AB e BA 

dos pacientes entubados em choque séptico no Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: ventilador mecânico dos pacientes em choque séptico internados no CTI  

O Gráfico 13 expressa as diferenças das FiO2 reais
5
 comparadas às FiO2 ideais

6
 entre 

os grupos AB e BA. O grupo que iniciou a sequência AB apresentava a FiO2 real média em 

torno de 80% enquanto que o grupo BA apresentava metade do valor da fração média (40%) 

sendo possível verificar que a replementação do grupo AB foi menor em comparação ao 

grupo BA. Para atingir a FiO2 plena se elevou  apenas 20% a oferta de O2, em contrapartida, o 

grupo BA essa elevação foi três vezes maior,  60%. Ainda, em relação a FiO2 real na 

sequência AB quando comparada a FiO2 média ideal dos grupos A e B  demonstrou  valores   

3 vezes maiores do que a necessidade real. Em contrapartida na sequência BA, os valores da 

FiO2 dos grupos A e B evidenciaram  discrepâncias praticamente inexistente de 3% entre a 

FiO2 real e a ideal dos grupos. Os testes de normalidade SW para a FiO2 real das sequência 

AB e BA    não rejeitaram  H0 com (p= 0,124) e (p= 0,138). As diferenças importantes das 

distribuições e  nos valores médios da FiO2 real entre os grupos AB e BA foi confirmada  pelo 

                                                             
5
 FiO2 real é aquela utilizada pelo paciente observada no monitor do ventilador mecânico ou no blender 

(misturado de oxigênio e ar).  
6
 FiO2 ideal calculada se emprega  a formúla da P/F ideal = (PaO2 ideal X FiO2 ofertada X PaO2 gasometria) esse 

valor refere fração  ideal de oxigênio que  deveria ser empregada com a PaO2 registrada pela gasometria. 
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teste t- student independente homocedástica que rejeitou a H0 que as médias  são diferentes  

com p = 0,03. 

 

4.2. Variáveis oximétricas 

4.2.1 Variável SaO2 

 

A fim de se atingir o objetivo proposto pelo estudo, qual seja, testar o efeito da 

ausência da replementação de O2 sobre as variáveis oximétricas (SaO2 e PaO2 ) procedeu-se a 

análise estatística e clínica. A primeira variável analisada foi a SaO2 conforme ilustra gráfico. 

Gráfico 14 -  Comparações das distribuições das SaO2 

para os grupos AB e BA dos pacientes entubados em 

choque séptico no Rio de Janeiro, 2013 

 
Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

Percebe-se no Gráfico 14 que os grupos do experimento A (AB) e B (BA) 

apresentaram queda discreta  da mediana em relação ao grupo controle. Cabe ressaltar que os 

valores considerados normais estão compreendidos entre 93% a 97%. No grupo B na 

sequência BA apresentou maior dispersão com Q1 em 88,6% e o Q3 em 99% com (IQR = 

10,4). Porém, a queda da  mediana foi mais percebida no grupo B da sequência AB com 

95,4%, contudo, com menor dispersão em relação ao outro grupo do experimento (IQR = 

3,3). Os outliers foram evidenciados somente na sequência BA com recuperação do paciente 9 

para valores normais e declínio do paciente 10, mesmo com replementação de O2. Quanto ao 

SW das diferenças nas sequências AB e BA, não foram rejeitaradas a H0,  (p = 0,852 e 0,139), 

respectivamente. Assim, foi empregado o teste t-student independente para amostras 
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homocedásticas, demonstrando que não há evidência para rejeitar H0 (p= 0,066), logo, a SaO2 

nas sequências AB e BA são semelhantes. 

Tabela 18 – Associação entre ausência de replementação de O2 e hipoxemia 

relacionada a SaO2 em pacientes entubados em choque séptico no Rio de 

Janeiro, 2013 

SaO2 
Hipoxemia Total  

Presente Ausente  p* 

 
Intervenção 5 17 22 

0,185 
Controle 1 21 22 

Total 6 38 44 

RR = 1,86 ARA =0,18 NNH= NA IC = 0,92 - 3,75 
Legenda:* Teste de exato de Fisher. RR= Risco Relativo; RRA = Redução do Risco 

Absoluto. NNH = Número Necessário Tratar para 1 malefício (harm) no tempo; IC = 

Intervalo de Confiança; NA = Não se aplica. 

Fonte: pacientes em choque séptico internados em CTI  

A Tabela 18 demonstra que não há associação entre a ausência da replementação de 

O2 e  hipoxemia relacionada a SaO2. O paciente não replementado tem 86% mais 

probabilidade de apresentar hipoxemia quando comparado ao grupo não replementado, logo, 

o aumento do risco absoluto é de 18%. Entretanto, sejam as medidas epidemiológicas (RR) ou 

clínicas (RRA) não houve significância estatística  através do teste exato de Fisher e clínica a 

demonstrada pelo IC95% do RR. 

Tanto quanto a hipoxemia, a hiperoxemia apresenta efeitos deleétrios sobre o 

organismo. A Tabela 19 ilustra as associação entre a ausência de replementação de oxigênio e 

a hiperoxemia pós intervenção. 

Tabela 19 – Associação entre ausência de replementação de O2 com 

hiperoxemia relacionada a SaO2 dos pacientes entubados em choque séptico 

Rio de Janeiro, 2013 

SaO2 
Hiperoxemia  

  

Presente Ausente Total p* 

 
Experimento 9 13 22 

0,030 
Controle 17 5 22 

Total 26 18 44 

RR = 0,47 RRA= 0,36 NNH = 4 IC 95%= 0,26- 0,86 

Legenda:* Teste de exato de Fisher. RR= Risco Relativo; ARA = Aumento 

do Risco Absoluto. NNH = Número Necessário Tratar para 1 malefício 

(harm) no tempo 

Fonte: pacientes internados em CTI de um HU. 

A Tabela 19 demonstra que a proporção de pacientes que apresentaram hiperoxemia é 

significativamente superior no grupo replementado (controle), comparado ao não 

replementado (experimento). Os desfechos clínicos mensurados evidência que os pacientes 
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que não receberam a replementação de O2 apresentam 47% da chance de apresentar 

hiperoxemia, quando comparado aos pacientes que não receberam replementação de O2. 

Assim, ao não se replementar oxigênio se evita, num universo de 44 pacientes, que 4 não 

apresentem hiperoxemia. 

Gráfico 15 - Diferenças entre os riscos absolutos  dos desfechos 

relacionados a SaO2 dos paciente entubados em choque séptico, Rio de 

Janeiro, 2013 

 

 
Fonte: pacientes em choque séptico sem injúria pulmonar internados no CTI  

 

Em relação as medidas de efeito, o Gráfico 15 mostra os as medidas de efeitos para os 

grupos  demonstrando o comportamento deles foram de forma distinta em relação aos 

defechos apresentandos. Na primeira intervenção com replementação de O2 os grupos 

apresentaram ARA de 18% e em relação ao experimento os grupos apresentaram RRA de 

36% para hiperoxemia. A diferença (coluna amarela) entre os dois desfechos foi de 18% de 

redução de hiperoxemia. 

 

4.2.2 Variável PaO2 

A PaO2 é uma das variáveis oximétricas mais importantes da gasométria arterial e com 

ela é calculada a P/F. O Gráfico16 compara os quatro grupos. 
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Gráfico 16 - Comparações das PaO2 nas sequências 

AB BA dos entubados em choque séptico Rio de 

Janeiro, 2013 

 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

O Gráfico 16 representa os boxplots do grupo AB e BA onde se evidencia que o A 

(AB) apresenta a maior mediana de todos os grupos (132,5 mm/Hg), bem como a maior 

dispersão no Q1. Em contrapartida, o grupo B (AB) apresentou a maior dispersão intraclasse 

no terceiro quartil, além da menor mediana entre os quatro grupos (84 mm/Hg). Enquanto, o 

grupo B da sequência (BA) apresentou a mediana 90 mm/Hg, o grupo A (BA) obteve 

mediana em 116,4 mm/Hg. Nenhum dos quatro grupos apresentou uma mediana que 

correspondesse à hipoxemia, porém, no grupo B da sequência AB a mediana correspondia a 

normalidade e os demais grupos tinham as medianas correspondentes a hiperoxemia. O teste 

SW das diferenças da PaO2 não rejeitou a H0 para a sequência AB (p = 0,998) e a sequência 

AB com (p=0,466), ou seja, as distribuições são normais. Contudo, ao se realizar o teste t 

student independente para amostras homocedástica das diferenças entre os grupos nas 

sequências AB e BA, rejeitou-se H0 com p= 0,024, ratificando que as medianas eram 

diferentes entre as duas intervenções. 
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As medidas de associação demonstraram a eficácia da intervenção conforme evidencia 

a Tabela 20. 

Tabela 20 – Associação entre a ausência da replementação de O2 com 

hipoxemia relacionado a PaO2 dos pacientes entubados em choque sépticono 

Rio de Janeiro, 2013 

PaO2 
Hipoxemia  

  

Presente Ausente Total p* 

Intervenção 3 19 22 
0,606 

Controle 1 21 22 

Total 4 40 44 

RR = 3 ARA= 0,09 NNH =NA IC95% = 0,66- 3,74 
Legenda:* Teste de exato de Fisher; RR= Risco Relativo; ARA = Aumento do Risco 

Absoluto; NNH = Número Necessário para Tratar para 1 malefício (harm) no tempo; Não 

Aplicável. IC95% = Intervalo de Confiança 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI  

 

A Tabela 20 demonstra a relação à hipoxemia arrolada a PaO2 não rejeitou a H0 (p = 

0,606), não evidenciando qualquer associação entre ausência da replementação de O2 e a 

hipoxemia. Como também,  os paciente não replementados tem o triplo de chance de 

apresentar hipoxemia quando comparados aos grupos não replementado com apenas 9% de 

aumento do risco absoluto, contudo, sem significância estatística e clínica. A associação da 

oferta de O2 desfecho hiperoxemia é demonstrada na tabela 

Tabela 21 – Associação entre a ausência da replementação de O2 com 

hiperoxemia relacionada a PaO2 dos pacientes entubados em choque séptico 

no Rio de Janeiro, 2013 

PaO2 
Hiperoxemia  

  

Presente Ausente Total p* 

Intervenção 7 15 22 
0,03 

Controle 15 7 22 

Total 22 22 44 

RR = 0,46 RRA= 0,36 NNH =3 IC = [0,24 - 0,87] 
Legenda:* Teste de exato de Fisher. RR= Risco Relativo; RRA = Redução do Risco 

Absoluto. NNH = Número Necessário Tratar para 1 malefício (harm) no tempo. 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 21, rejeitou-se a H0 com p = 0,03 havendo 

associação entre hiperoxemia e a vigência da replementação de O2. Cabe ressaltar que os 

pacientes apresentaram maior risco de exibir hiperoxemia no controle com 46% de risco do 

que em relação à intervenção apresentando significância estatística confirmada, inclusive, 

clínica pelo intervalo de confiança do RR. Sendo assim, é possível aplicar NNH, que 



110 

demonstrou que três pacientes da amostra obtiveram a prevenção da hiperoxemia pela não 

replementação de O2 . 

 

Gráfico 17 - Diferenças dos riscos absolutos  dos desfechos relacionados à 

PaO2 dos paciente entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

 

O Gráfico 17 apresenta a medida de eficácia (ARA) das intervenções relacionadas a 

variação PaO2. Mais uma vez, o desfecho incremento de hipoxemia (coluna azul) entre 

pacientes não replementados (9%) foi inferior à proteção ou decremento da ocorrência de 

hiperoxemia (-36%), perfazendo uma diferença de 27% (barra amarela). Então, o risco do 

paciente apresentar hiperoxemia com a ausência de replementação é 36% menor do a 

hipoxemia relacionado a experimento com 9%. 

4.2.3 Variável P/F 

A P/F empregada foi calculada atraves da fração da PaO2 e FiO2 e os valores absolutos 

são representados no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 - Comparação da P/F dos sequência AB 

e BA entre as dos pacientes em choque séptico em 

injúria pulmonar no CTI do Rio de Janeiro, 2013 

 
Fonte: Gasometria arterial dos pacientes internados no CTI 

 

Nota-se  no Gráfico 18  os boxblots correspondentes à sequência AB e BA, com os 

seus respectivos grupos A, B, B e A das P/F após as intervenções. O grupo A (AB) obteve a 

mediana de 335,5 com IQR = 401,1. No grupo B da sequência AB, os pacientes apresentaram 

a P/F de 258 com IQR = 522,7. No grupo B do período AB houve diminuição da mediana 

para 225 em relação ao seu equivalente no controle com aumento do intervalo interquartil 

(IQR = 468,5). E, ocorrência do inverso em relação ao grupo A (BA), que apresentou 

aumento da mediana 445,16, porém, com aumento da dispersão em relação ao seu equivalente 

experimento (IQR = 818). Em relação aos outliers, o paciente oito permaneceu com P/F 

abaixo do normal em ambos as intervenções e o paciente 10 apresentou P/F abaixo do normal 

mesmo com replementação de O2. Realizado os testes de SW para a diferença das sequências, 

não rejeitou a H0 com p = 0,322 e 0,273. Ao se realizar o teste t student, não rejeitou a H0 com 

p = 0,066, evidenciando que a P/F teve as médias iguais em ambas as intervenções. A medida 

de associação entre a redução da  P/F é demonstrada na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Associação entre da LPA entre os grupos controle e experimento após aspiração 

dos pacientes entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

LPA 
P/F < 300  

p 
Presente Ausente Total 

Intervenção 15 7 22 
0,014 

Controle 6 16 22 

Total 20 24 44  

RR 2,5 ARA 0,41 NNT = 2 IC95% =[1,38 - 4,77] 
Legenda:* Teste de exato de Fisher. RR= Risco Relativo; ARA = Aumento do Risco Absoluto. NNH = Número 

Necessário Tratar para 1 benefício (harm) no tempo 

 Fonte: Gasometrias arteriaais dos pacientes internados no CTI 

A Tabela 22 apresenta a associação entre LPA relacionada à ausência da 

replementação de O2 através da P/F. Constata-se, através do teste exato de Fisher a associação 

entre a ausência da replementação com PF < 300. Entre os pacientes não replementados, o 

risco de ocorrência de LPA relacionada à PF < 300 foi duas e vezes e meia maior quando 

comparado ao grupo replementado, perfazendo um Aumento do Risco Absoluto de 41%, ou 

seja, a ausência da replementação de O2 aumenta a ocorrência da LPA em 41% dos eventos. 

O NNT demonstra que nessa amostra de 44 observações, a ausência de replementação 

determinou a ocorrência de LPA vinculada à PF < 300 em dois pacientes. 

Tabela 23 – Associação entre a elevação da P/F entre os grupos controle e experimento após 

aspiração de pacientes entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

Intervenções 
> 400  

p* 
Presente Ausente Total 

Experimento 2 20 22 

0,487 Controle 4 18 22 

Total 6 38 44 

RR = 0,80 RRA= 0,45 NNH= NA IC95%= [0,30 - 1,43] 
Legenda:* Teste de exato de Fisher. RR= Risco Relativo; RRA = Redução do Risco Absoluto. NNH = Número 

Necessário Tratar para 1 Benefício (harm) no tempo; NA = não aplicável. IC95% = Intervalo de Confiança de 95% 

Fonte: Gasometrias arteriais dos pacientes internados no CTI 

A Tabela 23 demonstra a associação entre P/F acima de 400 a ausência da 

replementação de O2   como era de se esperar o experimento foi um fator de proteção para a 

evidência de LPA com diminuição de  80% da probabilidade dos pacientes apresentarem P/F 

> 400. Em relação a eficácia percebe que o   risco absoluto foi 45%. Contudo, esses achados 

se apresentam sem significância estatística e clínica. 
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Tabela 24 – Associação entre normalidade da P/F entre os grupos controle e experimento 

após aspiração de pacientes entubados em choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 
300 < PF < 400  

p* 
Presente Ausente Total 

Experimento 3 17 22 

0,021 Controle 11 11 22 

Total 14 28 22 

RR = 0,33 ARA= 0,35 NNT = 3 IC95%= [0,14 - 0,77] 

Legenda:* Teste de exato de Fisher. RR= Risco Relativo; RRA = Redução do Risco 

Absoluto. NNH = Número Necessário Tratar para 1 malefício (harm) no tempo; IC95% = 

Intervalo de Confiança de 95%. 

Fonte: Gasometrias arteriais dos pacientes internados no CTI 

A Tabela 24 exibe a associação da P/F normal com a ausência da replementação de  

O2. Averiguou-se através do teste exato de Fisher  há rejeição a H0 com p = 0,021, ou seja, 

existe associação entre a vigência de O2 com P/F queda de valores normalidade. Em relação 

aos riscos relacionados ao desfecho, os pacientes apresentaram redução de apresentar P/F 

normais na ausência da  replementados com  O2 em  30% e  redução do Risco Absoluto  de 

0,45% com significância estatística. Assim, os pacientes dos grupos controle tem  mais  

chances de apresentar a P/F em níveis normais comparados com os grupos do experimento. 

Gráfico 19 - Comparações dos Riscos Absolutos relacionados à ausência da replementação 

de O2 dos pacientes em choque sépticos, Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: pacientes internados no CTI em choque séptico sem injúria pulmonar 

A P/F pós-intervenções representam o quão comprometido está à troca gasosa 

pulmonar dos pacientes.  Apesar de não ser uma medida direta oximétrica, mas demonstra 
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como esses gases estão sendo difundidos pelo parenquima pulmonar. O Quadro 19 faz as 

comparações entre as intervenções, o experimento  proporciona a presença de LPA em 41% 

dos eventos, redução de 35% de P/F normais e redução de 45% de PF acima de 400.  Assim, o 

experimento não se mostrou eficaz na redução LPA pós-aspiração em pacientes em choque 

séptico sem injúria pulmonar no primeiro minuto, como também reduziu as P/F normais. Em 

contrapartida, o controle aumenta  a probabilidade  dos pacientes apresentaream PF acima de 

400 em 65% dos eventos. Além disso, cabe destacar, que onze ou (50%) de cada grupo 

apresentavam algum tipo de LPA antes do ensaio. Ao se comparado o baseline as duas 

intervenções foram mais eficientes do que a condição preexistentes dos pacientes antes da 

aspiração endotraqual. 

4.3Variáveis hemodinâmicas após a aspiração endotraqueal 

A medida essencial para paciente em choque séptico é a média da pressão arterial, 

pois, além de outras medidas, serve para titular a dose da noradrenalina. A canulação da 

artéria e mensuração através de monitores multiparâmetros é o padrão-ouro para determinar a 

exatidão dos seus valores.  

Gráfico 20 -  Comparações das  PAM nas 

sequências AB e BA dos entubados em choque 

séptico Rio de Janeiro, 2013 

 

 
Fonte: exame físico dos pacientes em choque sépticos internados no CTI 

 

O Gráfico 20 evidencia a PAM nos grupos AB e BA, onde fica explicitado que os 

valores da mediana estão muito acima dos valores estipulados pelo guideleine, em torno de 60 

mm/Hg. É possível observar que a PAM nos grupos experimentos é mais baixa B (AB) 

95mm/Hg e B (BA) 100 mm/Hg que os controles A (AB) 101 mm/Hg e A (BA) 107 mm/Hg. 
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As maiores dispersões com intervalos interquartis foram  nos grupos controle  A (AB) = 

51mm/Hg e A (BA) = 49 mm/Hg e os experimentos com B (AB) = 43 mm/Hg e B (BA) = 26 

mm/Hg). Os testes de SW das diferenças entre as sequências não rejeitou a H0 com p= 0,225 e 

0,347 respectivamente. Uma vez que as variáveis atenderam aos critérios para a realização do 

teste t- student independente homocedástica com resultado que não rejeitou a H0 (p =0,680). 

Sendo assim, não houve diferença nas médias entre as PAM entre as duas intervenções. 

No que tange à frequência respiratória, ela tem relação direta com os distúrbios ácido-

base, sendo mais acentuada na vigência de distúrbios respiratórios. A Gráfico 4.4.2 

demonstra a respiração após ambas às intervenções. 

Gráfico 21 -  Comparações das  da respirações nas 

sequências AB e BA dos pacientes entubados em choque 

séptico Rio de Janeiro, 2013 

 

Fonte: exame físico dos pacientes em choque sépticos internados no CTI 

 

O Gráfico 21, compara os grupos em ambas as sequências demonstrar que  as 

medianas estavam muito próximas umas das outras, em 20 IRPM. O paciente 5 apresentou 

bradipneia e 8 taquipneia no controle, intercorrências não encontradas no seu correspondente 

experimento B (BA). Já o paciente 3 que apresentou taquipneia no grupo B (AB) se 

comportou de forma normal no controle A (BA). Em relação as distribuições,  os testes das  

SW das diferenças entre as sequência se apresentou distintamente na sequência AB com p= 

0,710, normal e na sequência BA com p = 0,000, anormal. De modo,  foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney com p = 0,947 não sendo rejeitada  a H0, sendo as medianas iguais entre as 

duas intervenções. 
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Outra variável que faz parte do quadro definidor de SIRS é o pulso. Neste caso, as 

medianas estavam abaixo do que é preconizado pelo consenso de sepse < 100 BPM para ser 

incluido com um indicador de SIRS. 

Gráfico 22 -  Comparações das FC nas sequências AB e 

BA dos pacientes entubados em choque séptico, Rio de 

Janeiro, 2013 

 
Fonte: exame físico dos pacientes em choque sépticos internados no CTI 

 

O Gráfico 22 mostra que apenas o paciente 5 apresentou valores acima das medianas 

e o paciente 1 apresentou valor abaixo da mediana. O grupo que apresentou o maior desvio 

padrão estava relacionado à ausência de replementação O2. Esses outliers não refletiram na 

diferença no SW, com 0,601 e 0,329. Realizado o teste t-student independente homocedástico 

com p= 0,921. Assim, o pulso se comportou de forma igual entre as duas intervenções. 
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Gráfico 23 -  Comparações das temperaturas axilares 

nas sequências AB e BA dos pacientes entubados em 

choque séptico, Rio de Janeiro, 2013 

 
Fonte: exame físico dos pacientes em choque sépticos internados no CTI 

 

Apesar de a temperatura ser uma medida que pouco varia em poucos minutos, as 

intervenções foram empregadas em períodos longos o suficiente para que ocorressem essas 

alterações. O Gráfico 23 demonstra que a menor temperatura se encontra no grupo A da 

sequência AB (35,5ºC) e a  maior temperatura foi do grupo B da sequência AB (36,7°C). Por 

outro lado, na sequência AB, o grupo A apresentava mediana de  36,2 ºC. Essas variações 

confabularam para os resultados do SW com p = 0,016 e 0,137, sendo que o primeiro 

resultado rejeitou a H0 e o segundo não rejeitou a H0. Logo,  foi realizado teste de Mann-

Whitney  (p = 0,288). Do mesmo modo, o teste de medianas não rejeitou a H0, então a 

temperatura axilar não variou conforme o tipo de intervenção. 
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" O conhecimento científico se verifica pela demonstração 

ou pela experimentação resultante de uma investigação 

científica metódica e sistemática de fatos ou fenômenos 

naturais, cuja finalidade é descobrir suas causas e 

determinar seus efeitos mediante a explicação das leis 

gerais que a gerem". 

Fontenelle MJ
7
. 

 

 

                                                             
7
 Fontenelle MJ. Bioestatística: aplicada à pesquisa experimental. v1. São Paulo: LF; 2012. 
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5. Discussão 

Neste início desse século, os estudos experimentais auferiram maior prestígio no meio 

acadêmico em consonância com o incremento de subsídios públicos aos estudos que adotam o 

referido método. Muito dessa predileção adveio com a difusão da Avaliação Tecnológica em 

Saúde (ATS). A partir da  década de 80, instituições governamentais de saúde iniciaram a 

abordagem sobre  as questões de avaliação tecnológica em saúde alicerçada numa estrutura 

frágil, mas que foram se solidificando através do empenho, principalmente pelas instituições 

de ensino e pesquisa que vem gradualmente crescendo e se  fortalecendo na construção dessa 

modalidade de avaliação. Em relação aos estudos avaliativos, o ensaio clínico randomizado é  

um dos métodos que alicerçam os estudos de avaliação, sendo o ápice da pirâmide de 

evidência para estudos primários e a meta-análise para estudo secundários. Vale ressaltar que  

o ensaio clínico randomizado crossover é o menos empregado em detrimento aos estudos 

paralelos, pois apresentam grandes desafios metodológicos, tais como:  adequado cegamento, 

recrutamento e a tratamento dos dados, corroborado por autores que adotaram o mesmo 

método
(87)

. 

 Em relação ao cegamento do paciente crítico esse foi facilitado, uma vez que a 

predominância da amostra muito sedada evitou que os pacientes suspeitassem que estivessem 

fazendo parte de um estudo experimental. Para alguns pacientes houve a necessidade do 

familiar próximo durante as intervenções, no primeiro momento. Todavia, as observações in 

loco proporcionou segurança no que tange à veracidade das etapas redigidas do termo de 

consentimento livre esclarecido. Cabe esclarecer que tivemos somente uma recusa da entrada 

de um paciente no estudo. Em ensaio clínico, o cegamento do profissional relacionado à 

coleta de dados em pacientes críticos é um grande desafio, pois, devido à gravidade dos 

pacientes e à complexidade dos procedimentos, o participante deve ser um conhecedor sobre a 

clientela para poder intervir, se for necessário, em casos de complicações na aplicação do 

protocolo. Logo, se a intervenção não puder ser cegada, é preciso limitar e padronizar o 

máximo possível os potenciais co-intervenções e cegar a equipe responsável pela avaliação e 

a adjudicação dos desfechos 
(83)

. 

No recrutamento, a reunião no horário da visita foi a melhor estratégia. Essa etapa foi 

implementada ao acaso e depois se tornou o principal meio para esclarecimento de dúvidas e 

debate sobre as intervenções. Porém, para alguns responsáveis, foi necessária uma etapa 

complementar com entrevista para esclarecer os detalhes do termo de consentimento livre 

esclarecido. A maior preocupação deles era em relação à dor e se era uma intervenção a mais 
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a que o paciente deveria ser submetido, além da quantidade de sangue que seria coletado e as 

vezes que o paciente seria puncionado. Portanto, o receio seria aumentar o sofrimento de seus 

parentes. Neste caso, a experiência como enfermeira intensivista do cenário foi um grande 

favorecedor deste diálogo, além da visita expandida de 4 horas em que os parentes 

vislumbram os cuidados lado a lado com a enfermagem, cunhando laços de confiança com a 

equipe. 

A descrição do método realizado por Welleck e Blettner
(78)

 foi fundamental para a 

construção deste estudo de forma refinada. Seguindo toda a estatística demonstrada por eles, 

resultado de um artigo publicado em 2012, de forma clara e objetiva minorou a grande 

dificuldade de se construir um ensaio clínico crossover randomizado, principalmente em 

relação à enfermagem brasileira, que pouco aborda sobre estudos experimentais
 (1)

. Além 

disso, há de se mencionar que a análise do intervalo (washout) e o efeito residual (carryover) 

de cada intervenção foram analisados com todo rigor, pois os resultados sem essas medidas 

podem cartear falsos positivos ou negativos. 

A amostra menor é outra vantagem do ensaio clínico randomizado crossover, 

principalmente no momento do recrutamento, apesar de não diminuir o trabalho com outras 

etapas, pois demora o dobro de tempo do que um estudo paralelo
 (89)

. 

Com relação aos ensaios clínicos crossover, ou quadrados latinos, eles podem ter 

grupos e sequências diferentes ao do 2x2, sendo que, geralmente, quanto mais sequências e 

mais grupos, mais acurado é o estudo. Quando se tem  critérios de inclusões bem direcionados 

e pormenorizados com randomização refinado com adequados critérios fica mais simples 

encontrar o desfecho desejado. 

Os cartuchos de avaliação de sangue total foram extremamente úteis e diminuíram o 

tempo para a análise dos gases, conferindo independência à pesquisadora, porquanto não 

houve a necessidade de utilizar os recursos humanos e materiais do setor que, muitas vezes, é 

um grande impedidor para realização de pesquisas. Cabe destacar que os exames foram 

realizados no máximo em até 10 minutos após a coleta, mantendo a sua acurácia. 

Em relação à estatística do carryover na sequência AB e BA, o grupo AB apresentou 6 

variáveis normais contra 4 BA. Contudo, em relação ao teste estatística, evidenciou-se 

equilíbrio entre o teste não paramétrico de Mann-Whitney 7 (46,66%) e 8 (53,33%) para o 

paramétrico teste t student. Em relação à variância prévia ao teste t student, ratificou que as 

variâncias eram iguais e que proviam de uma mesma população, portanto homocedástica com 

p > 0,05. A homocedasticidade é importante porque ela garante que o tratamento A difere do 
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tratamento B e esse efeito altera os valores uniformemente, de tal modo que a dispersão dos 

dados permaneça a mesma
(90:29)

. 

Cabe ressaltar que o teste t-student é o ideal para comparar médias de pequenas 

amostras quando o desvio padrão não é conhecido, mas especificamente foi utilizado o teste t 

para amostras independentes com variâncias iguais, já que ele se propõe a comparar dos 

subconjuntos de uma população, os quais foram selecionados de forma independente e 

aleatória, podendo apresentar tamanhos iguais ou diferentes
(91). 

O teste não paramétrico 

correspondente ao teste t-student utilizado é o teste de Mann-Whitney. Neste caso, as análises 

das médias e medianas foram realizadas após a confirmação do carryover para satisfazer as 

condições do primeiro teste. 

Ainda em relação ao carryover, as variáveis hemodinâmicas tiveram a distribuição 

praticamente normal. A exceção foi à frequência respiratória na sequência BA. Já as 

oximétricas tiveram duas variáveis com distribuições anormais nas duas sequências lactato e 

SaO2 e somente a PaCO2 anormal na sequência AB e pH na sequência BA. Em relação a PaO2,  

rejeitou a H0 onde as médias não foram iguais, ou seja, a  PaO2 sofreu influência da primeira 

intervenção sobre a segunda. 

A amostra deste estudo foi composta majoritariamente por idosos (65,05 ± 14,03 

anos), homogeneamente distribuída entre os sexos, baixa escolaridade e econômica com 

predominância de aposentados com média salarial de um salário mínimo. Contrapondo-se, 

todavia, aos estudos de perfil de pacientes com insuficiência respiratória no Brasil
(92)

 e 

internacional
(93)

 que demonstram que o sexo masculino é predominante em relação à 

internação em UTI. 

A população estudada foi equitativamente distribuída entre admissões clínicas e 

cirúrgicas quanto ao diagnóstico de choque séptico (p>0,05). Em se tratando de pacientes 

cirúrgicos, há de se destacar que o diagnóstico de choque séptico se deu nas primeiras 24 h de 

internação no CTI. Assim, considerando que não é praxe no HU a realização do pré-

operatório no setor, é razoável supor que o estabelecimento do choque séptico decorreu de 

alguma manipulação no transoperatório. Em se tratando de pacientes cirúrgicos, autores 

alegam que a alta rotatividade desses pacientes aumenta a incidência deles na UTI
(
Erro! 

Indicador não definido.
,
Erro! Indicador não definido.

)
. E, a  relação à infecção que se desenvolve 

pós-operatório um estudo transversal com população 81 pacientes  atendidos num  Hospital 

de Ensino de Rio Branco (AC)  constatou que 60,49% (49)  pacientes internados na terapia 

intensiva que tiveram infecção sítio cirúrgico realizaram algum tipo de procedimento 
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cirúrgico anterior relacionado ao aparelho digestório, enquanto que 39,51% (32 pacientes) não 

haviam realizado cirurgia anteriormente
(94)

. O foco cirúrgico abdominal também foi mais 

evidente na amostra estudada.  

As doenças não transmissíveis progressivamente vêm aumentando em números 

absolutos em detrimento as doenças infecto-parasitárias decorrentes das mudanças sociais, 

econômicas e políticas que conferiam ao Brasil um status de país em processo de 

desenvolvimento. Em consequência a essas mudanças, os brasileiros abandonaram hábito 

particularmente saudável para abraçar comportamentos danosos de outras culturas, contudo, o 

impacto maior foi à mudança da expectativa de vida dos indivíduos. O envelhecimento 

transforma o corpo humano e as doenças não transmissíveis é motivo de internação dessa 

parcela da população com maior frequência. Como é de se esperar a associação de várias 

doenças se torna um desafio para o correto manejo das complicações associadas ao choque 

séptico com repercussões hemodinâmicas. Na amostra em apreço a associação de duas ou 

mais  doenças estavam presentes na maioria da população (77%), porém a HAS e DM não 

foram as mais prevalentes. 

O uso de escore de gravidade é uma forma de otimizar o uso de recurso em UTI. Em 

relação ao índice de prognósticos utilizado neste estudo, o APACHE II dos grupos AB e BA 

foram semelhantes com 28 e 29 pontos, respectivamente. A taxa de mortalidade esperada foi 

de 62% pelo APACHE II. Por outro lado, o SOFA atingiu 12 pontos em ambos os grupos. 

Não obstante a mortalidade esperada de 62%, na população estudada 80% dos pacientes 

morreram em até seis meses após a coleta de dados. Num estudo realizado em uma UTI de 

um hospital público e terciário, que teve como o objetivo analisar a mortalidade real dos 

pacientes admitidos obteve APACHE II 19 pontos, com mortalidade de 25% e, SOFA 

correspondendo a oito pontos
(66)

. Neste esteio, a população estudada apresentou índice de 

prognóstico e gravidade maior do que no estudo no qual foi comparado. O APACHE II é 

empregado frequentemente em unidade de terapia intensiva, porém estudos não são unânimes 

sobre o ponto de corte preditor de gravidade e mortalidades, como também de  disfunções de 

órgãos para  pacientes críticos. Alguns estudos empregam 20 pontos para o APACHE e seis 

pontos para SOFA para identificar pacientes com risco de mortalidade elevado
(66,67,68,69,70)

. 

Numa coorte prospectiva desenvolvido na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), 

da SES/DF
(95)

, com amostra de 67 pacientes, se  constatou Standard Mortality Ratio de 0,92 

para o APACHE II, contrastando com 0,78 do presente estudo. Neste intento, escores acima 

de 20 pontos se associam a uma chance de óbito superior a 50%; perfazendo 100% quando 
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acima de 35 pontos e a razão de mortalidade padronizada foram 1,1
(96)

. Da mesma forma foi 

verificado que os pacientes que usavam drogas vasoativas a mortalidade foi maior em 

comparação daqueles que não a utilizavam. Ainda com relação à coorte aludida
(95)

, no que se 

refere ao uso drogas vasoativas, a noradrenalina foi a mais utilizada com 74,4% dos pacientes, 

dos quais 20,5% em associação com dobutamina. Essa combinação incrementou a taxas de 

óbito de 72,4% para 100%, respectivamente. Em comparação com os elegíveis deste ensaio 

100% dos pacientes utilizam noradrenalina como droga vasoativa de escolha, desses 67,3% 

foram a óbito uma taxa menor que a supracitada para pacientes com uso exclusivo de uma 

amina vasoativa. Sendo assim, apesar da amostra estudada apresentar alta mortalidade, o odds 

ratio foi menor  que os  estudos mencionados. 

Do mesmo modo, em relação ao nível de sedação a maioria dos pacientes encontrava-

se em nível seis na escala de Ramsay, ou seja, muito sedado. O excesso de sedação é 

contraindicado em choque séptico, pois está relacionada ao aumento da mortalidade
(97)

. A 

necessidade de sedação deve obedecer às individualidades dos pacientes como ao mesmo 

tempo, a dose do anestésico deve ser capaz de manter os pacientes tranquilos com os 

dispositivos necessários ao suporte de vida e responsivos aos estímulos verbais. Em relação a 

sedação dos pacientes críticos, um estudo prospectivo realizado em um hospital universitário 

com 45 pacientes com menos de 48 horas de internação,  seguimento de 4 meses, demonstrou 

que a mortalidade de 60% dos pacientes críticos não estava associada à sedação, no entanto, 

percebe-se alta mortalidade de pacientes altamente sedados por tempo prolongado
(97)

. 

Quanto aos pacientes séptico, eles têm características que os diferenciam da população 

de pacientes críticos, não só pela sua gravidade, mas também pela presença de disfunções 

orgânicas associadas. Nessa população, a presença de disfunção múltipla de órgãos, com 

particular ênfase na disfunção renal e/ou hepática, torna a utilização de medicações mais 

complexa, pelas alterações que ocorrem na farmacodinâmica destes pacientes
(3:98)

. Do mesmo 

modo, o grande desafio não é sedá-los, mas sim titular a dose para que não haja sedação em 

demasia ou superficial, sendo ela capaz de harmonizar o paciente com todas as situações de 

cuidados intensivos
(76)

. 

Todos os pacientes faziam uso de solução de noradrenalina para compensar as 

disfunções hemodinâmicas. A dose média administrada no grupo AB foi 0,92 µg /kg/min, 

contra 0,42 µg /kg/min no grupo BA, contudo, sem diferença estatística (p = 0,223). 

Comparado –se a um  estudo de coorte prospectivo, com 67 pacientes idosos que receberam 

noradrenalina em doses superiores a 0,5 µg/kg/min associado com falências prévias em dois 
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ou mais órgãos se verificou o aumento da mortalidade, quando comparado a baixas doses. 

Entretanto, não se conclui a associação  entre a dose da noradrenalina   com o desfecho
 (99)

. 

A noradrenalina em doses superior a 0,5µg/kg/min acelera efeitos adversos graves 

como insuficiência renal aguda, vasoconstrição excessiva do leito esplâcnico, aumento 

excessivo da pós-carga, redução do pH e piora dos parâmetros hemodinâmicos. Em relação à 

dose em apreço, quando ultrapassa valores anteriormente citados, a correção das alterações 

hemodinâmicas adaptativas se exaure e se reflete em efeitos metabólicos deletérios
(100, 101)

. 

O uso corriqueiro da noradrenalina em pacientes em choque sépticos instáveis 

hemodinamicamente se faz necessário para reverter hipotensão. Contudo, o controle da 

infusão é um procedimento necessário para evitar a hipertensão. Nesta esteira, o enfermeiro 

intensivista tem o papel fundamental na titulação da dose do fármaco, pois está a beira leito 

sendo capaz de manejar a adequada resposta fisiológica dessa medicação. A falta de 

conhecimento sobre os guidelines de sepse  e o ponto de corte estabelecido é um grande 

desafio no setor.   Mediante ao exposto, os grupos destes estudos apresentavam medianas 

muito acima do que é preconizado para uma população doente, como também para uma 

população saudável. Como é sabido, a hipertensão é um dos fatores responsáveis por arritmias 

cardíacas e a replementação de O2 favoreceu ao incremento de valores ainda mais elevados de 

pressão arterial média. Assim, o uso de noradrenalina acima de 70 mm/Hg ocasiona aumento 

da resistência vascular e não confere proteção para função renal com também altera a 

distribuição do fluxo sanguíneo regional, contribuindo para falência de múltiplo órgãos
(102)

. 

Não obstante aos fatos aludidos, a noradrenalina determina lesões isquêmicas devidas 

à potente ação vasoconstritora e hipóxia tissular com repercussões no sistema cardiovascular, 

acarretando bradicardia, provavelmente como um resultado reflexo de uma elevação abrupta 

da pressão sanguínea e arritmias. Além dessas alterações cardiológicas, também há as que se 

instalam no sistema respiratório, como a dispneia
(99)

. A amostra apresentou 

predominantemente complicações relacionadas a ação vasoconstritiva da noradrenalina com 

presença de  baixa perfusão < 3s em (59.09%) da população  estudada. Esse achado 

contribuiu para falta de fidedignidade com ausência de pulso e ausência de valores da 

saturação periférica de O2, (SpO2), uma vez que o aparelho é extremamente sensível a este 

fator. Além disso, seis pacientes (27,3%) apresentavam extremidades demasiadamente 

cianóticas com ocorrência de 100% de óbito para os pacientes com essas características. 

Sendo assim, para pacientes com baixa perfusão o oximetro de pulso não é uma ferramenta 

confiável para predizer estabilidade da saturação de O2 periférica. 
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Assim, na maioria dos eventos supracitados, uma abordagem ao paciente crítico inclui 

a avaliação de medidas globais de oxigenação de forma acurada obedecendo a valores 

compatíveis fisiologicamente. Haja vista que o ser humano se faz a partir da interação de 

diversos sistemas, preponderantemente o cardiovascular e o respiratório
(103)

. 

Em relação à hemoglobina, dezenove pacientes apresentavam valor menor que 

11mg/ml, sendo que onze  encontravam-se abaixo de 9 mg/dl, no momento das intervenções. 

No que se refere aos valores de hematócrito, 20 pacientes apresentavam-se abaixo da faixa de 

normalidades em (35%) dos casos e as hemácias se encontravam aquém das necessidades para 

manter as demandas de oxigênio. Uma revisão sistemática realizada para que descreveu qual 

era o valor da hemoglobina assoaciado à mortalidade revelou que níveis de hemoglobina entre 

7 e 9 g/dL não foram associados a aumento de mortalidade em adultos gravemente enfermos, 

quando comparados a níveis entre 10 e 12 g/dL . No entanto, cabe ressaltar que esta questão 

não foi avaliada especificamente em pacientes séptico, e sim em pacientes gravemente 

enfermos em terapia intensiva, dos quais 20% eram séptico, como também não associaram 

esses valores de hemoglobina a fatores gasométricos
(75)

. 

A entubação prévia à internação no CTI estava presente em 68,18% dos pacientes, não 

havendo predominância em cirúrgicos ou clínicos. A maioria estava com cânula orotraqueal 

(21; 95,45%). Sugere-se, portanto, que os pacientes estavam na fase aguda das doenças 

características dos pacientes críticos que se internam em UTI. 

No que se refere a FiO2 se deve empregar valores considerados normais para a faixa 

etária e doenças pulmonares associadas. Deve ser calculada conforme a gasometria arterial, 

cujo cálculo é de suma importância para que seja ofertada uma FiO2 que mantenha uma PaO2 

acima de 60 mm/Hg e menor que 100 mm/Hg(8,15). Em relação a FiO2 dos grupos AB e BA, o 

primeiro apresentou média de 80%, o dobro do grupo BA demostrando maior dependência de 

O2 que o grupo BA (p< 0,03). Na insuficiência respiratória, o suporte ventilatório consegue 

contrabalançar os efeitos da baixa P/F, permitindo uma melhor relação ventilação/perfusão 

capilar (resultando em melhor PaO2), aumenta a ventilação alveolar (melhor pH e PaCO2), 

aumenta o volume pulmonar prevenindo ou tratando as atelectasias, otimiza a capacidade 

residual pulmonar (CRF), reduz o trabalho muscular respiratório com diminuição do consumo 

de O2 sistêmico e miocárdico, diminui a pressão intracraniana e estabiliza a parede torácica 
(7).

 

Ainda em relação às diferenças encontradas na FiO2 denota-se como é complexo o 

cuidado à pacientes críticos e suas particularidades. Apesar dos grupos apresentarem as 

mesmas distribuições de pacientes com os valores de FiO2 superdimensionados, esses valores 
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eram demasiadamente diferentes ao ponto de ter diferenças estatísticas entre eles (p=0,03). 

Neste caso, se observa que os valores empregados influenciaram sobremaneira nas variáveis 

dependentes da FiO2, como a PaO2 e P/F, proporcionando características hiperoxemicas aos 

pacientes. 

As variações nas  quantidades de oxigênio ofertada previamente aos grupos foi a 

principal causa que motivaram os desfechos. Sendo a replementação empregada para o grupo 

AB menor que o BA 0,8/1 e 0,4/1, ou seja,  o grupo BA necessitou 3 vezes mais oxigênio 

para chegar  da fração de 100% de oxigenio. O pulmão constitui uma ligação fundamental na 

cadeia do transporte de O2 e qualquer redução da PO2 do sangue arterial resulta em PO2 

tecidual mais baixa, mesmo que outros processos sejam iguais
(10)

. Neste estudo, não foram 

observadas quedas danosas em ambas às intervenções, mantendo as médias acima do padrão 

de normalidade estabelecido para pacientes críticos em choque séptico. 

A umidificação do oxigênio em pacientes sob ventilação mecânica é dada pela água ou 

pelo filtro bacteriostático (hidrofóbico ou higroscópico). O filtro fornece calor e umidade 

necessários para manter a homeostase das vias respiratórias, sem o inconveniente da 

manutenção de um ambiente aquoso, o que favorece o crescimento bacteriano. Assim, o 

circuito respiratório e o ventilador são mantidos secos e frios, logo, menos favoráveis à 

proliferação de microrganismos, proporcionando proteção a mais contra infecções de 

bactérias e vírus
(73)

. Em relação à umidificação e a quantidade de secreção produzida pelos 

pacientes utilizando o filtro bacteriostático e a água inexistiu associação (p=0,193) entre o 

método de umidificação e a quantidade de secreção produzida pelos pacientes. 

A quantidade de secreção apresentada pelos grupos AB e BA foram comparáveis  com 

predominância de pouca quantidade com valores acima de  63% dos pacientes em ambos os 

grupos. Corroborando com este achado, um estudo investigou a relação da aspiração 

endotraqueal para ocorrência de pneumonia em pacientes entubados na Unidade de Terapia 

Intensiva de um Hospital Público de Feira de Santana (Bahia, Brasil) descreveu através da 

análise de registro nos prontuários que nas primeiras 24 horas os pacientes não apresentaram 

grande quantidade de secreção e a permanência do tubo por mais de 72 horas favoreceu ao 

aumento da secreção em cinco pacientes de uma amostra de cinquenta prontuários. No 

entanto, não referiu leituras de culturas de secreção endotraqueal positivas para pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV). As autoras alegam que esse aumento da produção de 

secreção endotraqueal se deve ao tempo prolongado de canulação, limitação de movimento no 
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leito, diminuição do reflexo de tosse e pela incapacidade de deglutição
 (104)

. Ou seja, o estudo 

sugere que o aumento de secreção não implica, necessariamente, na ocorrência de PAV. 

A indicação de horário regular para a aspiração endotraqueal é desencorajada para 

pacientes entubados, uma vez que cada paciente se comportou de forma diferenciada quanto à 

produção de secreção e às repercussões gasométricas e hemodinâmicas. No estudo, o tempo 

necessário para a segundo aspiração endotraqueal, seja na sequência AB ou BA foi 

semelhante (p =0,788). Nesta esteira, a aspiração endotraqueal deverá ser realizada conforme 

a produção evidenciada pela ausculta pulmonar regular. A produção exacerbada e com longa 

permanência da secreção na via aérea poderá motivar, para alguns pacientes, danos como 

parada cardiorrespiratória decorrente de arritmias cardíacas, devido à hipoxemia. A referida 

etiopatogenia foi verificada em dois pacientes internados no cenário da presente pesquisa, 

que, contudo, não foram incluídos no estudo, visto que se encaixavam no critério de exclusão: 

sepse com foco pulmonar. 

A liberação das secreções em condições normais se dá por um estímulo de um agente 

físico ou biológico, existente na via aérea, que mobiliza mecanismos responsáveis pela sua 

expulsão, incluindo os atos voluntários de fungar e assuar e o reflexo de espirrar. A tosse, um 

complexo mecanismo reflexo de instalação explosiva, atua na limpeza das vias aéreas 

inferiores, de onde se propulsionam secreções e outros materiais estranhos acumulados, 

levando-os até a orofaringe. No caso dos pacientes com tubos endotraqueais a expectoração 

estará prejudicada e, inevitavelmente, haverá produção excessiva de secreção endotraqueal, e; 

se não devidamente umidificada, haverá o ressecamento e probabilidade de obstrução do tubo 

endotraqueal sendo está causa relacionada a hipoxemia. 
(105)

. 

Apesar de os pacientes encontraram-se em Ramsay seis, todos preservaram o reflexo 

de tosse, embora não fossem capazes de mobilizar as secreções. Nestes casos, a expectoração
8
 

encontrava-se abolida em todos os pacientes. Neste esteio, qualquer quantidade de secreção 

ativa o reflexo de tosse, porém, em razão de vários mecanismos, pode ser ineficaz para a 

eliminação ascendente da secreção. O mecanismo de produção de tosse pode ser alterado, 

acarretando redução da velocidade de fluxo e de pressões necessárias para que se torne um 

real mecanismo de defesa das vias aéreas
(106)

. Salienta-se a existência de fatores   como: 

doenças neuromusculares, bloqueios neuromusculares pós-operatório, entubação 

endotraqueal, sedação exacerbada e traumas cervicais, intoxicação exógenas que podem 

contribuir para a existência do desfecho. 

                                                             
8 É a capacidade de o organismo expelir as secreções através da tosse. 
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Verificou-se através das avaliações dos parâmetros ventilatórios e fisiológicos 

relacionados a produção de secreção uma diversidade de complicações entre os pacientes. 

Amiúde, alguns tinham alta tolerância à grande quantidade de secreções e outros não 

toleravam quantidades mínimas, necessitando dos mesmos intervalos entre as aspirações. A 

viscosidade das secreções é um grande problema, como também o reflexo de tosse inibido e o 

grau de sedação. 

Para todas as variáveis oximétricas não houve homogeneidade entre as distribuições, 

fator que não é esperado em distribuições clínicas que, frequentemente, se assemelham a uma 

distribuição normal. Essa semelhança é superficial, porém, em pesquisas experimentais que 

utilizam variáveis fisiológicas, a distribuição é regular, unimodal e assimétrica, e com média 

de ± 2 desvio-padrão, o que não delimita os 95% desejados, pois demonstra variações 

aleatórias
(107)

. 

Ainda em relação à oferta de oxigênio, o cálculo da P/F é dependente dos valores da 

fração de O2. Observou-se mesmo com oferta replementar de O2 para pacientes com LPA 

abaixo de 200 pouco se beneficiaram com a replementação, permanecendo com valores 

abaixo da normalidade. Contudo, nos pacientes sem LPA os de P/F tornaram-se absurdamente 

elevados após a replementação. Fisiologicamente qualquer pressão demasiadamente elevada 

compromete o bom funcionamento do corpo humano. Sendo assim, existem outros fatores 

que corroboram para a manutenção de valores normais dos gases em pacientes sob VM que 

não só a oferta de O2, tais como: pressão e volume compatível com o sexo, idade e peso, 

correto intervalo I:E, fluidez  das secreções endotraqueais, posicionamento correto do 

paciente no leito dando prioridade na fase aguda pelos  decúbitos sob a lesão proporcionando  

alívio  ao pulmão não comprometido favorecendo a  correta expansão torácica do pulmão são,  

cabeceira elevada, no mínimo a 30º
(108, 109).

 

A variável P/F demonstra a quão prejudicada está a troca gasosa dos pacientes apesar 

de não terem foco pulmonar. O baseline demonstrou que pelo menos 50% de cada grupo já 

apresentavam P/F subnormal. Contudo, no experimento houve inclusão de 4 pacientes  

comparado ao baseline e diminuição da P/F de 11 para 5 no controle, sendo o experimento 

menos   eficiente nas trocas gasosas. Esses valores refletem o efeito momentâneo do aumento 

da FiO2  onde se evidenciam valores maiores nos pacientes replementados. Contudo, em se 

tratando da prática clínica, há um problema adicional, posto que as equipes multidisciplinares 

não comunicam esses replementos entre elas, o que podem propiciar a ocorrência de falsos 

negativos, logo após a aspiração endotraqueal.  
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Em relação à elevação da P/F, não há como inferir se existe um decúbito preterível 

para a aspiração endotraqueal. Para algumas doenças, como a síndrome da angústia 

respiratória aguda, o decúbito ventral está associado a desfechos favoráveis relacionados aos 

efeitos fisiológicos da posição  ventral  capaz de  melhora da oxigenação, que ocorre em cerca 

de 70% a 80% dos eventos por conta da diminuição da SDRA apesar de não estar relacionado 

com diminuição da mortalidade
(110)

.Entretanto, para os demais focos, não foi encontrado, até 

o momento na literatura, dados que correspondem à especificidade no que se refere à 

aspiração endotraqueal.  

As medidas de efeito utilizadas no ensaio clínico são o Risco Relativo (RR) que diz 

respeito que é a probabilidade da ocorrência do desfecho é maior em relação ao outro e se 

sustenta na razão entre a incidência de pessoas expostas e a não expostas. Além disso, não 

está diretamente associado com a magnitude do evento. Diferentemente ocorre com as 

medidas absolutas do risco (RRA e ARA) que é a probabilidade de um evento ocorrer em 

uma população sob estudo. Seus valores são os mesmos da incidência sendo a melhor forma 

de entender como os fatores de risco podem afetar a vida
(111)

. 

A FiO2 superestimada influenciou sobremaneira os valores da PaO2 na sequência AB 

e, a modificou, a tal ponto que apresentou diferenças nos grupos (p = 0,03). Nesta esteira, 

verificou-se associação entre a diferença dos valores da P/F, com o desfecho hipoxemia para a 

sequência AB, e repercussões clínicas, com aumento do risco absoluto relacionado ao 

experimento, e na PaO2 essa associação não foi vislumbrada. Cabe ressaltar que o risco do 

paciente apresentar hipoxemia é absolutamente menor que a hiperoxemia. Os valores da 

magnitude do experimento foram diferentes em relação ao desfecho tendo a hipoxemia ARA 

de 9%, com RRA de hiperoxemia em 36% e a diferença entre as duas propiciou uma redução 

maior do risco de hiperoxemia em detrimento a hipoxemia  em 27%. Associado a isso, a 

variável SaO2 se comportou de forma similar com ARA de 18% para hipoxemia e RRA para 

hiperoxemia de 36% com diferença 18%. Contudo, a SaO2 foi mais influenciada com redução 

dos valores absolutos na ausência da replementação de O2. Nos estudos em enfermagem a 

ausência da significância clínica é um grande problema para avalir a efetividade dos estudos o 

que os tornam frágeis.  A esse respeito à significância clínica está diretamente relacionada  à 

funcionalidade das mudanças, ou seja, a questão que se faz após uma intervenção é: " as 

mudanças ocorridas promoveu alterações reais na variável
(9:112)

. Todas intervenções 

promovem mudanças, mas será que elas  apresentam impacto na população? 
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A ventilação mecânica com altas tensões de oxigênio é muitas vezes necessária para 

tratar pacientes com insuficiência respiratória. Entretanto, essa fração ocasiona  estresse 

oxidativo acarretando maior suscetibilidade à lesão pulmonar hiperoxemica
(113)

. Em 

voluntários saudáveis e em estudos experimentais em animais, a exposição às altas frações de 

O2 pode causar inflamação pulmonar, maior estresse oxidativo e apoptose do tecido. Isso, no 

entanto, exige a exposição em longo prazo ou volumes correntes prejudiciais. Contudo, para 

manter níveis adequados de tensão arterial de O2 de 55 mm/Hg a 80 mm/Hg e saturação 

arterial de O2  de 88 % a 95 % algumas vezes se utilizam da  terapia alvo-dirigida precoce 

para choque séptico, pois  tenta equilibrar a oferta com o consumo de   O2, a fim de  otimizar 

a função cardíaca  sem  causar hiperoxemia.  Claramente, o empregado de O2 puro 

aproximadamente um século revelou, sob condições hiperbáricas, toxicidade ao nervoso 

central. No entanto, vários argumentos sustentam a indicação do   uso de ventilação com O2 a 

100% , como medida de apoio durante as primeiras 12 a 24 horas de choque séptico. Estudos 

geralmente pautam os seus achados nas primeiras 24 horas do emprego da FiO2 a 100%  e 

esse incremento favoreceu a  presença de alveolite, a formação da membrana hialina
(114)

, e, 

finalmente, a morte por edema pulmonar hemorrágico
(115 )

. 

 A existência de LPA está presente no experimento com magnitude expressiva 

representada pela não rejeição da H0 e IC95% demostrando que o RR  estava compreendido 

nesse  intervalo, ou seja, a ausência da replementação evidência a menor capacidade de troca 

gasosa do paciente sem a referida maximização. 

As medidas da FiO2 ideal e PaO2 ideal foram calculadas conforme a idade e peso 

preconizado pelos protocolos nacionais e internacionais. Cabe lembrar que a amostra foi 

predominantemente idosa com valores elevadíssimos de PaO2. Nestes casos, deve-se 

esclarecer que o pulmão apresenta variações de ventilação relacionadas à PaO2 em 

decorrência do posicionamento do paciente no leito que se refletem nos valores da pressão 

desse gás. Em relação a este aspecto, os pacientes estavam em decúbitos não controlados, ou 

seja, não foram realizadas aspirações em decúbitos pré-estabelecidos, como também não 

foram  iguais em cada intervenção. Fisiologicamente a ventilação por unidade de volume é 

maior quando mais próxima do ápice do pulmão. E, quando o paciente está em posição 

supina, as diferenças entre o ápice e as bases pulmonares desaparecem. Contudo, nessa 

posição, a ventilação da região posterior supera a região anterior
 (15)

. Neste estudo tais 

variações não foram registradas. 



131 

No que se refere ao desfecho clínico mais relatado pelos estudos de enfermagem, a 

hipoxemia relacionada às variáveis PaO2 e a SaO2 não foi evidenciada, como também não 

existiu associação entre a ausência de replementação de O2 e hipoxemia. Para as duas 

variáveis os valores não estavam compreendidos no IC95%, apresentando insignificância 

estatística, não sendo aplicável o NNT. Na contramão, o desfecho hiperoxemia pouco 

discutido pela literatura foi mais prevalente, apresentando significância para os testes de 

média, mediana, associação e aplicação do NNH. A esse respeito, os desfechos clínicos 

fornecem as melhores evidências para embasar a adoção de um tratamento e para orientar 

como os desfechos deverão ser empregado 
(75)

. 

A criação de protocolos em saúde  dever seguir a portaria nº 816/GM de 31 de maio de 

2005, na qual formalizou a constituição de um Comitê Gestor Nacional de Protocolos de 

Assistência, Diretrizes Terapêuticas e Incorporação Tecnológica em Saúde. O Ministério da 

Saúde (MS) em uso de suas atribuições percebeu a necessidade de definir critérios para 

avaliação, aprovação e incorporação, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de 

protocolos clínicos e assistenciais, diretrizes terapêuticas e outras tecnologias, tendo por base 

seus impactos na saúde da população e na organização dos serviços
(116)

. 

Assim, a necessidade de criação de protocolos em saúde nos hospitais brasileiros é 

uma necessidade  identificada pelo MS a fim de  ordenar os protocolos clínicos e assistenciais 

existentes, além da necessidade de racionalizar os gastos públicos com a incorporação de 

novos procedimentos e tecnologias e estabelecer processos permanentes de incorporação e 

revisão dos protocolos clínicos e assistenciais e tecnologias em saúde, tendo por base as 

evidências científicas disponíveis, os benefícios e riscos para saúde dos usuários, seu custo-

efetividade e impacto na organização dos serviços e na saúde da população para então 

superação do elevado grau de dependência do país na incorporação de equipamentos e 

insumos médicos
(116). 

O protocolo é uma ferramenta que documenta um conjunto de dados que permitem 

direcionar o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados nas resoluções ou 

prevenção de um problema
(116)

. Ou também, pode ser entendida como registro de atos (ações, 

procedimentos) necessários ao processo de intervenção, abordagem de situações e problemas 

de saúde e instituídos como uma convenção com força reguladora do trabalho dos diferentes 

profissionais envolvidos no processo assistencial, no âmbito daquele serviço ou instituição 

que o adota, ou seja, trata-se de discriminar minuciosamente as atividades e atribuições dos 

profissionais, no âmbito da instituição de saúde, para que o profissional com 
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responsabilidade, competência, respaldo e segurança, ofereça uma assistência ao usuário, 

respeitando os preceitos éticos e legais
(117)

. 

A atividade do cuidar, além de complexa exige confiabilidade assistencial por meio da 

técnica prestada de forma segura. Sendo assim,  construção de protocolo é um meio seguro 

para que as execuções de enfermagem sejam padronizadas e sejam passíveis de auditoria
 (118). 

Nessa esteira o protocolo é de fundamental importância para a prática clínica do 

enfermeiro em UTI com o diferencial de ser abarcado por uma pesquisa clínica direcionada 

para os pacientes específicos ou uma técnica de enfermagem. O resultado é um produto que 

reúne as melhores evidências que serão de grande valia para os gestores por ser um guia da 

atuação nos locais de trabalho, por respaldar o desempenho dos enfermeiros e demais 

profissionais da equipe de saúde, por orientar as ações de educação permanente no ambiente 

da prática além dos estudantes interessados no cuidado aos pacientes críticos em UTI
(119)

. 

A relação à ausência de padronização das ações que significa fragilidade podendo 

levar a uma grande variação nos modos de fazer as ações. Esta situação abre um espaço 

indesejável para o emprego de protocolos internacionais ou, a adoção não crítica de outras 

tecnologias, o que pode tornar as práticas inadequadas para a realidade local
(120)

. O produto 

desse estudo foi embasado no método mais confiável para a construção de evidência científica 

de uma prática que era realizada por muitos anos no cenário de pesquisa, mas sem resultados 

que pudessem sustentar a sua validade. Assim, esse  produto foi elaborado com todo rigor 

cientifico para responder uma demanda do cenário do trabalho dando respaldo ao cuidado 

empírico. 

A hipótese de equivalência foi rejeitada uma vez que o experimento se mostrou mais 

eficiente em relação aos desfechos. Assim, o estudo demonstrou que a ausência de 

replementação proporciona menos prejuízos aos pacientes críticos sépticos sem injúria 

pulmonar, sendo, na verdade, superior a intervenção atualmente empregada. Então, se 

abandona a equivalência para se empregar estudo de superioridade. 

O fato de uma intervenção num ensaio clínico apresentar maior eficácia (redução 

relativa do risco) não significa que ela é responsável pela maior redução de risco em termos 

absolutos. Neste caso, o uso do intervalo de confiança permite não só conhecer a precisão 

com que o estudo estima certo efeito, como também possibilita deduzir se o achado é 

estatisticamente significativo para um dado nível de significância
 (88)

.  

Confabular que a aspiração endotraqueal é a responsável pelos efeitos oxi-

hemodinâmicos isoladamente
 (5,26) 

é uma forma focal de realizar a avaliação de um paciente 
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crítico que tem várias comorbidades, além de falência de órgãos e uso de múltiplas drogas que 

possuem efeitos colaterais pronunciados e iguais aos citados pelos autores atribuídos a 

aspiração endotraqueal.  

Associado aos fatos supracitados, as variáveis hemodinâmicas no choque séptico 

revelam mudanças drásticas associadas à hipoperfusão, disfunção orgânica, hipotensão da 

própria doença e ao fato do uso de amina vasoativa. O efeito do VM e de droga vasoativa 

podem evidenciar hipóxia celular. Algumas das intercorrências associadas à aspiração 

endotraqueal citada pelos autores 
(2,3,8,5, 26)

, como a arritmia cardíaca e diminuição do débito 

cardíaco, é multifatorial e não são, necessariamente, representações de uma complicação da 

aspiração endotraqueal. 

Não obstante aos dados supracitados e fazendo uma alusão ao autor Albrecht
(121)

, os 

dados só poderão ser utilizados no cotidiano quando a enfermagem perceber que não é mais 

possível permanecer com a discrepância entre a ciência e a experiência prática. Então, é 

imprescindível quebrar raízes endurecidas de padrões estereotipados pela falta de curiosidade 

acumuladas pelos anos de trabalho engessados. Uma vez que foram alicerçados sob muros 

para manter a segurança de suas opiniões e trancadas para conhecimentos visionários do seu 

tempo. 
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6. Limitações do Estudo 

Pontuam-se as dificuldades  da execução do protocolo de intervenção quanto a 

aspiração endotraqueal no período de 15 segundo e punção arterial por profissional habilitado 

e experiente nas técnicas que estivessem cegados em relação aos pacientes. Como uma 

pesquisadora de um mestrado profissional em enfermagem, não dispunha de recursos para 

treinar, por um tempo suficientemente longo, apenas uma pessoa para esta tarefa. Como 

também não poderia solicitar ajuda dos profissionais inseridos na prática, pois eles possuem 

muitas obrigações para realizarem durante o plantão e se torna impraticável a transferência do 

protocolo para esses profissionais.  

A duração média entre a primeira intervenção e a última foi de 5 horas com amplitude 

de 8 horas, evidenciando uma duração elevada que comprometeria sobremaneira as atividades 

rotineiras do plantão. Em relação ao washout, a comunicação com toda equipe foi necessária 

para evitar a interferência no protocolo e ruptura do domínio das variáveis. Nesta esteira, o 

controle dos decúbitos não foi realizado. 

 Burlar a desconfiança de alguns familiares sobre a veracidade da pesquisa e para 

alguns pacientes houve a necessidade do familiar próximo durante as intervenções, no 

primeiro momento. Todavia, as observações in loco proporcionou segurança no que tange à 

veracidade das etapas redigidas do termo de consentimento livre esclarecido. 

 Por se uma pesquisa auto-financiada não foi possível realizar seguimento maior das 

variáveis em apreço pelo custo elevado de insumos da pesquisa. 
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A avaliação contemporânea é o resultado um 

processo contínuo de construção e reconstrução dos 

meios de produção do conhecimento sobre as 

intervenções.  

  Dubois CA, Champagne F e Bilodeau
(9)

  

                                                             
9
 Dubois CA, Champagne F e Bilodeau. Histórico da Avaliação. In: Brousselle A (org.). Avaliação: conceitos e 

métodos; tradução de Michel Collin. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011 
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7. Conclusão 

O emprego da aspiração endotraqueal sem a  replementação não confere prejuízo ao 

paciente em relação às variáveis oximétricas em detrimento ao controle que apresentou  

hiperoxemia  e mascaramento do má perfusão dos gases pulmonares. Assim, para paciente em 

choque séptico com ausência de injúria pulmonar com PEEP média de 12 cm/H2O, pressão de 

pico média de 13 cm/H2O, independente do modo ventilório e da gravidade, a ausência da 

replementação é mais fisiológico do que a  aspiração com replemento de O2. 
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8. Produto 

 

Aspiração endotraqueal para paciente em choque 

séptico em UTI sem injúria pulmonar 

Protocolo 

Nº 01 

Versão 

01 

Elaborado em: 

Dez de 2013 

Última Não há Página: 

1/5 

 

Objetivo: 

Realizar aspiração endotraqueal em pacientes com choque séptico sem injúria pulmonar 

UTI. 

Definição: 

 A aspiração endotraqueal com sistema aberto é realizado com frequência em unidades 

de terapia intensiva (UTI) para pacientes que estão sob ventilação mecânica
(1)

. Diante 

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

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

perviedade  das vias aéreas. 

Indicação para aspiração endotraqueal sem replementação de O2: 

 Pacientes entubados em prótese ventilatória sem injúria pulmonar 

 Paciente com níveis gasométricos normais; 

 Paciente com PEEP ≤ 12 cm de H2O; 

 Paciente com SpO2 acima de 95% 

 Pacientes com volume corrente maior do que 300 ml/min 

 Pacientes com P/F acima de 300 

 Pacientes com FiO2 abaixo de 0.6 

 

Contraindicação para aspiração endotraqueal sem replementação de O2: 

 Pacientes infartados; 

 Insuficiência cardíaca descompensada; 

 Pacientes neurológicos; 

 Paciente com SARA 
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Recomendações para uma aspiração sem replementação de O2 de forma 

segura: 

 Avaliar os valores gasométricos basais; 

 Avaliar frequentemente a produção secreção pela asculta pulmonar, evitando 

excesso de secreção entre as aspirações; 

 Utilizar o cateter de calibre adequado para o tamanho do tudo endotraqueal; 

 Introduzir o cateter sem pressão negativa nas vias aéreas; 

 Não exceder 15 segundos durante aspiração endotraqueal; 

 Aspirar na presença do reflexo de tosse; 

 Reconectar prontamente o paciente ao VM ao término de cada aspiração 

endotraqueal; 

 Proceder a nova aspiração endotraqueal após reestabelecimento dos valores 

basais da SpO2. 
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Algoritmo para aspiração endotraqual sem replementação de O2 

 

 

 

Material a montagem do sistema de aspiração: 

 01- Válvula redutora de pressão à vacuo ou oxigênio; 

 01-Frasco de aspiração à vácuo ou oxigênio; 

 02- Borracha de aspiração de silicone estéril; 

Material para o procedimento: 

 01- Máscara; 

 01- Luva estéril; 
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 01- Óculos; 

 02- pacotes de gaze estéril 

 01- Frasco de águal destilada de 100 ml 

 02- Cateteres de aspiração n° 12 para tubos endotraqueais até  7 mm e 14 para 

até 8,5mm e 16 para 9,0 mm. 

 

Procedimento: 

 Organizar o material necessário; 

 Comunicar ao paciente o procedimento que será executado, mesmo os sedados. 

 Dispor o material de forma organizada; 

 Conectar o frasco a rede de gás; 

 Conectar a borracha de aspiração na saída do frasco de vácuo; 

 Testar a pressão do vácuo, a pressão não deve execeder  150 mm. 

 Lavar as mãos;  

 Registrar os dados da SpO2, PA e FR;  

 Parar a dieta enteral; 

 Abri a embalagem da sonda,  as luvas estéreis, o frasco de água destilada e  a 

gaze materiais estéreis. Repousar sobre  embalagem interna da luva estéril os 

materiais estéreis; 

 Calçar as luvas estéreis;  

 Selecionar a mão não estéril e conectar a sonda à borracha de aspiração na 

porção distal; 

 Repousar a sonda sobre o campo estéril, utilizar a embalagem da luva para este 

fim.  

 Desconectar o paciente da VM; 

 Aspirar a boca; 

 Trocar o cateter; 

 Aspirar o tubo orotraqueal ou a traqueostomia, sem movimentos rotatórios em 

até 15 segundos  e na presença do reflexo de tosse. Se ausente, aspirar quando 

apresentar resistência do tubo ao cateter de aspiração(em último caso); 

 Conectar o paciente a VM; 

 Após reestalecimentos aos valores basais de SpO2 proceder a nova aspiração 

endotraqueal; 
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 Lavar a borracha de aspiração com a água destilada estéril e descartar o cateter; 

 Proteger a ponta da borracha de aspiração com a embalagem estéril do cateter. 

 Observar a volta do reestabelecimento do paciente para os padrões de 

normalidade; 

 Descartar o material; 

 Lavar as mãos; 

 Registar as características da secreção e a SpO2 

Notas importantes: 

Se o paciente estiver muito secretivo deverá proceder a uma  nova aspiração quando os 

parâmetros vitais e a SpO2 retornar aos valores iniciais pré-aspiração. 

A pressão do vácuo não deve ultrapassar 150 mm, quando for possível; 

O frasco de aspiração não poderá ultrapassar 2/3 do volume total do frasco com risco de 

transbordamento; 

Qualquer situação anormal comunicar ao médico. 
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