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RESUMO 

 

Introdução: Dentre as Doenças Cardiovasculares (DCV) o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) é hoje a segunda maior causa de mortalidade e incapacidade em todo mundo. 

Pacientes que sofrem um AVC podem apresentar o comprometimento de órgãos vitais, 

necessitando de cuidados mais complexos, como a intubação traqueal. Assim sendo, um dos 

cuidados de enfermagem prioritários é a aspiração de secreções respiratórias. Com o intuito 

de corroborar com a prática assistencial de enfermagem a pacientes com AVC hemorrágico e 

isquêmico, em uso de ventilação mecânica (VM), esse estudo avaliou o tempo de 

restabelecimento da saturação pletismográfica do sangue arterial por oxigênio (SPO2), 

frequência cardíaca (FC), Pressão Arterial Média (PAM) e Ventilação Minuto (MVe) após 

aspiração endotraqueal através do uso de sistema fechado em pacientes acometidos por AVC, 

previamente hiperoxigenados ou não. Objetivo: Caracterizar o padrão respiratório após 

aspiração traqueal por sistema fechado em pacientes acometidos por AVC isquêmico e 

hemorrágico sob ventilação mecânica, sob cuidado crítico. Metodologia: Estudo tipo 

experimental, ensaio clínico randomizado controlado do tipo crossover 2x2, com pacientes 

com AVC isquêmico e hemorrágico sob VM, internados sob cuidados críticos em um hospital 

público do Estado do Rio de Janeiro. O estudo se deu com intervenção controle e experimento 

do tipo A-B e B-A entre grupos com ou sem hiperoxigenação. Parte dos participantes recebeu 

primeiramente a aspiração A e após washout a aspiração B. A outra parte, recebeu a sequência 

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

com FiO2 a 100%, durante no mínimo 30s. Na aspiração B, referente ao experimento, não foi 

realizada a hiperoxigenação anterior a aspiração. Após constatação da ausência de carryover 

(p >0,05) utilizou-se o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para comparação dos valores, 

adotando-se o nível de significância de 5%. Resultados: Não há diferença entre o tempo de 

restabelecimento, valor de SpO2, PAM e FC em ambas as aspirações (p< 0,05), nos 10 min 

após aspiração endotraqueal. Somente o MVe apresentou diferença entre as duas aspirações. 

Conclusão: A aspiração endotraqueal com sistema fechado, sem a hiperoxigenação anterior a 

aspiração, em pacientes com AVC sob ventilação mecânica, apresenta-se como comparável 

em relação ao tempo de restabelecimento, valores de SpO2, PAM e FC. Mostrou-se diferente 

em relação ao MVe, apresentando valores mais estáveis no grupo sem a devida 

hiperoxigenação. 

 

Palavras-Chave: Acidente vascular cerebral. Oximetria. Sucção. Cuidados de 

enfermagem. 

  



 

ABSTRACT 

 

Introduction: One of the cardiovascular diseases (CVD) the Cerebral Vascular accident 

(CVA) is today the second largest cause of death and disability worldwide. Patients who 

suffer a stroke may present the commitment of vital organs, requiring more complex care, 

such as tracheal intubation. Therefore, one of the priorities nursing care is the aspiration of 

respiratory secretions. In order to corroborate with the healthcare practice of nursing to 

patients with ischemic and hemorrhagic stroke, in use of mechanical ventilation (MV), this 

study evaluated the time of restoring saturation plethysmography arterial blood for oxygen 

(SPO2), heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP) and Minute Ventilation (MVe) after 

endotracheal suction through the use of closed system in patients with stroke, previously 

hyperoxygenated or not. Objective: To characterize the breathing pattern after tracheal 

suction by closed system in patients affected by ischemic and hemorrhagic stroke under 

mechanical ventilation in critical care. Methodology: Experimental type study, randomized 

controlled trial of crossover 2x2, patients with ischemic and hemorrhagic stroke under MV, 

hospitalized in a critical care hospital in the state of Rio de Janeiro. The study took control 

and experimental intervention with the AB and BA type between groups with or without 

hyperoxygenation. Some participants first received the aspiration A and after washout the 

aspiration B. The other half received the reverse sequence. The aspiration A, respect to the 

control, was preceded by above optimization oxygen with FiO2 100%, for at least 30s. In 

aspiration B, referring to the experiment was not performed hyperoxygenation before 

aspiration. After observation of the absence of carryover (p> 0.05) were used the Wilcoxon-

Mann-Whitney test to compare the values, adopting a significance level of 5%. Results: 

There is no difference between recovery time, SpO2, MAP and HR in both aspirations (p 

<0.05) in the 10 min after endotracheal suctioning. Only MVe has significant differences 

between the two aspirations. Conclusion: Endotracheal aspiration closed system, without the  

hyperoxygenation before aspiration in stroke patients on mechanical ventilation, is presented 

as comparable in relation to the time of reinstatement, SpO2, MAP and HR values. Showed 

differences compared to MVe, presenting more stable values in the group without proper 

hyperoxygenation. 

Keywords: Stroke. Oximetry. Suction. Nursing care. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as Doenças Cardiovasculares (DCV) o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é 

hoje a segunda maior causa de mortalidade e incapacidade em todo mundo. Em se tratando de 

América Latina o Brasil é o primeiro país quanto a ocorrência de AVC, com maior letalidade 

na população feminina. Mesmo que a taxa de mortalidade esteja diminuindo, ainda os 

números continuam muito altos. Em 2009 o AVC foi responsável por 10,18% de todas as 

mortes no Brasil (GARRITANO e cols, 2012). 

O uso do termo AVC, segundo Radanovic (2000, p.100) representa o déficit 

neurológico transitório ou permanente em uma área cerebral, secundário a uma lesão vascular, 

compreendendo dois grupos com manifestações clínicas semelhantes e etiologias diversas e 

diferentes. O AVC pode ser dividido em duas categorias principais segundo Smeltzer e Bare 

(2006, p.1997): isquêmicos que compreendem cerca de 85% cujos achados são oclusão e 

hipoperfusão significativas e; hemorrágicos (15%), estes apresentam extravasamento de 

sangue para dentro do encéfalo. O AVC isquêmico (AVCi) tem por causas a trombose de 

grandes e pequenas artérias penetrantes, embolia cardiogênica, criptogênica entre outras. E o 

AVC hemorrágico (AVCh) apresenta causas como hemorragia intracerebral, hemorragia 

subaracnoide, aneurisma cerebral e malformação arteriovenosa. 

Muitos dos pacientes que sofrem um AVC necessitam de hospitalização para que 

recebam cuidados especializados e, subsequente redução na mortalidade e incapacidade dos 

mesmos.
 
Parcela importante dos hospitalizados tem apresentado o comprometimento de 

órgãos vitais, necessitam de cuidados mais complexos, como a intubação traqueal, instituída 

por diferentes finalidades: rebaixamento do nível de consciência, sinais de insuficiência 

respiratória e/ou broncoaspiração (BRASIL, 2012). 

Pacientes em uso do tubo traqueal (TT) também podem necessitar de suporte 

ventilatório. Em assim sendo, um dos cuidados de enfermagem prioritários é a aspiração de 

secreções respiratórias. O indivíduo com distúrbio respiratório apresenta diversas demandas, 

incluindo a impossibilidade de eliminação das secreções respiratórias. Assim, o enfermeiro 

deve estar preparado para manusear e lidar com o ventilador e para aspirar corretamente as 
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secreções respiratórias, observando atentamente os padrões respiratórios para que se evite 

complicações decorrentes de uma aspiração realizada de forma incorreta. 

O respaldo para esses cuidados se pauta no Decreto de nº 94.406/87 que regulamenta a 

lei de nº 7.498/86 do exercício profissional de enfermagem, que incumbe privativamente ao 

enfermeiro a prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de 

vida. Sendo assim, o enfermeiro é o responsável pelo cuidado integral àqueles pacientes que 

estão com intubação orotraqueal acometidos por AVC, incluindo a aspiração de secreções 

pulmonares e observação, avaliação e detecção das alterações nos parâmetros ventilatórios 

desses pacientes. 

São utilizados para a aspiração endotraqueal através de TT dois tipos de sistema: 

fechado e aberto. O Sistema Fechado (SF) é constituído por um cateter reutilizável de sucção 

estéril protegido por uma manga transparente que impede o contato entre o cateter e o 

ambiente. O SF fica conectado ao TT como um sistema integrado ao ventilador mecânico e 

permite a aspiração sem desligar o ventilador, o que minimiza a diminuição do volume 

pulmonar da pressão expiratória final positiva (PEEP) causada pela desconexão do ventilador 

mecânico, como acontece com o sistema aberto. O Sistema Aberto consiste em um cateter 

descartável de sucção estéril sem proteção. Este é conectado a um sistema a vácuo e necessita 

da desconexão ao ventilador mecânico. 

Ultimamente muitos hospitais vêm aderindo ao uso do sistema fechado para aspiração, 

estudos mostram a diminuição de custo e redução da contaminação bacteriana através do uso 

deste sistema (PEDERSEN et al. 2008, p.26). 

A aspiração é uma pratica de rotina nos hospitais e é realizada por alguns profissionais 

de saúde, principalmente pelo enfermeiro. E de acordo com Pedersen et al (2008, p.25) a 

aspiração deve ser precedida de uma pré-oxigenação a 100% de Fração Inspirada de Oxigênio 

(FiO2) por 30 segundos para que seja evitada a hipóxia tecidual após o procedimento. Por 

esse motivo o enfermeiro enquanto realiza o procedimento, antes e após o mesmo deve 

manter-se atento ao ventilador mecânico e aos valores da saturação de oxigênio (SPO2), 

frequência respiratória (FR), pressão expiratória final positiva (PEEP) e fração inspirada de 

oxigênio (FiO2). 

Porém a hiperoxigenação antes da realização da aspiração ainda não foi adotada por 

alguns profissionais em todas as rotinas hospitalares. Talvez por não obterem a atualização  

necessária, ou por não estarem informados quanto ao protocolo da instituição, ou por não 

acharem necessária a supraotimização de O2 pré-aspiração. 
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Com o intuito de corroborar com a prática assistencial de enfermagem a pacientes com 

AVC hemorrágico e isquêmico internados em unidades de terapia intensiva sob uso de 

ventilação mecânica, esse estudo avaliou o tempo de restabelecimento da saturação 

pletismográfica do sangue arterial por oxigênio (SPO2), frequência cardíaca e respiratória, 

Pressão Arterial Média (PAM), Ventilação Minuto (MVe) após aspiração endotraqueal 

através do uso de sistema fechado em pacientes acometidos por AVC, previamente 

hiperoxigenados ou não. 

1.1. MOTIVAÇÃO 

Quando cheguei ao sexto período do curso de graduação e licenciatura de enfermagem 

tive a oportunidade de ser acadêmica bolsista na emergência de um hospital importante da 

rede pública de Niterói. No tempo em que estagiei neste hospital tive a possibilidade de 

acompanhar pacientes acometidos por AVC isquêmico e hemorrágico, e muitos necessitavam 

de intubação orotraqueal devido ao grau de lesão cerebral. Naquele hospital é adotada com 

frequência a aspiração endotraqueal por sistema fechado. E, ao observar o uso deste sistema 

pelos enfermeiros e ao conversar com o professor orientador foi despertada em mim a vontade 

de me aprofundar sobre esta questão.  

A pesquisa em questão faz parte de um projeto de pesquisa que tem por título 

“Aspiração endotraqueal em pacientes em choque sépticos sob ventilação mecânica em UTI: 

Ensaio clínico randomizado para avaliar a ausência da supraotimização de oxigênio”, ligado 

ao mestrado profissional em enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Para Claro et al (2011 p.168) cada indivíduo da equipe de saúde deve possuir  a 

capacidade de avaliar o ambiente em busca de perigos potenciais, recebendo apoio 

institucional de modo que sejam identificadas as falhas e os caminhos para eliminá-las, 

reduzi-las ou controlá-las apropriadamente. Assim, o enfermeiro da Unidade de Terapia 

Intensiva deve possuir um olhar atento ao paciente e as aparelhagens, principalmente aos 

sinais que o mesmo demonstra em relação aos procedimentos, como a aspiração ou sucção 

endotraqueal, para que o cuidado seja realizado da melhor forma, com o intuito de minimizar 

os riscos, principalmente a hipóxia tecidual. 
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Em relação com segurança do paciente crítico, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA, 2006) preconiza que o paciente deve receber o atendimento de forma 

humanizada, para que assim sejam minimizados os riscos decorrentes dos métodos e 

procedimentos propedêuticos e terapêuticos utilizados em relação aos benefícios obtidos, com 

o objetivo de visar a garantia de sua sobrevida com qualidade, assim como a manutenção da 

estabilidade de seus parâmetros vitais dentro dos recursos humanos e tecnológicos necessários 

para funcionamento dos serviços. Assim, este estudo também pretende observar se há a 

necessidade da supraotimização de oxigênio no momento da aspiração para que não haja um 

risco desse procedimento de rotina trazer maiores danos ao paciente com AVC isquêmico ou 

hemorrágico. 

Em revisão breve realizada em dezembro de 2012 na base de dados eletrônica 

nominada Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), a partir da sintaxe 

endotracheal suctioning and stroke, não houve recuperação de informação, constituindo-se, 

portanto, numa lacuna de conhecimento, aguçando com isto o meu interesse em abordar este 

assunto e também por perceber a contribuição que este tema tem para a prática de 

enfermagem.  

1.3. OBJETO DE ESTUDO 

Parâmetros respiratórios (saturação pletismográfica da saturação de oxigênio no 

sangue arterial e volume minuto) e hemodinâmicos (frequência cardíaca e pressão arterial 

média) de pacientes com AVC isquêmico ou hemorrágico sob ventilação mecânica 

submetidos à aspiração endotraqueal com sistema fechado e a influência da supressão da 

hiperoxigenação pré-aspiração. 

1.4. QUESTÕES DE PESQUISA 

Em pacientes acometidos por AVC isquêmico ou hemorrágico, quanto tempo leva 

para o restabelecimento dos padrões respiratórios prévios, após aspiração endotraqueal por 

sistema fechado? 

A supraotimização de oxigênio pré-aspiração endotraqueal em sistema fechado tem 

influência sobre o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio, sobre a PAM, FC e 

SPO2 em pacientes acometidos por AVC isquêmico e hemorrágico?  
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo Geral 

Caracterizar o padrão respiratório, PAM, FC e MVe após aspiração traqueal por 

sistema fechado precedida ou não de supraotimização de oxigênio em pacientes acometidos 

por AVC isquêmico e hemorrágico sob ventilação mecânica, sob cuidado crítico. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Mensurar o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio em pacientes com 

AVC isquêmico e hemorrágico após aspiração endotraqueal de sistema fechado. 

Comparar o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio após aspiração 

endotraqueal de sistema fechado com supraotimização de oxigênio pré-aspiração e sem a 

supraotimização de O2 pré-aspiração. 

Testar a existência de diferenças de SPO2, PAM, FC e MVe dos pacientes submetidos 

e nos não submetidos à hiperoxigenação antes da aspiração endotraqueal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. ETIOPATOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem recebido vários sinônimos, o que pode gerar 

confusões e/ou imprecisão (GAGLIARDI, 2010, p.131), daí a necessidade de padronização do 

termo adotado no presente trabalho. 

Alguns termos são utilizados para nomear o AVC, como o termo “Derrame”, que é o 

mais popular, muito conhecido, mas não completamente correto ou preciso, pois tem relação 

com o derramamento de sangue ou hemorragia cerebral, o que não acontece em todos os 

casos, visto que há também o AVC isquêmico. O termo AVC é o mais difundido na prática 

médica e possui um amplo conhecimento por parte da população, é o termo utilizado em 

pesquisas científicas, porém foi questionado e por isso vem sido substituído por AVE, visto 

que a doença pode acometer qualquer área encefálica e não somente o cérebro. Porém 

Gagliardi (2010, p.131-132) afirma que o termo AVE não é totalmente conhecido 

internacionalmente e pela população, sendo um fator de confusão, por isso o melhor termo a 

ser utilizado seria “AVC”. Diante do exposto, será utilizado o termo AVC no presente estudo.  

O AVC é considerado uma das principais causas de mortes e invalidez no mundo. No 

ano de 2005 cerca de 5,7 milhões de óbitos foram atribuídas a esta causa, dos quais, 87% ou  

cerca de 5 milhões ocorreram em países subdesenvolvidos. Levando em consideração todas as 

causas de óbitos no Brasil, o AVC se constituiu na principal delas, ultrapassando a doença 

cardíaca coronariana (STRONG et al
1
, 2007 apud GARRITANO e cols 2012, p.521). 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) em 2000 afirmou que as 

doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte em homens e mulheres nos Estados 

Unidos. Esta pesquisa destacou que as doenças coronarianas foram as mais letais em relação a 

outras doenças, inclusive ao Acidente Vascular Cerebral. O que pode ser observado nas 

figuras 1 e 2. 

Segundo as informações do DATASUS, de 2005 a 2009 foram registradas no Brasil 

uma média de 170.000 internações por AVC/ano, alcançando um percentual de óbitos em 

torno de 17%. No ano de 2009, o AVC representou 1,5% das 11.509.485 internações 

hospitalares registradas no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012, p.2). 

 

 

                                                           
1
 Strong K, Mathers C, Bonita R. Preventing stroke: saving lives around the world. Lancet Neurol. 2007; 

6(2):182-7. 
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Figura 1: Causas de morte em homens e mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentagem de Mortes por doenças Cardiovasculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os AVCs são usualmente classificados como do tipo hemorrágico e do tipo isquêmico, 

sendo este último o que apresenta mais incidência, ocorrendo em torno de 85% dos casos. A 

responsabilidade pela maioria dos AVCs é a aterosclerose de pequenas e grandes artérias 

cerebrais, seja do tipo hemorrágico ou isquêmico. Em média 20% dos AVCs têm sua causa na 

formação de êmbolos cardiogênicos, que são comumente associados à fibrilação atrial 

intermitente (DONNAN e cols
2
 2008 apud BRASIL, 2012, p.2). Ainda assim, cerca de 30% 

dos AVCs continuam idiopáticos, de causa desconhecida, após ampla investigação etiológica 

(ALBERS e cols
3
 2008 apud BRASIL, 2012, p.2). 

                                                           
2
 Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM. Stroke. Lancet. 2008;371:1612-23. 

3
 Albers GW, Amarenco CP, Easton JD, Sacco RL, Teal P. Antithrombotic and thrombolytic therapy for 

ischemic stroke. Chest 2008;133:630-630 
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Em sua grande maioria os AVCs ocorrem devido a placas ateroscleróticas em uma ou 

mais artérias cerebrais, elas podem ativar o mecanismo de coagulação do sangue, o que pode 

vir a obstruir o fluxo sanguíneo da artéria, o que leva a perda aguda da função cerebral do 

local afetado. Em ¼ da ocorrência dos AVCs a hipertensão pode provocar o rompimento de 

vasos sanguíneos que podem gerar uma hemorragia, esta pode vir a comprimir tecidos 

cerebrais, comprometendo a função desta área (GUYTON; HALL, 2006, p.763). 

No AVC Isquêmico (AVCi) pode-se atribuir o déficit neurológico como resultado da 

insuficiência de suprimento sanguíneo cerebral, podendo ser transitório (episódio isquêmico 

transitório) ou permanente , e tem como primordiais fatores de risco a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), o diabetes mellitus (DM) e as cardiopatias (RADANOVIC, 2000, p.100). 

O bloqueio da artéria cerebral média, responsável pela irrigação da porção medial de 

um hemisfério do cérebro, está associado ao desenvolvimento de AVCi. Se por exemplo for 

bloqueado o suprimento do lado esquerdo, a pessoa pode perder ou ter prejudicada a função 

da fala e também pode causar paralisia da maioria dos músculos do lado oposto do corpo. 

Bloqueios do suprimento de sangue que envolvem o mesencéfalo são comumente mais 

graves, pois são capazes de bloquear a função neural entre o cérebro e a medula espinhal 

causando anormalidades sensoriais e motoras (GUYTON; HALL, 2006, p.763). 

Quanto a Etiologia do AVC isquêmico Harryson (2006, p. 2516 a 2519) afirmam que 

é importante definir sua causa e origem para que se possa evitar o risco de recorrência. Os 

mesmos autores demonstram os tipos mais conhecidos: 

 Acidente Vascular Cerebral Cardioembólico: Este AVC tem sua origem na 

embolia cardíaca que é a causa de 20% de todos os AVC isquêmicos.  

 Acidente Vascular Cerebral Embólico Arterio-arterial: Ocorre principalmente pela 

formação de placa ateromatosa em artérias cerebrais. 

 Acidente Vascular Cerebral de pequenos vasos (lacunar) 

Ainda de acordo com Guyton e Hall (2006, p. 2521) há episódios de sintomas de AVC 

que possuem uma breve duração, sempre inferior a 24 horas, que são os Ataques Isquêmicos 

Transitórios (AIT). 

2.2 INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL E ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS 

A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (2001, p.973) considera o AVC 

uma emergência médica e por isso o paciente deve ser conduzido prontamente a um hospital 

para ser acompanhado por equipe médica. Recomenda-se o desenvolvimento de Unidades de 
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AVC em todos os centros hospitalares habituados ao atendimento a pacientes com esta 

doença, onde estes doentes deverão ser internados. 

Nesses pacientes as alterações respiratórias são continuamente observadas após o 

AVC, caracterizadas pelo comprometimento da mecânica pulmonar e diminuição da força 

muscular respiratória, que além de comprometer a função pulmonar, podem ocasionar 

complicações respiratórias e repetidas internações hospitalares (FERNANDES et al,
4
 2008 

apud POMPEU et al, 2011, p.615). 

São frequentes os relatos na literatura da necessidade de intubação orotraqueal nos 

pacientes vítimas de AVC devido ao rebaixamento do nível de consciência, disfunção 

respiratória e insuficiência respiratória aguda secundária relacionada ao AVC (MEDINA et al, 

2009, p.810). 

Em um paciente que se encontra em intubação orotraqueal se torna primordial a 

manutenção da permeabilidade das vias aéreas. Isto se torna um desafio para a equipe de 

enfermagem, pois ainda que nesses pacientes a patologia de base não seja de origem 

pulmonar, o acúmulo de secreções é inevitável, pois a intubação endotraqueal impede que os 

mecanismos de defesa das vias aéreas superiores como a filtração, umidificação e 

aquecimento do ar sejam utilizados. E o uso de drogas como os sedativos, comumente usados 

nesses pacientes, dificultam a expansibilidade torácica, o reflexo da tosse e a viscosidade do 

muco, comprometendo a mobilização de secreções através do sistema muco-ciliar (GROSSI e 

SANTOS, 1994, p.89). 

Diante do acúmulo das secreções a necessidade de aspiração orotraqueal é evidente e 

imperativa e ocorre por uma via aérea artificial, como o tubo endotraqueal. No procedimento 

de aspiração endotraqueal a remoção deve ser a menos traumática possível. É importante o 

uso de máscara e óculos de proteção e o uso de um jaleco protetor para evitar respingos de 

secreções corporais. E a pressão de aspiração deve se manter entre 120 a 150 mm/Hg 

(POTTER e PERRY, 2009, p.930-931). 

Existem dois métodos de aspiração utilizados atualmente, são eles o de sistema aberto 

e o sistema fechado. O método de aspiração de sistema aberto é constituído de um cateter 

estéril que é aberto no momento de aspiração e devem ser usadas luvas estéreis durante este 

procedimento. Já a aspiração de sistema fechado envolve um cateter de aspiração que é 

encaixado em uma bainha plástica. Esse sistema é frequentemente utilizado em clientes que 

necessitam de ventilação mecânica para apoiar seus esforços respiratórios, pois através desse 

                                                           
4 Fernandes FE, Martins SRG, Bonvent JJ. Efeitos do treinamento muscular respiratório por meio do manovacuômetro e do Treshold Pep em 

pacientes hemiparéticos hospitalizados. IFMBE Proceedings 2008;18:1199-1202. 
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sistema é possível a liberação contínua de O2 enquanto a aspiração é realizada, diminuindo 

assim o risco de dessaturação de oxigênio. Nesse procedimento deve-se usar luvas de 

procedimento para impedir o contato com secreções respiratórias (POTTER e PERRY, 2009, 

p.931). 

Durante o procedimento de aspiração endotraqueal o enfermeiro deve observar as 

alterações do estado cardiopulmonar, pois a aspiração pode vir a causar hipoxemia, arritmias, 

laringoespasmo e broncoespasmo (AARC
5
, 2004 apud POTTER e PERRY, 2009, p.938). A 

pré-oxigenação antes da aspiração reoxigena os alvéolos e reduz o risco de hipoxemia 

induzida pela aspiração. A pré-oxigenação também transforma grande parte do gás pulmonar 

residente a oxigênio a 100% a fim de compensar a quantidade utilizada no consumo 

metabólico e também para compensar o volume perdido durante o processo de aspiração 

(BOURGAULT et al.
6
, 2006 apud POTTER e PERRY, 2009, p.938). 

Em uma metanálise concluiu-se que a pré-oxigenação com oxigênio a 100% reduz a 

ocorrência de hipoxemia em 32% induzida pela sucção (PEDERSEN et al., 2009, p.25). 

Porém em um ensaio clínico de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

mostrou que a pré-oxigenação a 20% acima da linha de base FiO2, foi suficiente para prevenir 

hipoxemia (ROGGE et al.
 7

, 1989 apud PEDERSEN et al., 2009, p.25).  Todavia o estudo não 

forneceu documentação adequada para a recomendação de pré-oxigenação com 20% acima do 

normal da FiO2  devido ao pequeno tamanho da amostra. 

Ainda, Grossi e Santos (1994, p.89) concluíram que “o uso do "trach-care" é 

comprovadamente eficiente na manutenção da normoxemia nos pacientes em ventilação 

mandatória intermitente, não sendo necessária nenhuma forma adicional de oxigenação”. 

Porém, com base em estudos clínicos controlados, foi recomendada para evitar a diminuição 

na saturação de oxigênio a pré-oxigenação pelo fornecimento de oxigênio à 100% durante 

pelo menos 30 segundos, antes e após o procedimento de aspiração (PEDERSEN, 2009, 

p.25). 

Sobre os critérios concernentes a necessidade de aspiração endotraqueal Linton 
8
 

(2000) apud Moreira, Lopes e Carvalho (2004) afirmam que “avaliação da necessidade de 

                                                           
5
American Association for Respiratory Care: AARC clinical practice guideline nasotracheal suction-2004 

revision and update, respir care, 49:1080, 2004. 
6
 Bourgalt et al: Effects of endotracheal tube suctioning on arterial oxygen tension and heart rate variability, Biol 

Res Nurs 7:268, 2006. 
7
 Rogge JA, Bunde L, Baun MM. Effectiveness of oxygen concentrationsof less than 100% before and after 

endotracheal suctioning in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Heart and Lung 1989;18(January 

(1)):64—71. 
8 LINTON, Μ. E. Endotracheal tube suctioning. In: SINHA, S.K. & DONN,S.M. Manual of neonatal 

respiratory care. New York: Futura Publishing Company, 2000. p. 370-373. 
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aspiração do tubo deve ser individualizada e pode ser determinada por alterações da ausculta 

pulmonar, flutuações na oxigenação (saturação de hemoglobina) ou aumento dos níveis de 

PaC02”. 

O enfermeiro é o responsável por executar e avaliar o referido procedimento em 

pacientes críticos, pois a ele incumbe prioritariamente os cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 

tomar decisões imediatas, como consta no Decreto nº 94.406/87 que dispõe sobre o exercício 

profissional de enfermagem. Por ser necessário o saber científico o enfermeiro precisa 

conhecer os parâmetros de um ventilador mecânico para melhor avaliar o paciente, a fim de 

reconhecer os riscos iminentes. 

2.3. VENTILAÇÃO MECÂNICA 

O paciente nas circunstâncias supracitadas provavelmente se beneficiará de uma via de 

respiração artificial. A ventilação mecânica (VM) ou suporte ventilatório, consiste em um 

método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda. A VM 

pode ser classificada em dois grupos: invasiva e não invasiva. Nesses dois grupos a respiração 

artificial é atingida com a aplicação de pressão positiva nas vias aéreas. A diferença está na 

forma de liberação de pressão, pois a ventilação invasiva utiliza-se de uma prótese inserida na 

via aérea, por exemplo, um tubo orotraqueal e; na ventilação não invasiva, utiliza-se uma 

máscara como interface entre o paciente e o ventilador artificial (CARVALHO et al., 2007, 

p.54). 

De acordo com o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica (2007, p.54), no 

ventilador mecânico pode ser controlada a concentração de O2 (FIO2) indispensável para 

obter-se uma taxa arterial de oxigênio (pressão parcial de oxigênio no sangue arterial - PaO2) 

adequada. Pode-se controlar a velocidade com que o ar será administrado (fluxo inspiratório - 

V) e também há como definir a forma da onda de fluxo. 

Pode-se controlar o número de ciclos respiratórios que os pacientes realizam em um 

minuto (frequência respiratória - f) e esta será consequência do tempo inspiratório (TI), que 

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

ele estiver em ventilação assistida e em concordância com suas necessidades metabólicas, 

como também através da programação prévia do aparelho, o que é visto na ventilação 

controlada. O resultado da f pelo Volume Corrente (VT) é o volume minuto (VMe). 
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O enfermeiro terá de conhecer os parâmetros ventilatórios para manusear o ventilador 

mecânico da forma correta como se verifica na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Parâmetros que podem indicar a necessidade de suporte ventilatório 

Parâmetros Normal Considerar VM 

Frequência respiratória 12-20 >35 

Volume corrente (mL/kg) 5-8 <5 

Capacidade Vital (mL/kg) 65-75 <50 

Volume minuto (L/min) 5-6 >10 

Pressão inspiratória máxima (cm/H2O) 80-120 >–25 

Pressão expiratória máxima (cm/H2O) 80-100 <+25 

Espaço morto (%) 25-40 >60 

PaCO2 (mm/Hg) 35-45 >50 

PaO2 (mm/Hg) (FIO2 =0,21) >75 <50 

P(A-a)O2 (FIO2 = 1,0) 25-80 >350 

PaO2/FIO2 >300 <200 

Fonte: Ventilação mecânica: princípios, análise gráfica e modalidades ventilatórias, 2007.  

A avaliação dos valores de saturação de O2 através da oximetria de pulso possui 

relevância, pois possibilita ao enfermeiro a detecção precoce da hipoxemia em diversas 

situações e realiza a monitorização da perfusão e circulação. Representa um avanço 

significativo na monitorização não invasiva e apresenta uma resposta em curto período de  

tempo que possibilita a realização de medidas confiáveis da saturação de oxigênio (DICCINI 

et al, 2011, p.785). 

Especificamente sobre a permeabilidade das vias aéreas e apoio ventilatório, Jauch et 

al (2013, p.4) declaram que deve haver apoio aos pacientes com AVC isquêmico que tiveram 

diminuição do nível de consciência ou disfunção bulbar, de forma que recebam assistência 

ventilatória. 

Para o paciente com AVC, os autores supracitados ainda afirmam que objetivo do 

fornecimento suplementar de oxigênio é manter uma saturação de oxigênio maior que 94%, 

sendo que o excesso oxigênio não é recomendado em pacientes não hipoxêmicos. Pois a  

hiperoxigenação e a aspiração incorreta desses pacientes pode causar um aumento da Pressão 

Intracraniana, de acordo com Gonçalves e Santos (2005). Assim, este estudo também pretende 

observar se há a necessidade da supraotimização de oxigênio no momento da aspiração para 
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que não haja um risco desse procedimento de rotina trazer maiores danos ao paciente com 

AVC isquêmico ou hemorrágico. 

E o risco da não supraotimização de acordo Pedersen C.M. et al (2008, p.25) é a 

hipóxia tecidual após o procedimento de aspiração, pois a mesmo deve ser precedido de uma 

pré-oxigenação a 100% de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2) por 30 segundos. 

2.4. MODOS DE VENTILAÇÃO INVASIVA 

Carvalho et al (2007) afirmam que a ventilação mecânica (VM) ou, o suporte 

ventilatório, “consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com 

insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada”.  

Atualmente, a VM mais frequentemente utilizada compreende a ventilação por pressão 

positiva. A maioria dos ventiladores por pressão positiva permite regular a administração de 

gás para manter a pressão e/ou o volume constante durante a inspiração (GOLDMAN e 

AUSIELLO, 2005).  

A VM por pressão positiva possui relação com a criação de uma superpressão 

atmosférica (superior a 760 mm/Hg) gerada em via aérea superior. Existe um gradiente 

resultante da pressão entre a via aérea superior e os alvéolos, dessa maneira, possibilita 

volume de gás de impulsão (BAIRD e BETHEL, 2012). 

Abaixo, a Tabela 2, descreve os principais modos ventilatórios: 

 

Tabela 2 –  Descrição, vantagens e desvantagens dos modos ventilatórios 

Modo Ventilatório Descrição Vantagens e Desvantagens 

VM controlada FR, tempo inspiratório e 

Volume Corrente (VC) 

predeterminados. 

Pode ser usada com sedação 

ou paralisia muscular 

VM assistida ou 

assistido/controlado 

VC e tempo inspiratório 

predeterminados, mas o 

paciente pode controlar a FR. 

O ventilador pode ser sub ou 

superdeflagrado dependendo 

da sensibilidade. 

Ventilação mandatória 

intermitente (VMI) 

O respirador fornece VC, FR 

e tempo inspiratório 

predeterminados, mas o 

paciente pode respirar 

É possível diminuir a 

assincronia ventilatória e a 

necessidade de aspiração. 



30 
 

espontaneamente. 

Ventilação Mandatória 

intermitente sincronizada 

(VMIS) 

Parecida com a VMIS, 

porém as ventilações são 

administradas após a 

inspiração do paciente. 

Mesmas da VMI 

Ventilação com Suporte 

Pressórico (PSV) 

O paciente tem FR própria, 

VC determinado pela pressão 

inspiratória e pela 

complacência do sistema 

respiratório. 

Aumento do conforto e 

diminuição do trabalho 

respiratório. 

Ventilador com Controle 

Pressórico (PCV) 

Pressão de Pico, FR e Tempo 

ventilatório predeterminados. 

Pressões de Pico podem ser 

diminuídas, pode haver 

hipoventilação. 

Ventilação Assistida 

Proporcional (VAP) 

O paciente determinada sua 

própria FR, VC, pressão e 

fluxos 

Pode amplificar a ventilação 

espontânea, depende 

totalmente do impulso 

respiratório do paciente. 

Fonte: Cecil – Tratado de medicina interna, 2005.  

Em pacientes em uso de VM deve-se obervar seus valores gasométricos, a fim de se 

prever possíveis alterações respiratórias e hemodinâmicas que podem ser elucidadas através 

dos parâmetros observados no item 2.5. 

2.5. GASOMETRIA ARTERIAL 

De acordo com Baird e Bethel (2012) a Gasometria Arterial (GSA) é rotineiramente 

usada para auxiliar na investigação da origem dos distúrbios característicos do desequilíbrio 

ácido-base e orienta o tratamento que possa restaurar o equilíbrio do pH e proporcionar uma 

oxigenação eficaz e satisfatória.  

Assim, torna-se importante conhecer e entender os Valores Arteriais Normais: 

 pH: 7,35 a 7,45 

 PaCO2: 35-45 mm/Hg 

 PaO2: 80-100 mm/Hg 

 SaO2: 95% a 100% 
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 Excesso de Base (BE): -2 a +2 

 HCO3: 22 a 26 mEq/L 

Sobre os valores arteriais acima, os autores supracitados elucidam que: 

O pH elucubra a quantidade de ácidos respiratórios e metabólicos achados no sangue 

durante uma tentativa de equilíbrio, com o fim de regular o ambiente ácido. Quando há 

alterações nesse equilíbrio, isso se reflete no pH. Se o pH não se encontra nas faixas de 

normalidade, isto pode indicar uma mudança grave não compensada.  

A PaCO2 é uma medida de pressão, que o dióxido de carbono dissolvido exerce no 

sangue arterial. A PaCO2 é medida diretamente, sem a necessidade de cálculo, se mostrando 

um indicador confiável da regulação respiratória do equilíbrio ácido-básico. O dióxido de 

carbono (CO2) é liberado principalmente durante o metabolismo anaeróbico, sendo assim o 

principal produtor de ácido sérico. O CO2 é principalmente controlado pela ventilação 

pulmonar. Há uma correlação muito importante, linear, consistente e direta entre a PaCO2 e o 

pH sanguíneo. Portanto, chega-se a conclusão que há um desequilíbrio respiratório se a 

PaCO2 estiver elevada e o pH reduzido. Se a causa for metabólica para a anormalidade dos 

parâmetros então, pode haver a compensação respiratória, neste caso a PaCO2 diminuirá para 

trazer o valor do pH ao níveis adequados. 

A Pressão Parcial de Oxigênio (PaO2) é uma medida de gás dissolvido disponível nas 

artérias. O gás que se dissolve exerce a pressão de O2 permitindo, com a finalidade de 

oxigenar as células, que este se difunda pelas paredes dos capilares até chegar às células. A 

PaO2, frequentemente, se encontra diminuída na pessoa idosa.  

Uma PaO2 muito baixa pode gerar uma disfunção metabólica celular, refletida por 

produção de ácido láctico e acidose metabólica, este evento é conhecido como Hipoxemia. 

A Saturação de O2 (SaO2) diz respeito a carga de oxigênio ligado à hemoglobina nos 

pulmões, e a hemoglobina nestas condições pode ser denominada de oxi-hemoglobina. Cada 

molécula de Hemoglobina transporta 1,34 a 1,36 mL de oxigênio. O oxigênio deve ser 

liberado da hemoglobina da forma dissolvida no sangue (PaO2) e deve exercer pressão com o 

fim de ser distribuído pela parede celular. A SaO2 pode ser afetada por mudanças no nível de 

estresse, temperatura, pH, fluxo sanguíneo e PaCO2. Pode ocorrer uma grande queda na 

saturação, se a PaCO2 estiver menor que 60 mm/Hg, que pode ser observada na curva de 

dissociação da oxi-hemoglobina. 

A oximetria de pulso (SpO2) é utilizada para demonstrar a tendência da saturação 

arterial de O2, de maneira não invasiva e também determina o estado ventilatório através de 

um sensor posicionado em um dos dedos da mão. Deve haver correlação entre a SpO2 e a 
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SaO2 sob condições fisiológicas normais, via análise da gasometria arterial. Porém se a 

perfusão está diminuída, o pulso necessário para uma medida exata pelo oxímetro fica 

reduzido. 

O Excesso de Base ou Déficit de Base é obtido através de um cálculo que reflete a 

presença ou ausência tissular e tubular renal de ácido, com a finalidade de mensurar os 

tampões. Valores elevados demonstram alcalose ou excesso de base; valores reduzidos 

refletem acidose ou déficit de base. 

Para avaliar de forma mais acurada a verdadeira função pulmonar deve-se considerar a 

troca de gases e a capacidade pulmonar que é medida através na ventilação minuto (MVe). A 

MVe mensura a quantidade de volume expirado (Ve) por minuto, que é calculada através da 

FR multiplicando ao VC. A MVe considerada adequada é de 8 a 10 L/min. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. CARACTERÍSTICA DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, pois será necessário mensurar e 

comparar numericamente o tempo de restabelecimento dos padrões ventilatórios após a 

aspiração endotraqueal com uso de sistema-fechado, com pré-oxigenação e na ausência de 

pré-oxigenação. Sobre isto Teixeira (2007, p.136) afirma: “A pesquisa quantitativa utiliza a 

descrição matemática como uma linguagem, ou seja, a linguagem matemática é utilizada para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, entre outras”. 

A pesquisa em questão será de avaliação, isto significa, de acordo com Lobiondo-

Wood e Haber (2001, p.106), proporcionar ao pesquisador avaliar ou medir os resultados do 

cuidado de enfermagem. Estes estudos ainda costumam preocupar-se com a determinação da 

qualidade da assistência de enfermagem e da atenção à saúde e com a garantia de que os 

sujeitos estão recebendo o atendimento de alta qualidade. Por isso os objetivos desses estudos 

são normalmente de avaliar a eficácia das intervenções oferecidas pelo enfermeiro e fornecer 

o direcionamento correto para a conquista de resultados clínicos de enfermagem.  

Desta forma, de acordo com os autores supracitados, a pesquisa de avaliação se 

resume na utilização de métodos de pesquisa científica e procedimentos para avaliar um 

programa, um cuidado, uma prática ou política, fazendo uso de meios analíticos para 

documentar o valor de determinada atividade. A pesquisa em questão vai ao encontro das 

afirmativas anteriores, pois buscará caracterizar o padrão respiratório dos pacientes 

acometidos por AVC isquêmico em uso de ventilador mecânico, comparando e mensurando 

os valores de SpO2 e o Tempo que os pacientes levam para restabelecer o padrão anterior 

após aspiração endotraqueal, no fornecimento de oxigenação pré-aspiração (aumento da FiO2 

a 100%) e sem esse fornecimento. 

Na pesquisa quantitativa o pesquisador pode se valer de variáveis, que são as 

propriedades, que podem assumir diversos valores. De acordo com Vieira (2008, p.23) 

“variável é uma condição ou característica das unidades da população”. Portanto, serão 

utilizadas variáveis do tipo quantitativa ou numérica contínua, já que as variáveis avaliadas 

podem assumir qualquer valor num dado intervalo. 

As variáveis podem se dividir entre dependentes e independentes. Esta segunda possui 

efeito sobre a primeira. A variável independente pode ser manipulada pelo pesquisador em 

estudos experimentais, como este, por esta razão a variável independente em questão será a 
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FiO2. E a variável dependente, ou seja, aquela que não é passível de manipulação será a Spo2 

e o Tempo (LOBIONDO-WOOD e HARBER, 2001, p.39). 

O estudo em questão foi constituído do desenho do tipo experimental, sendo um 

ensaio clínico randomizado controlado do tipo crossover com pacientes com AVC isquêmico 

e hemorrágico sob ventilação mecânica internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 

um hospital público do Estado do Rio de Janeiro. O estudo se deu com intervenção controle e 

experimento do tipo A-B e B-A entre grupos com ou sem hiperoxigenação. 

A figura 3 demonstra como se deu o desenho do estudo em questão. Em seguida foi 

feita a escolha aleatória, através de uma tabela de números aleatórios, designando qual 

intervenção os participantes se submeteriam. A intervenção A (controle), que representa o 

paciente que foi aspirado com O2 a 100%, e a intervenção B (experimento) que se resume na 

aspiração sem a referida supraotimização de O2. 

Entre os experimentos foi respeitado um período denominado “Wash-Out”, 

literalmente “lavagem”, ou seja, o efeito do primeiro tratamento tem necessidade de 

desaparecer completamente, antes do início do segundo período. Isso acontece a fim que se 

evite um Carryover, ou efeito residual da intervenção anterior (WELLEK; BLETTNER, 

2012). Foram avaliadas as saturações no momento pré-aspiração e nos 10 minutos seguintes a 

pós-aspiração. As medianas dos valores da saturação foram comparadas através do teste não 

paramétrico de Wilcoxon. 

Figura 3 – Desenho do estudo: Crossover com pacientes com AVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CENÁRIO DO ESTUDO 
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O cenário desta pesquisa englobou os Centros de Tratamento Intensivo e a Emergência 

do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) que é um hospital da rede pública instalado no 

município de Niterói. 

O cenário em questão compreendeu os três CTIs da emergência do HEAL, 

denominados de A, B e C. Em sua totalidade esses três CTIs possuem 30 leitos, sendo 11 

leitos no A, 9 leitos no B e 10 leitos no C.  Esta unidade possui todo o atendimento pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), com característica de atendimento predominantemente 

clínico. 

Este setor recebe pacientes de Niterói e outros municípios, principalmente dos 

municípios de São Gonçalo e Maricá, e em menor quantidade de Itaboraí e Rio de Janeiro. 

3.2. PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Os participantes foram os pacientes críticos, acometidos pelo Acidente Vascular 

Cerebral, do tipo isquêmico e hemorrágico, que estavam em uso de intubação endotraqueal, 

Ventilação Mecânica e devidamente Monitorizados. 

3.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Pacientes diagnosticados com AVC isquêmico ou hemorrágico;  

 Estabilizados hemodinamicamente;  

 Pacientes devidamente monitorizados e com oxímetro de pulso; 

 Em uso de ventilação mecânica; 

 Com necessidade de aspiração das vias áreas; 

 Pacientes que possuam um responsável para gerar o consentimento; 

 Que estejam em uso de VM há pelo menos 6 horas. 

3.4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Pacientes menores de 18 anos; 

 Gestantes, pois as alterações fisiológicas dessa fase podem distorcer os padrões 

fisiológicos esperados; 

 FiO2 acima de 0,8. 
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3.5. CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE AMOSTRAS FINITAS  

Foi realizado levantamento documental para estimativa da prevalência dos pacientes 

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

com os registros do livro de admissão, o número total de pacientes internados no CTI no 

período de maio de 2012 a maio de 2013, está descrito abaixo.  

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

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

 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 livro de admissão de pacientes. 

 q= o valor complementar de p, sendo calculado por 1-p, sendo então  

 N= e a população acessível.  

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

O N encontrado foi de 19 pessoas, porém a população elegível é composta de 18 

participantes, já que o estudo em cross-over permite se utilizar menos participantes. 

3.6. ASPECTOS LEGAIS 

Este estudo foi submetido à Plataforma Brasil e, posteriormente enviado ao Comitê de 

Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro. Sendo aprovado no dia 17 de julho 

de 2013. O Número de CAAE é 16307513.0.0000.5243. O parecer consubstanciado aprovado 

pelo CEP foi entregue ao Centro de Estudos do Hospital Estadual Azevedo Lima para a 

emissão da autorização para pesquisa. A autorização cedida pelo Diretor da instituição, pelo 

Centro de Estudos e pela Coordenação de Enfermagem no CTI foram entregues no dia 02 de 

Agosto de 2013.  

Foi iniciada a coleta de dados e no momento da coleta os familiares dos pacientes que 

foram submetidos ao estudo receberam um termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 
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contou com dados de identificação do projeto, título do projeto, identificação dos 

responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos necessários à realização e 

os benefícios que podem ser obtidos. 

3.7. CRITÉRIOS OPERACIONAIS  

 Diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral 

Para um diagnóstico correto de AVC, a Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculales (2002) afirma que: 

1. O Diagnóstico deve ser concluído com a participação de um Neurologista; 

2.  O Paciente deve ter um déficit focal ao exame neurológico. Neste estudo, com 

distúrbio de consciência, devido a necessidade de intubação orotraqueal; 

3. Início de déficit neurológico súbito, agudo ou rapidamente progressivo; 

4. Sinais clínicos persistentes até o início do tratamento, tais como: alteração 

sensitiva monossegmentar, disartria, disfagia, diplopia, vertigem e 

comprometimento do nível de consciência. 

5. A confirmação diagnóstica deve ser realizada através de exame de 

neuroimagem. 

 Necessidade de aspiração  

De acordo com American Associations of Respiratory Care (2010), foram adotados os 

seguintes critérios para avaliação da necessidade de aspiração: 

Secreções visíveis em via aérea;  

1. Aparente aumento do esforço respiratório;  

2. Sons grosseiros na ausculta pulmonar ou respiração com ruídos adventícios.  

3.8. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se deu através de medição fisiológica, que, segundo Lobiondo-wood 

e Haber (2001, p.117), envolve o uso de equipamento especializado para determinar a 

condição fisiológica ou biológica dos sujeitos da pesquisa. Esse tipo de medição atende aos 

critérios da pesquisa, já que os equipamentos que foram utilizados neste caso são o ventilador 

mecânico e o oxímetro de pulso. Segundo os autores supracitados, a vantagem desse método 

de coleta de dados fisiológicos se dá por serem objetivos, precisos e de sensibilidade. Por 
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estas razões é pouco provável que um sujeito de pesquisa possa distorcer deliberadamente 

informações fisiológicas. 

O período de coleta de dados compreendeu os meses de Agosto e Novembro de 2013. 

As variáveis medidas foram a FiO2, PEEP, FR, MV, PIP obtidas através do ventilador 

mecânico; e FC, PA, PAM e FR advindas do monitor multiparamétrico. 

Quando os pacientes selecionados, elegíveis para a pesquisa, apresentaram a 

necessidade de aspiração traqueal, a partir da presença de secreções visíveis na via aérea e 

evidências pela ausculta pulmonar, o pré-teste foi realizado. O pré-teste se constitui na coleta 

de dados no VM e monitor multiparamétrico antes do incremento de O2 e aspiração 

endotraqueal. A aspiração traqueal foi feita com uso de sistema fechado. E o pós-teste - que se 

trata da coleta de todos os dados importantes, para análise, no VM e no monitor de 

multiparâmetros - foi realizado a cada minuto depois do procedimento a fim de acompanhar o 

valor da SpO2, PAM, FC, FR, MVe com o intuito de que o mesmo seja equiparado ao do pré-

teste e, essa avaliação se deu num período de 10 minutos após a aspiração endotraqueal. 

3.9. TRATAMENTO DE DADOS 

Nesta fase, para se realizar análise estatística, os dados coletados foram transferidos 

para uma planilha eletrônica. Esta análise dos dados foi feita com o Statistical Package for 

Social Sciences for Windows (pacote estatístico SPSS) versão 21.0. e 22.0. Foi realizada a 

análise descritiva por meio de medidas de tendência central (média e mediana); medidas de 

dispersão (variância, desvio padrão e coeficiente de variação); e medidas de correlação 

(coeficiente de Pearson). 

Quando se faz um teste de hipóteses para comparação de médias a intenção é verificar 

se há diferença de médias entre dois grupos e, se é tão pequena que pode ser atribuída ao 

acaso. Pagano; Gauvreau (2000, p.209) afirma que a média da população é igual ao um valor 

postulado qualquer que pode ser chamado de hipótese nula. De forma paralela, existe a 

hipótese alternativa, que é uma segunda afirmação que tenta derrubar a hipótese nula. Quando 

se junta duas hipóteses, ambas sobrepõem todos os valores possíveis da média de uma 

população, assim, conclui-se que uma das duas afirmações é verdadeira. É necessário 

entender que quando se diz que o teste é estatisticamente significante, não constitui dizer que 

há significância clínica ou científica, já que o resultado do teste pode possuir pouca 

consequência prática. 
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No estudo em questão, as hipóteses nulas e alternativa são, respectivamente, o valor da 

SpO2 quando utilizada a supraotimização do oxigênio será igual ao valor da SpO2 quando 

não se utiliza; o valor da SpO2 quando utilizada a supraotimização do oxigênio será diferente 

ao valor da SpO2 quando não se utiliza. 

Quanto ao intervalo de confiança, este se constitui em 95%, e o nível de significância 

(α), preestabelecido é de 0,05. O nível de significância representa a probabilidade de se errar 

ao rejeitar a hipótese nula (H0) quando ela é efetivamente verdadeira. Assim, neste estudo é 

de 5% a probabilidade de erro ao rejeitarmos a hipótese nula. 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi utilizado neste estudo para populações 

com um n<50, assim este teste avalia as seguintes hipóteses: 

H0: A amostra provém de uma população normal; 

H1: A amostra não provém de uma população normal. 

Segundo Malhortra (2004) o teste U de Mann-Whitney é um teste estatístico para uma 

variável ser medida em escala ordinal e compara a diferença de posições das duas populações. 

Este teste corresponde ao teste t para duas amostras independentes, quando há variâncias 

iguais entre as duas populações. 

De acordo com Doane (2011) o teste de Friedman é um teste não paramétrico para 

verificar se o tratamento tem a mesma tendência central, ou seja, para verificar se as medianas 

são as mesmas ou diferentes quando a classificação for baseada em dois fatores. Este teste é 

análogo ao ANOVA com blocos aleatorizados (com dois fatores sem replicação), mas sem a 

suposição de normalidade. Este teste pode ser usado quando dados medidos apresentam 

problemas com valores discrepantes e não normalidade das populações em estudo, se 

mostrando, muito útil para a pesquisa. 

As hipóteses a serem testadas são: 

H0: As medianas das SpO2 nos 10 minutos após a aspiração no grupo experimento são 

iguais as medianas do grupo controle.  

H1: As medianas das SpO2 nos 10 minutos após a aspiração no grupo experimento 

não são iguais as medianas do grupo controle. 

Outro teste que foi realizado é o ANOVA ou chamado de análise de variância, que 

possui uma abordagem para análise de dados que inclui observações múltiplas. Este teste 

procura demonstrar se houve alguma diferença entre as médias dos grupos. É ideal que 

anteriormente seja realizado o teste de normalidade a fim de se verificar se os valores testados 
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são normais.  Se assim forem, devem ser usados teste paramétricos, como o ANOVA 

(DAWSON; TRAPP, 2000).  

O teste t pareado no modelo de medidas repetidas se resume de forma que os 

indivíduos servem como seus próprios controles, dessa maneira a variabilidade causada pelas 

diferenças individuais é eliminada, e isso aumenta a probabilidade de se observar diferenças 

significativas entre os níveis de tratamento. Neste estudo ainda foi possível observar o teste de 

esfericidade, que é análogo ao teste para a verificação se as variâncias são iguais ou não, 

quando comparamos dois grupos com o teste t. Caso a hipótese de esfericidade seja rejeitada, 

devem ser escolhidas as correções pelo Greenhouse-Geisser (DAWSON; TRAPP, 2000). 

Neste estudo em questão as hipóteses que foram testadas são: 

H0: As médias da FC e da PAM nos 10 minutos após a aspiração no grupo 

experimento são iguais as médias do grupo controle. 

H1: As médias da FC e da PAM nos 10 minutos após a aspiração no grupo 

experimento não são iguais as médias do grupo controle. 

3.10. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Os gráficos, tabelas e quadros, construídos para a análise descritiva e inferencial, 

foram dispostos da seguinte forma (figura 4): 

Figura 4: Discrição gráfica da Análise Descritiva e Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013.  



41 
 

Essa disposição gráfica pode ser observada no momento destinado a análise de dados, 

de forma que todos os testes e gráficos obedeceram ao arranjo presente na figura 4. 

3.11. CARRYOVER 

O carryover significa, neste estudo, a realização da aspiração sem necessidade, para se 

comprovar a ausência de carryover foi aplicado o teste de independência sobre a soma do 

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

B-A, de acordo com as propostas dos autores Wellek e Blettner (2012). 

Através da Tabela 3 pode-se constatar que não houve carryover entre intervenções. As 

distribuições não foram normais (p<0,05), portanto deve-se prosseguir com o teste não 

paramétrico para amostras independentes, o teste U de Mann-Whitney. De forma a constatar 

que: 

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

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

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

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

Tabela 3 – Soma e Diferença do Tempo de Restabelecimento da SpO2 em pacientes com 

AVC em VM 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013.  

Sendo a distribuição da soma do tempo de restabelecimento igual a 0,291 (p> 0,05), 

percebe-se através desse resultado que a segunda intervenção não sofreu efeito residual da 

primeira intervenção, indicando que o carryover está ausente nesta amostra (Tabela 3). 
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4. RESULTADOS 

Para uma melhor organização dos dados coletados, os mesmos serão organizados nas 

seguintes categorias: 

 Perfil Social e Clínico; 

 Caracterização do Padrão Respiratório dos pacientes acometidos por AVC isquêmico 

e hemorrágico; 

 Mensuração e Comparação do Tempo de Restabelecimento da Saturação de O2. 

4.1. PERFIL SOCIAL E CLÍNICO 

A relação entre o diagnóstico AVC e o sexo dos participantes, mostra que o gênero 

feminino apresentou maior prevalência (10 pacientes), comprometendo mais da metade dos 

participantes, enquanto o sexo masculino mostrou frequência de 8 (oito) pacientes (Gráfico 

1). 

 

Gráfico 1 – Sexo de Pacientes com AVC em Ventilação Mecânica, do CTI de um Hospital 

Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a idade, pode-se notar que é uma amostra heterogênea, observa-se a 

repetição, apenas das idades de 56, 65 e 69 anos. Através do gráfico e da tabela abaixo se 

pode constatar que a idade mínima dos participantes é de 56 anos e máxima de 87 anos 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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(Gráfico 2). No quadro 1, a média de idade foi 69,4 anos, sendo assim, se caracteriza como 

uma população idosa 

 

Gráfico 2 – Idade dos pacientes com AVC em VM de um 

Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

 

Quadro 1 – Idade mínima, Máxima e Média 

das idades de pacientes com AVC e em VM 

de um Hospital Estadual, Niterói, RJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

No que tange a cor dos pacientes, pode-se constatar que a metade exata deles teve a 

coloração branca. Os outros 50% se dividem entre participantes de coloração parda e preta. 

Sendo 5 (cinco) pacientes de cor parda e 4 (quatro) de cor preta (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Cor da pele dos pacientes com AVC em VM de um Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao estado civil dos doentes, as verificou-se que a maioria dos prontuários 

não havia registro do estado civil dos pacientes (n= 6). 

Dos enfermos que obtinham um registro correto em seus prontuários, observou-se que 

os casados estavam em maior quantidade (5 pacientes), seguidos de solteiros e viúvos que se 

apresentaram em mesma quantidade (3 pacientes), e em menor quantidade tem-se os 

divorciados, representado por 1 paciente (Gráfico 4). 

  

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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Gráfico 4 – Estado Civil de pacientes com AVC em VM de um Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

Pode-se notar, no Gráfico 5, que o AVC do tipo isquêmico isoladamente representou 

um pouco mais da metade da prevalência, sendo mais frequente do que o AVC hemorrágico 

isolado, que correspondeu a 7 (sete) pacientes da amostra, e mais do que o AVC isquêmico e 

hemorrágico juntos, que acometeu 1(um) paciente. 

 

Gráfico 5 – Diagnóstico Primário de pacientes em VM de um Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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No gráfico 6 se pode observar a relação entre os pacientes, entre aqueles que tiveram 

AVC isquêmico, o AVC hemorrágico e ambos no mesmo momento. Pode-se constatar que o 

AVC isquêmico é mais prevalente em ambos sexos.  

 

Gráfico 6 – Relação entre os Tipos de AVC e sexo dos pacientes do CTI de um Hospital 

Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

Tem-se a relação descritiva do diagnóstico primário com o APACHE II de cada 

paciente. O Apache dos pacientes demonstra que a probabilidade de morte destes é de 15% a 

73%. Três quartos se encontram entre o Apache 20 e 32, que corresponde a probabilidade de 

morte de 40% a 73% (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Relação entre o Escore APACHE II e os diagnósticos primários de pacientes do 

CTI de um Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

O gráfico 8 demonstra a relação entre o diagnóstico primário dos pacientes e a 

comorbidade dos mesmos. Pode-se observar a prevalência da Hipertensão, que é percebida 

em todos os tipos de AVC exemplificados no gráfico. De 18 pacientes, 13 (treze) 

apresentaram Hipertensão e 6 (seis) apresentaram Diabetes. De maneira isolada apenas 1 

apresentou Diabetes e 7 apresentaram a Hipertensão. 
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Gráfico 8 – Relação entre Comorbidades e Tipos de AVC de pacientes do CTI de um Hospital 

Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

Pode-se observar, no Gráfico 9, a relação de prevalência entre a Hipertensão e o AVC 

Isquêmico. É notório que três quintos dos pacientes da amostra possuíam o AVC isquêmico, 

destes 46,67% tinham Hipertensão Arterial. Dos 86,67% pacientes com HA 40% tinham o 

AVC Hemorrágico. E Apenas 13,33% não possuíam Hipertensão Arterial.  
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Gráfico 9 – Prevalência da Hipertensão Arterial em Pacientes com AVC Isquêmico do CTI de 

um Hospital Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

O teste exato de Fisher (Quadro 2) que tem a finalidade de controlar a taxa de erro ao 

nível de significância, que demonstrou que se deve adotar a hipótese nula, de que as variáveis 

Hipertensão e o AVC isquêmico não são dependentes, pois o p das duas amostras foi maior 

que α, já que a Ho defende que não há associação entre os grupos, ou seja, as variáveis são 

independentes. Neste caso, temos p=0,486, logo para esta amostra ter hipertensão não estava 

associado com AVC isquêmico. 
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Quadro 2 – Teste de quadrado entre Hipertensão e AVC isquêmico de pacientes do CTI de 

um Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Dos 18 pacientes da amostra, 83,34% estavam em sedação, destes 66,67% 

apresentaram estado mental de sedação, 11,11% estavam em Estado Vigil e 5,56% estava em 

coma (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Relação entre a Sedação e o Estado Mental de pacientes com AVC e em VM do 

CTI de um Hospital Estadual, Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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No gráfico 11 se pode notar a relação entre o Diagnóstico Primário e o Modo 

Ventilatório dos pacientes da amostra pesquisada. Do total de 18 pacientes, 88% (n=16) 

estavam em Modo Ventilação Controlada por Pressão (PCV), enquanto 12% (n=2) estavam 

em Modo Ventilação com Suporte de Pressão (PSV). Destes, que estavam em PCV, 6% (n=1) 

tinham AVC isquêmico e hemorrágico ao mesmo tempo; 37% (n=6) foram acometidos por 

AVC hemorrágico; enquanto 56% (n=9) tinham AVC isquêmico. Dos que estavam em PSV, 

50% (n=1) tinha AVC hemorrágico e o mesmo valor foi encontrado para o AVC isquêmico. 

 

Gráfico 11 – Relação entre o Modo Ventilatório e o tipo de AVC dos pacientes do CTI de um 

Hospital de Niterói, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 12 observar-se o quanto a sedação se relaciona ao modo ventilatório, visto 

que o modo de ventilação controlada (PCV) apresenta a maioria dos pacientes em sedação, 

sendo que os dois pacientes do modo PSV se apresentavam sem sedação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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Gráfico 12 – Relação entre modo ventilatório e estado de sedação de pacientes com 

AVC, Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

É possível perceber, através das medidas de tendência central da Tabela 4, que a FiO2 

de pacientes com AVC Isquêmico possui uma média de valores um pouco maior que 2% 

sobre pacientes com AVC Hemorrágico. Este último, apresentou valores de FiO2 no Intervalo 

de Confiança (IC) menores que do primeiro. Isto pode vir a sugerir o quanto os dois tipos de 

AVC apresentavam semelhança sobre grau de dependência ventilatória. 

 

Tabela 4- FiO2 dos pacientes relacionada com o Diagnóstico Primário, demonstrada através 

de Medidas de Tendência Central 

 Média Mediana Desvio Padrão Intervalo de 

Confiança 

AVC 

Isquêmico 

41,5% 35,0% 14,92% 25,0 – 70,0% 

AVC 

Hemorrágico 

39,43% 40,0% 16,50% 21,0 – 60,0% 

AVC Total 41,72% 37,50% 15,35% 21,0 – 70,0% 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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A Tabela 5 e Quadro 3 demonstram o teste de normalidade e o teste t-student que demonstram 

que não houve diferença entre os valores de FiO2 entre os dois tipos de AVC. 

Tabela 5 – Teste de Normalidade dos valores 

de FiO2 relacionada com o tipo de AVC 

FiO2/Diagnóstico p-valor / Shapiro-Wilk 

AVC Isquêmico 0,091 

AVC 
Hemorrágico 

0,191 

 Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

Quadro 3 – Teste T para amostras independentes da FiO2 dos pacientes com AVC de 

um CTI de Niterói 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

Na tabela 6, relacionada ao escore de Apache II, pode-se perceber que os pacientes 

acometidos pelos dois tipos de AVC apresentam a mediana e as médias de valores muito 

próximas entre si, o que sugere uma distribuição normal. A média do total foi igual a 23 do 

Apache II, o que prevê a morte destes pacientes em 40%.  

 

Tabela 6- APACHE II dos pacientes relacionado com o Diagnóstico Primário, demonstrada 

através de Medidas de Tendência Central 

 Média Mediana Desvio Padrão Intervalo de 

Confiança 

AVC 

Isquêmico 

22,30 20,0 5,96 15 - 32 

AVC 

Hemorrágico 

22,86 22,0 4,70 17 - 32 

AVC Total 23,0 21,50 5,54 15 - 32 

 

 

Através da Tabela 7 foi verificada a normalidade da amostra, assim foi possível a 

perceber que a média das amostras, representada no Quadro 4, mostrou que as variâncias do 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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Apache são iguais, não havendo diferença entre os escores de Apache em relação aos dois 

tipos de AVC. 

Tabela 7 - Teste de Normalidade dos escores 

de APACHE relacionada com o tipo de AVC 

APACHE/Diagnóstico p-valor / Shapiro-Wilk 

AVC Isquêmico 0,120 

AVC Hemorrágico 0,381 

 Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

Quadro 4 - Teste T para amostras independentes do APACHE dos pacientes com AVC 

de um CTI de Niterói 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

Na tabela 8, se percebe como foram empregados com semelhança os valores de PEEP 

para os diferentes pacientes acometidos pelos dois tipos de AVC, aqui discriminados.  

Tabela 8 – PEEP (cm de H2O) dos participantes relacionada com o Diagnóstico Primário, 

demonstrada através de Medidas de Tendência Central 

 Média Mediana Desvio Padrão Intervalo de 

Confiança 

AVC 

Isquêmico 

7,6 7,5 1,77 6 – 12 

AVC 

Hemorrágico 

7,29 7,0 0,76 6 – 8 

AVC Total 7,44 7,0 1,38 6 – 12 

 

 

Como é possível observar na Tabela 9 os valores de PEEP possuem distribuição 

normal. E através do Teste T vê-se que as variâncias são iguais, ou seja, não há diferença 

entre os valores de PEEP e os tipos de AVC.  

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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Tabela 9 - Teste de Normalidade dos escores 

de PEEP relacionada com o tipo de AVC 

PEEP/Diagnóstico p-valor / Shapiro-Wilk 

AVC Isquêmico 0,070 

AVC Hemorrágico 0,086 

 Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

Quadro 5 - Teste T para amostras independentes da PEEP de pacientes com AVC de 

um CTI de Niterói 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Propria, 2013. 

 

Na tabela 10, sobre Valores Gasométricos é notório que alguns parâmetros apresentam 

valores muito divergentes, pois a PaO2 apresenta níveis elevadíssimos, que tornam sua média 

acima dos parâmetros normais (80-100 mm/Hg). Fato que apresenta semelhança com a FiO2, 

que exibe médias acima dos valores considerados seguros da toxicidade de O2. O BE 

apresenta a média abaixo dos valores ideias, porém o Bicabornato apresenta suas médias 

dentro dos valores normais.  
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Tabela 10 – Valores Gasométricos de pacientes com AVC hemorrágico e Isquêmico de um 

hospital estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 

 

Gráfico 13 - Mediana dos valores de SpO2 dos Grupos Controle (n=7) e Experimento (n=11) 

nos momentos Pré e Pós Aspiração Endotraqueal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2013. 
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O Gráfico 13 mostra as medianas da SpO2, sendo importante frisar que o grupo 

experimento mostrou saturações iguais durante o momento pré e os 10 minutos que se 

seguem, demonstrando que estes pacientes se mantiveram mais estáveis em relação a SpO2 

que os pacientes do grupo Controle. É necessário destacar que os participantes do 

experimento não foram hiperoxigenados antes da aspiração endotraqueal. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO RESPIRATÓRIO, DA PAM E FC DOS 

PACIENTES ACOMETIDOS POR AVC ISQUÊMICO E HEMORRÁGICO 

Abaixo, dois gráficos dos testes de normalidade, dos pré-testes do Controle e do 

Experimento da variável SpO2 (Figura 5 e 6). 

Figura 5 – Normalidade da SpO2 no pré-teste 

do Controle CTI de um Hospital estadual do 

município de Niterói 

 

Figura 6 – Normalidade da SpO2 no pré-teste 

do Experimento CTI de um Hospital estadual 

do município de Niterói  

Ao testar a normalidade (Figura 7) a variável SpO2 pré intervenção vê-se que não 

possuem distribuição normal (p<0,05) logo, para comparação será utilizado o teste não 

paramétrico Mann-Whitney. 

 

Figura 7 – Comparação da SpO2 nos momentos pré-aspiração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando, vê-se que não há diferença estatística entre os valores da SpO2 antes das 

intervenções, podendo afirmar que são grupos comparáveis quanto a Spo2. 

P=0,00

00000 

P=0,00

0 



59 
 

O teste de normalidade das SpO2 pós aspiração endotraqueal evidenciou que as 

variáveis não são normais, pois todas elas apresentam um p < α (Quadro 6). Portanto, se segue 

com o Teste de Friedman, sendo usado quando as variáveis não apresentam normalidade, a 

fim de se verificar se há diferença entre as medianas. 

 

Quadro 6 – Teste de Normalidade da SpO2 nos grupos Controle e Experimento pós-aspiração, 

Niteroi, 2012 

SpO2 pós aspiração p-valor 

SpO2 pós- Controle 1 min 0,000 

SpO2 pós- Controle 2 min 0,001 

SpO2 pós- Controle 3 min 0,000 

SpO2 pós- Controle 4 min 0,001 

SpO2 pós- Controle 5 min 0,004 

SpO2 pós- Controle 6 min 0,001 

SpO2 pós- Controle 7 min 0,001 

SpO2 pós- Controle 8 min 0,001 

SpO2 pós- Controle 9 min 0,000 

SpO2 pós- Controle 10 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 1 min 0,001 

SpO2 pós- Experimento 2 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 3 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 4 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 5 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 6 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 7 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 8 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 9 min 0,000 

SpO2 pós- Experimento 10 min 0,001 

 

 

O Teste de Friedman abaixo demonstra que não há diferença nas distribuições das 

variáveis controle e experimento, durante os 10 minutos após a aspiração. Isto evidencia que 

não há diferença nas saturações daqueles que foram supraotimizados a 100% de O2 antes da 

aspiração em relação àqueles que não foram supraotimizados (Figura 8). 
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Figura 8 – Teste de comparação da variância das distribuições das variáveis Experimento e 

Controle, Niteroi, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a frequência cardíaca foi realizado teste de normalidade das amostras pré-

aspiração endotraqueal. As amostras demonstraram a normalidade das variáveis (p>0,05), 

então não se rejeita a Hipótese Nula, ou seja, pode-se seguir com o teste de comparação de 

médias (Figura 9 e 10). 

Figura 9 – Normalidade da FC no pré-teste do 

Controle CTI de um Hospital estadual do 

município de Niterói  

 

Figura 10- Normalidade da FC no pré-teste 

do Experimento – CTI de um Hospital 

estadual do município de Niterói  

 

P= 0,127 

P=0,690 
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Nos quadros 7 e 8 dos testes de normalidade do Experimento e do Controle, seguem 

respectivamente abaixo, nas quais é possível constatar que apresentam normalidade, pois 

possuem em todos os seus resultados um p valor > que α, portanto se configuram como 

comparáveis. 

Quadro 7 – Teste de normalidade da FC no momento pós-aspiração do grupo Controle 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quadro 8 – Teste de normalidade da FC no momento pós-aspiração do grupo Controle 
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Ao realizar a análise de variâncias nos 10 minutos após aspiração, demonstrou-se a 

ausência de esferecidade de Mauchly (p=-,00) , portanto o p a ser utilizado será 

correspondente a Green-House (Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Teste de Esferecidade da FC entre o Controle e Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro 10, vê-se que o valor de p considerado foi igual a 0,188, o que permite 

afirmar que não há diferença entre a frequência cardíaca entre o controle e o experimento nos 

10 minutos subsequentes a aspiração. 

 

Quadro 10 - Teste de Medidas Repetidas da FC do Controle e do Experimento 

 

 

 

  

Pode-se observar no gráfico11 as médias dos valores da FC dos pacientes do controle e do 

experimento durante o pré e o pós-teste.  
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Gráfico 14- Linha do tempo entre as médias da FC dos grupos controle e experimento, 2014. 

 

 

Quanto aos testes de normalidade da PAM, é possível observar através do p valor e das 

figuras 11 e 12, que a distribuição da variável PAM é normal.  

Figura 11 - Normalidade da PAM no pré-teste 

do Experimento do CTI de um Hospital 

estadual do município de Niterói 

 

 

Figura 12 - Normalidade da PAM no 

pré-teste do Controle do  CTI de um 

Hospital estadual do município de 

Niterói 

 

 

 

 

Em seguida, realizaram-se testes de normalidade dos dois grupos pós aspiração, 

experimento e controle, a fim de verificar se houve diferença entre os valores nas duas 
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intervenções. Todos os resultados não obtiveram significância estatística, pois os valores de p 

foram > que α (Quadros 11 e 12). 
Quadro 11- Teste de Normalidade da PAM do momento pós-aspiração do grupo Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 - Teste de Normalidade da PAM do momento pós-aspiração do grupo Controle 
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Para comparar a PAM entre os grupos controle e experimento durante os 10 minutos 

após aspiração foi realizado teste de comparações múltiplas ANOVA de medidas repetidas.  

Foi realizado o teste de esferecidade, com a finalidade de se verificar se a mesma 

existia. Através do p < 0,05 a Hipótese Nula foi rejeitada, ou seja, não há esferecidade. Logo, 

no teste de medidas repetidas vai-se atentar para o valor de Greenhouse-Geisser. 

 

Quadro 13 - Teste de Esferecidade da PAM entre o Controle e Experimento, de pacientes em 

VM com AVC 

 

  

O teste realizado no Quadro 14 revela que não houve significância estatística, o que 

deixa claro que não houve diferença após a aspiração endotraqueal entre àqueles que tiveram 

a supraotimização de O2 e aqueles que não tiveram o mesmo procedimento em relação a 

PAM. 

 

Quadro 14 - Teste de Medidas Repetidas da PAM do Controle e do Experimento, de pacientes 

em VM com AVC 

 

 

 

Ao verificar a normalidade do Volume Minuto (MVe) percebe-se que os valores de p 

foram considerados não normais, pois os mesmos estão menores que α. Mostrando que houve 

diferença das amostras do controle e do experimento (Quadro 15). 
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Quadro 15 – Teste de Normalidade do momento pré-aspiração do controle e do 

experimento, de pacientes em VM com AVC 

 

 

 

 

 

 

Portanto, foram realizados testes das medianas das duas amostras, através do teste não 

paramétrico de Wilcoxon, para verificar se as duas amostras são comparáveis. Foi percebido 

então, que as mesmas são comparáveis (Figura 13). 

 

Figura 13 – Mediana das diferenças do MVe do momento pré-aspiração do Controle e 

Experimento, de pacientes em VM com AVC 

 

 

 

 

 

 

Foi realizado o teste de hipótese de Friedman, que através das análise da variância 

entre as medianas da amostra, demonstrou  que há diferença na MVe no controle e 

experimento nos 10 minutos pós-aspiração endotraqueal (Figura14). 

 A Figura 14 demonstra as medianas dos valores de MVe no momento pré-

aspiração e nos 10 minutos que se seguem. As medianas evidenciaram que, os valores do 

MVe se mantiveram dentro dos valores mais próximos daqueles considerados de referência 

(menor ou igual a 10L/minuto), quando submetidos ao experimento, ou seja, quando não pré-

oxigenados a 100%. 
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Figura 14 - Linha do tempo entre MVe de grupo controle e experimento, Niterói, 2013 

  

 

Figura 15 – Comparação dos valores do momento pós-aspiração do MVe do grupos Controle 

e Experimento 
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4.3. MENSURAÇÃO E COMPARAÇÃO DO TEMPO DE RESTABELECIMENTO DA 

SATURAÇÃO DE O2 

Verificou-se no teste de normalidade do tempo de restabelecimento da saturação, que 

a distribuição dessa variável não é normal, portanto foi feito o Teste U de Mann-Whitney. 

(Quadro 16). 

 

Quadro 16 – Teste de Normalidade da Soma e da Diferença do Tempo de 

restabelecimento da SpO2 

 

 

 

 

 

 

Nota-se também que não há carryover na amostra visto que a comparação da soma do 

tempo de restabelecimento possuiu um p > 0, 05, assumindo a hipótese nula, de que não há 

efeito residual de uma amostra sobre a outra no momento da coleta. 

Através do segundo teste U de Mann-Whitney observa-se através do produto obtido 

das duas amostras, realizada através da subtração e da realização do teste U o p valor > que 

0,05, o que configura aceitar a hipótese nula, de que não houve diferença nos tratamentos 

implementados nas duas amostras coletadas quanto ao tempo de restabelecimento (Figura 16). 

 

Figura 16 – Testes da distribuição da soma e da diferença do momento pré-aspiração 

endotraqueal entre os grupos Controle e Experimento 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. PERFIL SOCIAL E CLÍNICO 

Em pesquisa ao DATASUS direcionada a região do Rio de Janeiro, no período que 

compreendeu Janeiro de 2008 a Outubro de 2013, é possível perceber que existe um equilíbrio 

quase que total de casos de AVC entre homens e mulheres, os números de casos encontrados 

por internação hospitalar devido ao AVC foram de 13.987 para homens e 13.821 para 

mulheres, uma diferença de apenas 166 casos.  

Em relação ao número absoluto total de óbitos, de acordo com Garritano e Cols (2012) 

nota-se o predomínio do sexo masculino (50,61%) sobre o feminino (49,39%), porém quando 

se compara os anos 2009 e 2000 é possível observar um crescimento maior do número de 

óbitos entre as mulheres (+ 19,11%) do que nos homens (+14,92%). Nos Estados Unidos, 

segundo Baird e Bethel (2012), as mulheres são atualmente acometidas com 60.000 AVCs a 

mais por ano do que os homens. 

Na amostra dos participantes, foi possível perceber que houve uma prevalência do 

sexo feminino sobre o masculino, onde as mulheres representam 55,56%. Logo, pode-se 

chegar à conclusão que o AVC entre as mulheres tem crescido, causando morte em muitos 

casos como observado na fala do autor supracitado. 

No que tange a faixa etária com internação mais frequente devido ao AVC, o 

DATASUS demonstra que a região do Rio de Janeiro, no período que compreende outubro de 

2008 a janeiro de 2013, apresentou maior frequência de casos na faixa de idade de 60 a 69 

anos, sendo 7.257 casos, seguida pelas idades de 70 a 79 anos com 7.236 casos, depois 

observou-se a faixa etária de 50 a 59 anos com 5.159 casos, e por último temos a idade de “80 

anos ou mais” com 5.097 casos.  

E de acordo com Garritano e cols (2012) a taxa de mortalidade bruta de AVC/100.000 

habitantes, tendo em comparação o ano 2009 com 2000, demonstrou um declínio de 7,34%, 

tendo uma redução maior da mesma taxa no sexo masculino (-8,46%) do que no feminino (-

6,13%). Em análise, pela ótica da faixa etária, o autor notou que essas flutuações foram mais 

predominantes no grupo acima de 70 anos ou mais, sendo mais acentuadas no sexo 

masculino, e apenas na faixa de 30-39 anos entre os homens e nas de 30-49 e 60-69 anos entre 

as mulheres a redução foi contínua. 

A amostra pesquisada demonstrou, em consonância com os autores supracitados, que a 

faixa etária mais acometida foi de 56 a 87 anos, e a média de idade foi a de 69,44 anos, 
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comprovando que a população idosa mais acometida, é a de 60 a 69 anos, pois a maior 

frequência de casos se deu nessa faixa. A faixa de idade de 60 a 69 anos representou a metade 

exata da população pesquisada, ou seja, 50% dos participantes compreendeu esta faixa etária. 

De acordo com pesquisa a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

(DATASUS), na Região do Rio de Janeiro, no período de Janeiro de 2008 a Outubro de 2013 

a população que apresentou maior taxa de internação devido ao AVC tanto isquêmico, como 

hemorrágico foi a população de coloração Parda, com 8.925 pacientes internados, para 4.081 

Brancos e 1.472 de coloração da pele Preta, ainda 11 de pele amarela e 13 de descendência 

indígena. 

No entanto, a amostra coletada demonstra que a maioria dos participantes declarou 

possuir a cor Branca, seguidos então pelos Pardos e Negros, aqui com um pequena diferença 

estatística entre os últimos. Portanto, se pode questionar a razão dos mesmos estarem em 

maioria. Estes teriam mais acesso aos serviços de saúde? Ou a população branca seria mais 

acometida pelo AVC? Ou ainda, houve um viés de aferição, por existir uma falsa declaração 

dos participantes quanto a sua cor? De acordo com o DATASUS nenhum dos dois 

questionamentos seriam coerentes. Pois os pardos obtiveram maior internação nos serviços de 

saúde, durante os seis anos analisados, e por isso poderia haver a dedução de que os mesmos 

foram acometidos com maior frequência pelo AVC que os participantes de outras etnias. 

Todavia estudos realizados nos Estados Unidos e no Brasil demonstram que a 

hipertensão, o fator de risco mais importante para se ter um AVC, acomete mais negros do 

que brancos. E estudo realizado por Noblat e cols (2004) demonstrou que há prevalência de 

AVC em mulatos (14,7%), seguidos por negros (11,5%) e brancos (4,5%). Portanto a amostra 

coletada, neste quesito, demonstra um dado divergente da maioria da literatura. 

Na amostra pesquisada foi possível constatar o que é relatado, com frequência na 

literatura. Pois se estima que aproximadamente 85% dos AVCs tenham sua origem isquêmica 

e, o restante 15% sejam AVC do tipo hemorrágico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DOENÇAS CEREBROVASCULARES, 2002). Neste estudo a maioria dos participantes, o 

que corresponde a 55,56%, sofreu um AVC isquêmico. O AVC Hemorrágico apareceu em 

menor frequência, com 38,89% dos casos. E também foi coletado um paciente, que 

correspondeu a 5,56% dos casos, com os dois tipos de acidente cerebrovascular, tanto 

isquêmico, como hemorrágico. 

Costa et al (2011) relata que apesar do AVC hemorrágico ser o tipo que se apresenta 

com menor frequência, corresponde à forma mais grave, o que por conseguinte gera maiores 

complicações neurológicas para os pacientes quando comparados com o do tipo isquêmico.  
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O AVC isquêmico tem sua maior prevalência visto que pacientes que se expõe a 

fatores de risco que promovem disfunção endotelial, por exemplo, o tabagismo, tem como 

manifestação primária a aterosclerose. Ocorre o dano endotelial, com perda da elasticidade 

das artérias e uma resposta diminuída aos estímulos endógenos, tendo como causas principais 

a elevação da lipoproteína de baixa densidade e dos radicais livres circulantes. O que acontece 

a seguir é a oxidação da lipoproteína de baixa densidade pelos macrófagos, formação de placa 

local, ativação plaquetária e elevação do fibrinogênio (REICHERT et al, 2008). 

A artéria perde a capacidade de se dilatar frente à demanda tecidual por mais oxigênio. 

Esse problema é agravado nas artérias remodeladas por placas de aterosclerose, níveis 

elevados de fibrinogênio, ativação de agregação plaquetária e concentração de monóxido de 

carbono (encontrada no cigarro), levando a redução da oferta tecidual de oxigênio. Então, 

placas podem vir a se deslocar e a formação de trombos pode acarretar eventos isquêmicos 

(REICHERT et al, 2008). 

Em acordo com Freitas (2012) apud Knaus et al (1981)
9
 o APACHE II mostra o índice 

de gravidade da doença, demonstrando a probabilidade de morte para pacientes que estão 

recebendo cuidados intensivos. A amostra coletada demonstra uma variação do índice, cujo 

menor valor foi 15 e o maior 32, sendo o menor valor o de melhor prognóstico e ao pior 

prognóstico o de maior valor. Tem-se exatamente 75% da amostra com um score do 

APACHE II de 20 a 32, o que demonstra a gravidade dos pacientes assistidos, pois se tem de 

40% até aproximadamente 73% de probabilidade de estes pacientes virem a óbito. Estes 

pacientes são graves e isto é percebido, pois, além de estarem acometidos pelo AVC, como 

distúrbio cerebrovascular que carece de cuidado especializado, também estão acoplados à 

prótese ventilatória, o que demanda um olhar criterioso para a prestação do cuidado intensivo.  

Observou-se entre os pacientes participantes da pesquisa que a maioria deles, exatos 

80% apresentou hipertensão arterial. Gagliard (2009) expõe que a hipertensão arterial (HA) é 

o principal fator de risco, que pode ser modificado, para as doenças cerebrovasculares (DCV), 

principalmente para o AVC. Aproximadamente 80% dos AVCs estão relacionados à HA, que 

pode vir a causar diferentes tipos de AVC, como grandes AVCs ou lacunares e as demências 

vasculares. Segundo o autor supracitado a detecção e o controle da pressão arterial é uma 

questão básica e fundamental de qualquer programa de prevenção de AVC, devendo ser esse 

o maior foco. 

                                                           
9
 Knaus WA, Zimmerman JE, Wagner DP. APACHE-acute physiology and chronic health evaluation: A 

physiologically based classification system. Crit Care Med. 1981; 9(8):591-7. 
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A hipertensão pode vir a causar eventos aterotrombóticos vasculares e o deslocamento 

de trombos, causa modificável principal do AVC (WIENER, 2013). 

De acordo com Baird e Bethel (2012) a redução da pressão arterial a partir do uso de 

medicamentos anti-hipertensivos é altamente recomendada na prevenção do AVC e de outros 

distúrbios vasculares. 

Porém, Oliveira-Filho (2012), em relação ao tratamento, reintera que a pressão arterial 

carece de ser mantida com uma PAM acima de 90 mm/Hg. Esta ação deve ser mediada 

através da administração de fluidos isotônicos, como solução salina, e, se necessário, 

expansores de volume e drogas vasoativas. 

Outra doença que foi frequente entre os participantes foi a diabetes, a mesma causa 

distúrbios vasculares e se caracteriza como um importante fator de risco para DCV 

(GAGLIARD, 2009) e por esta razão se mostra tão presente. A diabetes correspondeu a 

46,67% das comorbidades dos participantes, sendo que 40% da população total da amostra 

apresentam a hipertenção e a diabetes ao mesmo tempo. 

Através da análise descritiva dos dados pode-se obervar que a maioria dos pacientes 

apresentou estado mental de sedação, em superioridade estavam os pacientes com Ramsay V 

e VI, o que demonstra o nível elevado de sedação dos mesmos. Provavelmente estes pacientes 

se encontravam assim devido a necessidade de prevenção de uma extubação não programada 

e com o fim de promover uma melhor adaptação a prótese ventilatória. 

Viana e Whitaker et al (2011) afirmam que a autoextubação ocorre em 53% a 70% dos 

pacientes com Ramsay de II a III da escala, ou seja, quando estão acordados ou respondendo a 

comandos. Também esses eventos podem ocorrer se os pacientes estiverem agitados e 

ansiosos. A extubação acidental tem sido relacionada a um maior tempo do paciente a VM, a 

pneumonias relacionas a VM, a arritmias, laringoespasmos, entre outras afecções. 

Através da análise descritiva dos modos ventilatórios vê-se com clareza que a maioria 

dos pacientes se encontrava em modo PCV, ou seja, totalmente controlado pelo VM. Sobre 

este cerne Cairo (2012) afirma que a ventilação controlada somente se torna apropriada 

quando um paciente não consegue realizar nenhum esforço para respirar. Bloquear o paciente, 

tornando o ventilador totalmente insensível ao esforço do mesmo raramente é aconselhável.  

Ainda, de acordo com o autor supracitado, pacientes que estão obnubilados por causa 

de drogas, mau funcionamento cerebral, lesão de medula espinhal ou do nervo frênico, ou 

paralisia do nervo motor, podem ser incapazes de fazer esforços voluntários, portanto, a 

ventilação controlada é a mais apropriada para estes pacientes. 
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A Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica (2013) versa sobre este assunto, 

afirmando que pacientes com lesão neurológica grave na fase aguda devem utilizar o modo de 

Volume-Controlado (VC), com o intuito de evitar oscilações de VC. 

Assim sendo, como todos os pacientes apresentaram lesão cerebral devido ao AVC e 

possuíam queda do nível de consciência, motivo principal por estarem em uso de VM, esta 

lesão se configura como um dos quesitos que permitem o uso do modo controlado. Este fator 

também demonstra o nível de dependência dos pacientes, pois não possuíam drive suficiente 

para induzir uma inspiração espontânea. 

A minoria coletada apresentou o modo ventilatório PSV, que é uma forma especial de 

ventilação espontânea. Para o modo PSV ser bem sucedido, o paciente deve ter um padrão 

respiratório espontâneo consistente e confiável. Então, o ventilador proporciona uma pressão 

constante durante a inspiração, uma vez que percebe que o paciente tem feito um esforço 

inspiratório. 

Pode-se definir a pressão inspiratória, a PEEP, os critérios de ciclagem, de fluxo, e o 

nível de sensibilidade (CAIRO, 2012). Logo, é notória a dependência ventilatória do grupo 

participante, pois dos 18 pacientes, apenas 2 estavam em ventilação assistida, portanto, 

promover uma recuperação respiratória se faz pertinente, visto o nível de dependência dos 

pacientes envolvidos na pesquisa. 

Os pacientes com AVC isquêmico apresentaram uma média de FiO2 mais elevada que 

os pacientes acometidos pelo AVC hemorrágico. Tendência que se seguiu em relação ao 

intervalo de confiança (IC) dos mesmos pacientes. O IC relevou que os níveis de FiO2 

utilizados pelos pacientes com AVC isquêmico foi maior, do que os com AVC hemorrágico, 

isso demonstra o nível de dependência desses pacientes ao ventilador mecânico, pois 

provavelmente não se adaptaram a níveis mais baixo de FiO2, ou não foram devidamente 

avaliados. Um paciente demonstrou uma FiO2 de 21%, considerada fisiológica (CAIRO, 

2012). 

De acordo com Cairo (2012), embora o nível de segurança exata do FIO2, em 

pacientes sob ventilação mecânica, não seja exatamente conhecido até o momento, a 

manutenção de uma FiO2 elevada (> 0,6) pode vir a resultar em toxicidade devido ao uso 

excessivo de oxigênio. Portanto deve-se manter a FiO2 abaixo de 0,6 para prevenir 

complicações devido a toxicidade por oxigênio. Sendo assim, pode-se afirmar que as amostras 

coletadas apresentavam a FiO2 em níveis seguros com exceção de apenas 1 paciente. 
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O Apache II é escore que avalia e classifica o grau de gravidade da doença, e tem 

como objetivo central descrever o grau de disfunção, que é traduzida em valoração numérica a 

partir das alterações clínicas e laboratoriais existentes (FREITAS, 2010). 

A média e o intervalo de confiança nos mostram a proximidade dos valores de Apache 

II entre os dois tipos de AVC, porém, por uma pequena diferença entre os valores pode-se 

notar que o AVC hemorrágico possui os piores escores. O que já foi constatado pela literatura, 

quando é dito que o AVC hemorrágico apesar de ser menos frequente, é o que apresenta o 

pior prognóstico (COSTA et al, 2009). 

É possível observar que os valores coletados de PEEP vão desde 6 a 12 cm de H2O, a 

média e a mediana dos dois tipos de AVC são muito próximas, em torno de 7 cm de H2O. Em 

relação a estes valores Goldman e Ausiello (2005) reinteram que a PEEP é usada com a 

finalidade principal de prevenir ou reverter atelectasias. Há a recomendação do uso de níveis 

de PEEP em torno de 5 cm H2O para que se facilite o desmame. 

Os autores supracitados também orientam que a administração de níveis de PEEP, 

mais elevados que 5 cm de H2O, admitem a melhora da PaO2 e permitem que a FiO2 seja 

diminuída a níveis abaixo de 0.6, evitando a toxicidade por meio do Oxigênio. Assim, se 

recomenda que os níveis de PEEP sejam menores que 10 cm de H2O a fim de que se diminua 

o trabalho ventilatório relacionado a deflagração da ventilação. Ainda, apontam que as 

complicações advindas da PEEP, como o barotrauma, tenham maior probabilidade de 

acontecer com níveis maiores de 12 cm de H20. Os valores de PEEP coletados se encaixam 

nos níveis recomendados para que se evite uma complicação proveniente do aumento da 

PEEP, configurando maior segurança nesse parâmetro para o paciente (GOLDMAN; 

AUSIELLO, 2005). 

Cairo (2012) assinala que a PEEP indicada para aspiração de sistema fechado seja 

menor ou igual a 10 cm H2O, principalmente se estes pacientes estiverem instáveis 

hemodinamicamente, sendo preferível que usem o sistema fechado ao aberto, pois este 

necessita de desconexões com o ventilador mecânico.  

Através dos valores gasométricos obtidos dos pacientes, pode-se ter ideia do estado 

hemodinâmico dos pacientes. O BE é a quantidade de base que precisa ser acrescentada a 1 

litro de sangue para que o pH volte a ser igual a 7,4, quando a PaCO2 é igual a 40 mm/Hg. 

(LECHNER, 2013). Portanto se o BE for negativo, abaixo dos valores de referência (-2 a +2) 

é considerado um déficit de base, fato que se apresenta na tabela. Logo, pode-se obervar que o 

pH da amostra se revela acidótico, o que se relaciona com o déficit de base, e uma HCO3 com 

média dentro dos valores normais. Para aqueles pacientes que apresentavam o bicabornato 
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abaixo dos valores normais, constata-se que os mesmos se encontram em acidose metabólica. 

Já para aqueles pacientes que apresentavam os valores de pH abaixo de 7,36 e a PaCO2 

abaixo de 40 mm/Hg, constatou-se a acidose metabólica.  

De acordo com Dias (2002) o Lactato é um intermediário do metabolismo dos 

carboidratos, é advindo do músculo esquelético, de eritrócitos e do cérebro. A sua 

concentração sanguínea é dependente da taxa de produção e metabolismo do fígado e dos rins. 

Seus níveis devem ser mantidos inferiores a 2,0 mmol/L. A média do seu valor se encontra 

nos níveis ideais de acordo com o autor supracitado.  

Relacionado ao gráfico das medianas das SpO2 (Gráfico 12) é interessante ressaltar 

que foram avaliadas as saturações através do oxímetro de pulso, desde o momento da pré-

aspiração até os 10 minutos seguintes do procedimento de sucção endotraqueal. Através desse 

gráfico é possível perceber que as saturações dos pacientes submetidos ao experimento, se 

mantiveram iguais durante a pré-aspiração, com sistema fechado, sem hiperoxigenação 

anterior ao procedimento. Já aqueles que foram hiperoxigenados com 100% de O2 pré-

aspiração por 30 segundos, tiveram a mediana dos seus valores oscilantes nos primeiros 6 

minutos após a aspiração, se mantendo estáveis nos minutos restantes, de forma equiparada ao 

experimento. 

Sobre o proceder correto na sucção endotraqueal, Cairo (2012) afirma que a mesma 

deverá ser precedida de uma hiperoxigenação com 100% de oxigênio durante 30 segundos, 

seguida de uma hiperoxigenação, também a 100% de O2, por 1 minuto após a aspiração estar 

completa, especialmente em pacientes que estão hipoxêmicos. Portanto, entende-se que a não 

hiperoxigenação implementada nos pacientes do experimento não determinou dessaturação, 

de acordo com as medianas obtidas através da saturação dos mesmos. 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO RESPIRATÓRIO, DA PAM E FC DOS 

PACIENTES ACOMETIDOS POR AVC ISQUÊMICO E HEMORRÁGICO 

Um estudo realizado em UTI de cirurgia cardiovascular estabeleceu que nem todos os 

enfermeiros que realizam a aspiração fornecem oxigênio para o paciente antes, durante ou 

após o procedimento ou registram o procedimento no prontuário (ÖZDEN; GÖRGÜLU, 

2012). 

Buscou-se no presente estudo avaliar se os valores da saturação de oxigênio dos 

pacientes com AVC que fossem submetidos ao experimento sem a supraotimização de O2 

sofreriam uma dessaturação proveniente da não hiperoxigenação pré-aspiração. De acordo 
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com West (2010) a saturação de O2 para sangue arterial com uma PaO2 de 100mm/Hg se 

encontra ao redor de 97,5%. Sobre isto, Cairo (2012) afirma que o valor normal para a SaO2 é 

de 97%. E uma dessaturação severa gerada pelo procedimento poderia vir a promover a 

hipoxemia nos pacientes submetidos ao experimento. As médias dos valores de saturação 

evidenciaram que tanto o experimento quanto o controle se mantiveram entre 95% a 98%, 

valores bem próximos dos considerados normais. 

Através dos testes de normalidade e do teste de Wilcoxon, de comparação de 

medianas, das amostras coletadas dos momentos de pré-aspiração endotraqueal, verificou-se 

que a distribuição dessas variáveis foi normal, seguiu-se com a comparação dos 10 minutos 

conseguintes à aspiração endotraqueal. 

Pedersen et al (2009) afirma que a pré-oxigenação é realizada para minimizar a 

hipoxemia e complicações relacionadas e induzidas pela aspiração. Concluiu-se em meta-

análise que a pré-oxigenação com oxigênio a 100% reduz a ocorrência hipoxemia em 32% 

induzida de sucção. Combinando pré e pós-oxigenação, a redução da ocorrência de hipóxia 

foi de 49%. Comparado com a não intervenção, a combinação de hiperoxigenação e a 

hiperinsuflação com bolsa auto-inflável reduziu a ocorrência de hipoxemia em 55%. 

Para Jorgerden et al (2012) a pré-oxigenação e pós oxigenação com oxigênio a 100% 

podem ser aplicadas em ambos os processos, quando considerado indicado. 

Cairo (2012) descreve que a hipóxia é definida como a redução de oxigênio nos 

tecidos, enquanto a hipoxemia possui relação com a redução da pressão parcial de oxigênio no 

sangue, o que se identificaria através dos valores de PaO2 abaixo de 80 mm/Hg e uma SaO2 

abaixo de 95%. A hipóxia pode ser definida em leve, moderada e severa, demonstrada nos 

respectivos valores: Hipoxemia Leve: PaO2 <80 mm/Hg, SaO2 de 90% a 94%; Hipoxemia 

Moderada: PaO2<60mm/Hg; Hipoxemia Severa: PaO2 <40 mm/Hg e Saturação < 75%. Para 

que pacientes com AVC não tenham hipoxemia Jauch et al(2013)recomenda que a saturação 

de O2 se mantenha acima de 94%.  

Com base em estudos clínicos controlados, a pré-oxigenação com o fornecimento de 

oxigênio a 100% durante pelo menos 30 segundos, antes e após o procedimento de aspiração, 

é recomendada para evitar a diminuição na saturação de oxigênio. Com base na experiência 

clínica, recomenda-se que o procedimento de aspiração não deve durar mais do que 15 

segundos (PEDERSEN et al, 2009). 

Porém é importante frisar que o excesso de oxigênio por um período prolongado 

aumenta o risco de complicações pulmonares. Cairo (2012) aponta que indivíduos adultos 

oxigenados com uma FiO2 de mais de 0.6 por períodos prolongados ( > 48 horas ) podem vir 
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a apresentar  toxicidade pulmonar  devido ao excesso de oxigênio. Pacientes adultos podem 

geralmente suportar uma FiO2 de até 0.5 por longos períodos, sem danos significativos a 

longo prazo. O uso de oxigênio a 100% pode induzir, em seres humanos, alterações 

pulmonares em menos de seis horas. 

Cairo (2012) ainda afirma que, o excesso de oxigênio pode levar a diminuição dos 

seguintes fatores: fluxo de muco traqueal, atividade dos macrófagos, a produção de 

surfactante, capacidade de difusão e o volume de sangue dos capilares pulmonares. E 

exposições por mais de 72 horas podem resultar no desenvolvimento de afecções semelhantes 

a SARA. No entanto a resistência à toxicidade do oxigênio é variável. Na verdade, estudos 

sugerem que o tecido pulmonar considerado normal pode ser mais suscetível a danos devido 

ao excesso de oxigênio do que um pulmão considerado enfermo. 

Em um ensaio clínico randomizado controlado do tipo crossover de equivalência com 

pacientes em choque séptico sob ventilação mecânica, foram realizadas comparações entre 

grupos hiperoxigenados e grupos sem este incremento antes da aspiração endotraqueal. Neste 

estudo Ferreira (2013) evidenciou que diversos pacientes apresentaram benefícios em relação 

ao estabelecimento de uma normoxia quando não supraotimizados. Foi demonstrado que o 

tratamento para evitar a hipoxemia só deveria ser implementado em 5 de 22 pacientes, e  

pacientes apresentaram risco de 8,3% de apresentar hipoxemia mesmo com a supraotimização 

de O2. O que ratifica que a hiperoxigenação não é garantia da inexistência de hipóxia e muito 

menos da não ocorrência de toxicidade por meio de O2. 

Diante do conteúdo exposto, foi possível através dos testes de normalidade e de Mann-

Whitney verificar que não houve diferença entre as SpO2 do controle e o experimento durante 

os 10 minutos pós-aspiração endotraqueal. Mostrando que não há diferença em pré-oxigenar 

os pacientes a 100% de O2 - no mínimo por 30 segundos, utilizando o sistema fechado- e não 

fazê-lo, mantendo a FiO2 do paciente fixa ao aspirá-lo. 

Pedersen et al (2009) declara com base em estudos clínicos controlados que o sistemas 

de aspiração fechado e aberto são ambos recomendados. Há pouca evidência para suportar um 

sistema que é superior ao outro, em termos de saturação de oxigênio, instabilidade 

cardiovascular, remoção de secreção, a incidência da PAV (Pneumonia Associada a VM), 

contaminação ambiental e custo. 

Carvalho e Johnston (2007) asseguram que a aspiração com sistema fechado apresenta 

menos efeitos adversos, mas a sua eficácia aparenta ser menor. Entretanto, os efeitos adversos 

do sistema de aspiração aberto (queda de SaO2) podem ser revertidos pela ventilação com 



78 
 

bolsa auto-inflável ou após o retorno do paciente ao suporte ventilatório. Para pacientes com 

excesso de secreção nas vias aéreas, a aspiração com sistema aberto pode ser mais eficaz.  

Cairo (2012) afirma que regularmente durante a aspiração é necessário realizar o 

procedimento de hiperoxigenação e hiperventilação do paciente mesmo em sistema fechado 

de aspiração. Porém Grossi e Santos (1994) afiram que com “o uso do "trach-care" é 

comprovadamente eficiente na manutenção da normoxia nos pacientes em ventilação 

mandatória intermitente, não sendo necessária nenhuma forma adicional de oxigenação”. Em 

outro comentário foi visto que a aspiração por sistema fechado é considerada igual ao sistema 

aberto em relação a efetividade (CAIRO, 2012). Esta afirmação pode vir a elucidar o motivo 

das duas amostras não evidenciarem diferenças entre as saturações de O2. 

Favreto (2012) em uma revisão sistemática encontrou estudos que evidenciavam que a 

frequência cardíaca e pressão arterial obtiveram melhores resultados com a utilização do 

sistema fechado. Os testes de normalidade realizados verificaram que a FC na pré-aspiração 

teve sua distribuição normal. 

O uso do sistema fechado é especialmente importante em pacientes que receberam 

uma FiO2 e uma PEEP alta, porque a desconexão aumenta a probabilidade de um colapso 

alveolar. Como neste estudo somente foi usado o sistema fechado, comparou-se os valores da 

frequência cardíaca com a finalidade de constatar se haveria ou não diferença entre os grupos 

(CAIRO,2012). 

Verificou-se que a FC não apresentou diferença durante os dez minutos após a 

aspiração entre os dois tipos de intervenção, a aspiração endotraqueal com supraotimização e 

sem a mesma. Portanto, a não realização da hiperoxigenação pré-aspiração não trouxe 

alterações de frequência cardíaca, que pudessem trazer dano ao paciente. 

Em relação a PAM foi evidenciado através dos testes que ela apresenta uma 

distribuição normal e que também não apresentou diferença entre os grupos com 

hiperoxigenação pré-aspiração e sem a mesma intervenção. Cairo (2012) atesta que pode 

ocorrer hipertensão devido a hipóxia e aumento do tônus simpático resultante de estresse no 

momento da aspiração. Por esta razão poderia ser evidenciada uma alteração nas diferenças da 

PAM de cada grupo, se houvesse uma dessaturação severa devido ao experimento sem a 

supraotimização de O2 pré-aspiração, podendo gerar um estado de hipóxia durante os 10 

minutos avaliados. Cairo (2012) ainda afirma que o simples processo de inserção do cateter de 

sucção, sendo aplicada em pacientes com lesão cerebral grave pode elevar o aumento da 

pressão intracraniana média, da PAM e da pressão de perfusão cerebral. 
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Em relação ao Volume Minuto (MVe) o III Consenso Brasileiro de VM (2007) afirma 

que ele é o produto da frequência respiratória pelo volume corrente, que é o volume de ar que 

insuflam as vias aéreas. Os parâmetros ideias do volume-minuto para um paciente em VM 

devem estar igual ou menor que 10 L/min. Para Baird e Bethel (2012) se o volume-minuto 

estiver adequado isto significa que o paciente está respirando a uma frequência estável, com 

volume corrente adequado. Quando mensuradas as normalidades do MVe foram obtidos 

resultados que após o teste de Wilcoxon - que comparou as medianas dos momentos pré-

aspiração do controle e do experimento - foi verificada que realmente há normalidade, 

demonstrando que não há significância estatística que ateste a diferença entre duas amostras. 

Após verificada a normalidade, o teste de Friedman foi realizado, demonstrando que houve 

diferença entre as duas amostras nos dez minutos que se seguiram após o procedimento.  

Numa revisão sistemática realizada por Pagoto et al (2008) foi localizada uma 

diminuição estatisticamente maior do volume pulmonar quando utilizado o sistema aberto em 

comparação ao sistema fechado de aspiração endotraqueal. Isso se justifica tanto pela 

desconexão do paciente do VM, quanto pela presença da pressão negativa causada pelo vácuo 

do aspirador. 

Sendo que a pressão negativa também se faz presente no sistema fechado devido ao 

vácuo, além da momentânea obstrução que o cateter provoca no tubo orotraqueal no momento 

da aspiração, o que provavelmente foi a causa das diferenças entre as duas amostras. 

5.3. TEMPO DE RESTABELECIMENTO DA SATURAÇÃO DE O2 

Para se verificar a normalidade da distribuição da amostra foi realizado o cross-over 

do tempo de restabelecimento da saturação de O2 dos pacientes com AVC isquêmico e 

hemorrágico, com o propósito de verificar se há diferença entre as duas amostras. Depois 

disto foi aplicado o Teste U de Mann-Whitney, que demonstrou que não houve significância 

do p, ou seja, a hipótese nula deve ser aceita, isso significa que as medianas foram iguais, 

sendo assim não houve carryover.  

De acordo com Wellek e Blettner (2012), se o teste para amostras independentes 

proporcionar um resultado estatisticamente significativo, o teste usual para diferenças entre os 

efeitos dos dois tratamentos não deve ser aplicado. Porém o contrário aconteceu, logo, foi 

realizado o teste para diferenças entre os efeitos dos dois tratamentos, através do produto 

resultante da subtração dos tempos de restabelecimento dos dois grupos, A-B e B-A. Este 

teste evidenciou que não há diferença entre os dois tratamentos, comprovando que a 
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realização da hiperoxigenação antes da aspiração não altera a saturação de O2 dos pacientes, a 

ponto de deixá-los sem o restabelecimento necessário para se manterem dentro dos padrões. 

Todavia, é possível observar que este trabalho apresenta limitações, pois não foi 

possível coletar amostras gasométricas no início e ao final dos testes, para que houvesse 

comparação dos parâmetros gasométricos, que são mais fidedignos que os advindos da 

saturação pletismográfica.  

Como Grossi e Santos (1994) elucidam, a segurança do paciente em relação à 

manutenção da normoxia perpassa pelas mãos do enfermeiro, já que este possui um papel 

importante na aspiração de secreções endotraqueais, na rotina de cuidado ao paciente crítico. 

Cabe ao enfermeiro possuir o bom-senso e conhecimento necessários para avaliar e 

implementar métodos e técnicas mais adequadas na prevenção da eventos adversos 

provenientes da hipoxemia ou por toxicidade advinda da hiperoxigenação. 
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6. CONCLUSÃO 

Ao se avaliar o tempo de restabelecimento da SpO2 de pacientes com AVC, em uso de 

sistema fechado de aspiração, foi possível observar que não houve diferença entre os 

tratamentos nos grupos A-B e B-A. Logo, constatou-se a ausência de diferença entre 

hiperoxigenar os pacientes a 100% de O2 ou não fazê-lo antes de proceder a aspiração 

endotraqueal. Todos os pacientes apresentaram esses resultados mediante a uma FiO2 de até 

0.8 e tendo uma PEEP dentro dos limites preconizados para o sistema fechado de aspiração 

endotraqueal, sendo assim considerados quando abaixo de 10 cm de H2O. 

Em relação à distribuição dos outros parâmetros avaliados, como FC, PAM e SpO2, 

todos mostraram resultados semelhantes, ou seja, não apresentam diferenças durante os 10 

minutos entre os tratamentos realizados nos grupos A-B e B-A. 

Portanto, tais constatações podem vir a elucidar as ações de enfermagem, em relação 

ao cuidado prestado à pacientes com AVC isquêmico ou hemorrágico, com necessidades de 

aspiração endotraqueal com sistema fechado, de forma a subsidiar estratégias para uma linha 

de cuidado baseada em evidências.  
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8. CRONOGRAMA 
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9.APÊNDICE 

 

9.1.TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Dados de identificação 

 

Título do Projeto: RESTABELECIMENTO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NA ASPIRAÇÃO 

ENDOTRAQUEAL EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: CROSSOVER ENTRE 

GRUPOS COM OU SEM HIPEROXIGENAÇÃO 

Pesquisador Responsável: Dalmo Valério Machado de Lima 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa 

Telefones para contato: (21) 81823977 - (21) 78852166 - (21) 83543584. 

Nome do Voluntário:  

___________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G.__________________________ Responsável legal: 

_______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“RESTABELECIMENTO DO PADRÃO RESPIRATÓRIO NA ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM 

PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: CROSSOVER ENTRE GRUPOS COM OU SEM 

HIPEROXIGENAÇÃO” , de responsabilidade do pesquisador Dalmo Valério Machado de Lima.  

Este estudo tem como objetivos verificar se há diminuição dos valores de oxigênio no sangue 

em pacientes acometidos por AVC em uso de respirador mecânico e comparar os efeitos do 

oxigênio puro antes da aspiração traqueal. Trata-se de um estudo comparativo entre duas 

formas de dar oxigênio antes e após a aspiração traqueal. A aspiração traqueal é um 

procedimento rotineiro executado pela enfermagem, que consiste na retirada do catarro do 

tubo, na boca ou no pescoço. Paciente que está no respirador não tem condições de cuspir, 
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então a enfermagem, limpa essas secreções através de uma borracha conectada a parede 

que suga o catarro para um frasco. Os dados obtidos serão coletados através do monitor 

conectado ao paciente, sem a necessidade de realizar algum procedimento invasivo. Você 

está sendo convidado, como responsável do sujeito, para participar do estudo supracitado. A 

participação do paciente só poderá ser autorizada por um familiar e é voluntária. Você 

poderá negar a participação dele na pesquisa ou poderá retirá-lo do estudo a qualquer 

momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. Durante o procedimento de aspiração de 

secreção traqueal você estará autorizado a perguntar qualquer assunto relacionado à 

pesquisa. Seu familiar terá o tratamento igual a todos pacientes, privilegiando as 

particularidades face ao seu tratamento, à sua saúde e bem-estar. Neste estudo não há 

benefício direto para o participante, pois se trata de estudo experimental testando a 

hipótese de que não há queda do oxigênio do sangue antes e após a aspiração traqueal 

quando não se utiliza o oxigênio puro em pacientes críticos sépticos. Somente no final do 

estudo poderemos concluir se há necessidade de aumentar o oxigênio para todos os 

pacientes no respirador.  Os pacientes vão ser escolhidos através de sorteio para serem 

aspirado com oxigênio puro e outro sem oxigênio puro. 

 Garantia de Acesso: 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável que poderá ser 

encontrado através do(s) telefone(s): Dalmo Valério Machado de Lima. Telefones: (21) 

81823977 - (21) 78852166. Endereço: Rua Dr.Celestino, 74, sala 14, Centro, Niterói-RJ, 

CEP: 24020-091. E da assistente e acadêmica de enfermagem: Louise Theresa de Araújo 

Abreu. Telefone: (21) 83543584; (22) 26448744. Endereço: Rua Henrique Dias, 204, 

Guarani, Cabo Frio. 

É garantida a liberdade de querer que o seu familiar não participe do projeto de pesquisa ou de 

retirar o consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na Instituição; Privacidade e a confidencialidade. 

Você terá a garantia da intimidade da vida privada, da honra, não terá exposição do corpo, da 

imagem e os dados de prontuário do seu familiar, a não ser para identificação e a escolha dos 

participantes mais ideais para o estudo.  

Os resultados dos exames, bem como a avaliação de prontuário do paciente somente serão de 

competência dos pesquisadores envolvidos no projeto e dos profissionais que possam vir a ter 
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relacionamento de atendimento e/ou de cuidados com o paciente e que não será permitido 

acesso a terceiros (seguidores, empregadores, superiores hierárquicos), garantindo proteção 

contra qualquer tipo de discriminação e ou estigmatização.  

Você terá direito a receber resultados parciais da pesquisa, poderá ocorrer ressarcimento, ou 

seja, cobertura em compensação exclusiva de despesas decorrentes da participação do sujeito 

no projeto. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa.  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 

neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 

Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. Comprometo-me a utilizar 

os dados coletados somente para esta pesquisa, justificando. 

 Consentimento 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. E eu acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado que li ou 

que foram lidas para mim. Eu discuti com sobre a participação do meu familiar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação do meu familiar é 

isenta de despesas e que ele terá a garantia de acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo com a participação do meu familiar neste estudo e poderei retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda de 

atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu 

receberei uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra 

ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu 

(ou meu representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as 

folhas desse TCLE e assinar na ultima folha.   
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Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

__________________________________________________________ 

         Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal         

 

___________________________________________________________ 

 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________________________________ 

                         Testemunha      
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9.2. TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

Eu, __________________________________________________________, tenho 

conhecimento e cumprirei os requisitos da resolução 196/96 do CNS e suas resoluções 

complementares.  

Como pesquisador responsável pela pesquisa “ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM 

PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: CROSSOVER ENTRE 

GRUPOS COM OU SEM HIPEROXIGENAÇÃO” comprometo-me a manter a privacidade e 

confidencialidade dos dados utilizados dos prontuários dos pacientes, dos quais não foi 

possível obter o consentimento informado previamente, preservando integralmente o 

anonimato dos pacientes e da equipe de saúde envolvida no atendimento prestado. Os dados 

colhidos dos prontuários serão somente os referentes às variáveis em estudo previstas no 

projeto de pesquisa e somente poderão ser utilizados para o projeto ao qual se vinculam. 

 

 

Niterói, ______de ____________________ de 2013. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome:__________________________________________________________ 
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 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Caracterização da Sedação e outros parâmetros 

Tax FR FC PA SpO2 Glicemia 

Estado mental RAMSAY GLASGOW 

Sedação  

Sim  

  

Qual (is)  

Dormonid 

Fentanil 

P/V 

 

Paciente desperto Abertura ocular 

I 

 

II 

 

Ansioso, agitado ou 

inquieto. 

Cooperativo, orientado ou 

tranquilo. 

Espontânea 

Comando verbal 

Estímulo doloroso 

Nenhuma 

4 

3 

2 

1 

Dados de identificação 

Nome: Data de coleta: Sexo  

 F  M Data de nasc.: 

Comorbidades 

Hipertensão 

Diabetes 

Angina 

 Arritmia 

DPOC 

Asma 

Ins. Renal 

 Outros 

_____________ 

Renda F. 

(em sm) 

 <1 

 2-4 

5-7 

7-9 

>10 

CTI 

 Clínico 

 Cirúrgico 

Estado civil 

Solteiro(a) 

Casado (a) 

Viúvo (a) 

Divorciado (a) 

ND 

Escolaridade 

 Analfabeto (a) 

 Fund. Incompleto 

Fund. Completo 

Ens. Médio 

incompleto 

Ens. Médio 

completo 

Ens. Superior 

incompleto 

Ens. Superior 

completo 

 ND 

Cor 

 Preta        

 Indígena 

 Branca 

Pardo 

 Amarelo 

ND Leito Profissão 

Pront.  

Internação Peso 

Altura 

Altura joelho 

Punho 

Diagnóstico primário 

Diagnóstico secundário Possui deficiência? 

Sim Não Qual?______________ 
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Outros 

__________

__________ 

III  

Somente responde a 

comandos. 

 

 

 

 

Paciente adormecido Melhor resposta motora 

IV 

V 

VI 

Resposta rápida 

Resposta vagarosa 

Nenhuma resposta 

Obedece a comando 

Localiza estímulo doloroso 

Retira membro à dor 

Flexão anormal 

Extensão anormal 

Nenhuma 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 Não   

  

Leucócitos 

Melhor resposta verbal 

   

Neutrófilos 

Eosinófilos 

Basófilos 

Linfócitos 

Monócitos 

VHS 

 

Orientado 

Confuso 

Palavras inapropriadas 

Sons 

Nenhuma 

5 

4 

3 

2 

1 

PCR 

G
a
so

m
et

ri
a

 

pH 

PaO2 

FiO2 

HCO3 

PCO2 

BE 

 

 

Creatinina Lactato 

Plaquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apache II 

Temperatura:            Ph ou HCO3: 

PAM:                         Na+ : 

FC:                             K+ 

FR:                             Hematócrito: 

PaO2:                                 
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Ventilação mecânica 

Início da VM   Orotraqueal  

 Nasotraqueal 

Diâmetro do tubo  

 7,0mm 7,5mm  8,0 mm 8,5mm Modelo: 

Modo ventilatório 

VCV PCV PSV _____  VMC VMI 

 SIMV 

1ª Intervenção  

Experimento Controle 

 

Primeira coleta 

Horário: 

Supraotimização: Sim  Não 

Tempo:  

A
sp

ir
aç

ão
 t

ra
q

u
ea

l 

Secreção visível? Sim  Não 

Ausculta Estertores Roncos Sibilos 

Secreção (Quantidade) 

Pequena Média Grande 

Coloração: 

V
a
ri

á
ve

l 

Pré-

teste 
Pós-teste 

T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FiO2            

SpO2            

FR            

PA 

 

           

FC            

PEEP            
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I:E            

MVe            

Ppico            

 

Segunda coleta 

Horário: 

Supraotimização: Sim  Não 

Tempo:  
A

sp
ir

aç
ão

 t
ra

q
u

ea
l 

Secreção visível? Sim  Não 

Ausculta Estertores Roncos Sibilos 

Secreção (Quantidade) 

Pequena Média Grande 

Coloração: 

V
a
ri

á
ve

l 

Pré-

teste 
Pós-teste 

T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FiO2            

SpO2            

FR            

PA 

 

           

FC            

PEEP            

I:E            

MVe            

Ppico            
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Observações: 
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10.ANEXOS 

 

 

    FACULDADE DE MEDICINA DA 

       UNIVERSIDADE FEDERAL 

      FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 
 
 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: Aspiração endotraqueal em pacientes com acidente vascular cerebral: crossover 

entre grupos com ou sem hiperoxigenação  

Pesquisador: Dalmo Valerio Machado de Lima  

Área Temática:  

Versão: 2  

CAAE: 16307513.0.0000.5243  

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

 

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 335.740  

Data da Relatoria: 02/08/2013  

Apresentação do Projeto:  

 

Dentre as Doenças Cardiovasculares (DCV) o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é hoje a segunda 

maior causa de mortalidade e incapacidade em todo mundo. Mesmo que a taxa de mortalidade esteja 

diminuindo, ainda os números continuam muito altos. Em 2009 o AVC foi responsável por 10,18% de 

todas as mortes no Brasil (GARRITANO e cols, 2012 ).Parcela importante dos pacientes que são 

acometidos por AVC hospitalizados tem apresentado o comprometimento de órgãos vitais, necessitam 

de cuidados mais complexos, como a entubação traqueal, instituída por diferentes finalidades: 

rebaixamento do nível de consciência, sinais de insuficiência respiratória e/ou broncoaspiração 

(BRASIL, 2012).Pacientes em uso do tubo traqueal (TT) também podem necessitar de suporte 

ventilatório. Em assim sendo, um dos cuidados de enfermagem prioritários é a aspiração de 

secreções respiratórias. O indivíduo com distúrbio respiratório apresenta diversas demandas, 

incluindo a impossibilidade de eliminação das secreções respiratórias. A aspiração é uma pratica 

realizada principalmente pelo enfermeiro. E de acordo com Pedersen et al (2008, p.25) a aspiração  

 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro: Centro  CEP: 24.030-210  

UF: RJ  Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189  Fax: (21)2629-9189  E-mail: etica@vm.uff.br  
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           FACULDADE DE MEDICINA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL  

         FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU  
 
deve ser precedida de uma pré-oxigenação a 100% de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2) por 30 

segundos para que seja evitada a hipóxia tecidual após o procedimento. Por esse motivo o enfermeiro 

enquanto realiza o procedimento, antes e após o mesmo deve manter-se atento ao ventilador 

mecânico e aos seus valores da saturação de oxigênio (SPO2), a freqüência respiratória (FR), a 

pressão expiratória final positiva (PEEP) e a fração inspirada de oxigênio (FiO2).O objeto deste  

estudo compreende a restauração dos padrões respiratórios de pacientes com AVC hemorrágico e 

isquêmico sob ventilação mecânica submetidos à aspiração endotraqueal com sistema fechado e a 

influência da supressão da hiperoxigenação pré-aspiração. Por esta razão se questiona: Em 

pacientes acometidos por AVC hemorrágico e isquêmico, quanto tempo leva para o  

restabelecimento dos padrões respiratórios prévios, após aspiração endotraqueal por sistema 

fechado? A supraotimização de oxigênio préaspiração endotraqueal em sistema fechado tem 

influência sob o tempo de restabelecimento dos padrões respiratórios em pacientes acometidos por 

AVC hemorrágico e isquêmico? O objetivo geral deste estudo busca caracterizar o padrão respiratório 

após aspiração traqueal por sistema fechado em pacientes acometidos por AVC hemorrágico e 

isquêmico sob ventilação mecânica, internados em unidades de terapia intensiva. Trata-se de uma 

pesquisa de avaliação, de abordagem quantitativa cuja variável independente a ser estudadas será a 

FiO2, e as variáveis dependentes serão a SpO2 e FR, observando-se se há relação entre estas. O 

significado clínico desta relação tem como propósito apresentar se existe influência da 

supraotimização da FiO2 pré-aspiração (pré-oxigenação com FiO2 a 100%) sob o tempo de 

restabelecimento da SpO2 e FR de pacientes em com AVC hemorrágico ou isquêmico, e caso 

exista correlação, se é benéfica ou não. O grupo controle será constituído pelos participantes que 

receberão o tratamento preconizado, ou seja, a supraotimização da FiO2 pré-aspiração. Já o grupo 

experimental será composto pelos indivíduos que serão aspirados sem a supraotimização da FiO2. O 

cenário de pesquisa será o CTI clínico do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). Os participantes 

serão indivíduos acometidos por AVC isquêmico ou hemorrágico, em estado crítico, em uso de TT e 

VM, internados no CTI clínico do HEAL que atenderem aos critérios de elegibilidade e tiverem o 

consentimento livre e esclarecido assinado por um familiar.Os dados coletados serão transferidos 

para uma planilha eletrônica a fim de se realizar análise estatística. A análise dos dados será feita 

com o Statistical Package for Social Sciences for Windows (pacote estatístico SPSS) versão 17.0. A 

análise descritiva realizar-se-á por meio de medidas de tendência central, representadas pela moda, 

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

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

 

 
 
 
Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  

Bairro: Centro  CEP: 24.030-210  
UF: RJ  Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189  Fax: (21)2629-9189  E-mail: etica@vm.uff.br  
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         FACULDADE DE MEDICINA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL  

         FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU  

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo Primário:  

Caracterizar o padrão respiratório após aspiração traqueal por sistema fechado em pacientes 

acometidos por AVC isquêmico sob ventilação mecânica, internados em unidades de terapia intensiva.  

Objetivo Secundário:  

Mensurar o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio em pacientes com AVC isquêmico  

após aspiração endotraqueal de sistema fechado em diferentes estratos de PEEP e FiO2. Comparar  

o tempo de restabelecimento da saturação de oxigênio após aspiração endotraqueal de sistema  

fechado com pré-oxigenação e sem pré-oxigenação.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Riscos:  

Para o paciente com AVC, Jauch et al (2013, p.4) afirma que objetivo do fornecimento suplementar de  

oxigênio é manter uma saturação de oxigênio maior que 94%, sendo que o excesso oxigênio não é 

recomendado em pacientes não hipoxêmicos. Pois a hiperoxigenação e a aspiração incorreta desses 

pacientes pode causar um aumento da Pressão Intracraniana, de acordo com Gonçalves e Santos 

(2005). Assim este estudo também pretende observar se há a necessidade da supraotimização de 

oxigênio no momento da aspiração para que não haja um risco desse procedimento de rotina trazer 

maiores danos ao paciente com AVC isquêmico. E o risco da não supraotimização de acordo 

Pedersen C.M. et al (2008, p.25) é a hipóxia tecidual após o procedimento de aspiração, pois a 

mesmo deve ser precedido de uma pré-oxigenação a 100% de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2) 

por 30 segundos. 
 
Benefícios:  

Diminuição dos gastos pelo uso desnecessário de O2 sem influências benéficas na clínica do 

paciente.  

Reduçãode custo com o desperdício de gás.Aprimorar a técnica de enfermagem de aspiração 

endotraqueal de sistema-fechado, reconhecendo quais níveis de O2 são necessários para que  

o procedimento seja realizado sem a ocorrência de diminuição de transporte de oxigênio  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

O pesquisador respondeu adequadamente todas as pendências.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Todos os docs foram anexados de forma adequada.  

Recomendações:  

aprovado  
 
 
 
 
 
Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  

Bairro: Centro  CEP: 24.030-210  
UF: RJ  Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189  Fax: (21)2629-9189  E-mail: etica@vm.uff.br  
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    FACULDADE DE MEDICINA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL  

     FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU  
 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

aprovado  

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  

Considerações Finais a critério do CEP:  
 

 
 
 
NITEROI, 17 de Julho de 2013  
 
 

               Assinador por: 

      ROSANGELA ARRABAL THOMAZ      
       (Coordenador) 
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