
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

CRISTIANE FRANCO RIBEIRO 
 

 

Prevenção de reintubação de crianças com 

utilização precoce de ventilação mecânica 

não invasiva após extubação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017



 
 

Cristiane Franco Ribeiro 

 

 

 

 

Prevenção de reintubação de crianças com 

utilização precoce de ventilação mecânica  

não invasiva após extubação. 

 
 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em 

Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, UNESP, para obtenção o 

título de doutor. 

Orientador: Prof. Adjunto José Roberto Fioretto 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Pediatria 

Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP 

2017



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Epígrafe 

 

 

“Dê-me, Senhor, 

  

Agudeza para entender, 

 

Capacidade para reter, 

 

Método e faculdade para  

 

Aprender, 

 

Sutileza para interpretar, 

 

Graça e abundância para falar. 

 

Dê-me, Senhor, 

 

Acerto ao começar, 

 

Direção ao progredir, 

 

E perfeição ao concluir.” 

 

 

São Tomás de Aquino



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dedicatória 

 

“Às minhas filhas, Lara e Juliana. Sempre e tudo por vocês, pois somente desta forma 

minha vida faz sentido.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimento Especial



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformar gratidão em palavras geralmente não é uma tarefa fácil. Parece que as 

palavras não fazem a devida justiça à gratidão por mais que tentamos descrevê-la. Mas 

mesmo assim, Dr. José Roberto Fioretto, “Beto”, muito obrigada. Você tem minha 

eterna gratidão, por toda minha formação em terapia intensiva pediátrica, pelo estímulo 

constante ao estudo e pesquisa, e pela orientação desta tese de doutorado.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos



 
 

Agradeço a Deus, por sempre estar ao meu lado e me guiar no caminho da 

retidão. Agradeço de todo meu coração, aos meus pequenos pacientes, sem eles este 

trabalho não seria possível. 

Aos meus pais, Benedito (in memoriam) e Aldina. Simples e humildades, 

sempre me estimularam aos estudos, para eles esta era a maior riqueza de um ser 

humano. 

Aos meus irmãos, Wanderlei, Vicente, Elizabete, Izilda. Vocês são meus super-

heróis. Amo muito vocês. 

À Madalena e José, meus irmãos de coração. Vocês são verdadeiros presentes na 

minha vida. 

Ao Dr. Mário Ferreira Carpi, Chefe da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

Amigo desde a residência de pediatria e, nos dias de hoje, colega de trabalho diário. 

Obrigada pelos ensinamentos, apoio e orientações sempre bem-vindas em todas as 

etapas deste trabalho. 

À Dra. Sandra Mara Queiroz. Amiga, irmã, companheira de trabalho e de vida.  

Obrigada pela solidariedade, pelo carinho inesgotável e pelos ensinamentos diários. 

Ao Dr. Rossano Cesar Bonatto. Amigo, companheiro de trabalho, grande 

exemplo de humildade e profissionalismo. Muito obrigada pelos ensinamentos e 

entusiasmo de sempre! 

Ao Dr. Marco Aurélio de Moraes. Amigo de trabalho e, mesmo com toda sua 

simplicidade, sempre demonstrou solidariedade com palavras de incentivo. 

À Dra. Marina Bortoni. Minha aluna exemplar, minha excelente residente e 

agora, minha amiga e companheira de trabalho. Obrigada por me trazer a paz em todos 

os momentos. 

À Dra. Cinara dos Anjos. Amiga e companheira de trabalho. Obrigada pelo 

apoio nos momentos de execução deste trabalho. 

Aos funcionários do departamento de pediatria, Adriana, Fabiano e Paulo, pela 

generosidade, amizade e prontidão aos serviços prestados de forma tão eficiente. 

Aos residentes de pediatria, que apoiaram incondicionalmente este estudo, 

aplicando o protocolo de forma eficiente, permitindo a execução deste trabalho. 

 



11 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário



 
 

SUMÁRIO 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE TABELAS E FIGURAS 

LISTA DE ABREVIATURAS 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 22 

1.1. História da Ventilação Mecânica ..................................................................................... 22 

1.2. Ventilação não Invasiva por Pressão Positiva ................................................................. 25 

1.3. Estudos sobre VNI ............................................................................................................ 27 

2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO ............................................................................................ 31 

3. OBJETIVO .............................................................................................................................. 33 

4. METODOLOGIA ................................................................................................................... 35 

4.1.  Pacientes ......................................................................................................................... 35 

4.2. Teste de Aptidão de extubação ......................................................................................... 36 

4.3. Aleatorização ................................................................................................................... 36 

4.4. Ventilação não invasiva ................................................................................................... 37 

4.5. Terapia com O2 inalatório (O2i) ...................................................................................... 37 

4.6. Critérios de reintubação .................................................................................................. 38 

4.7. Seguimento ....................................................................................................................... 38 

4.8. Análise Estatística ............................................................................................................ 38 

5. RESULTADOS ....................................................................................................................... 41 

5.1.  Inclusão e exclusão dos pacientes ................................................................................... 41 

5.2. Características dos pacientes........................................................................................... 42 

5.3.  Desfechos ........................................................................................................................ 44 

6. DISCUSSÃO ........................................................................................................................... 49 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 53 

8. REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 55 

9. ANEXOS ................................................................................................................................. 63 

9.1 Trabalho Publicado na Revista Pediatric Critical Care Medicine ................................... 63 

9.2 Documentos do Conselho de Ética e Pesquisa ................................................................. 70 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 



 
 

RESUMO 

Objetivos: A eficácia da ventilação não invasiva com pressão positiva na prevenção da 

reintubação por insuficiência respiratória em crianças permanece incerta. Este estudo foi 

projetado para avaliar a eficácia da VNI comparada com oxigênio inalatório (cateter 

nasal ou máscara facial), no que diz respeito à taxa de reintubação em 48 horas em 

crianças que desenvolveram insuficiência respiratória pós-extubação, tempo de 

internação em UTIP e hospitalar. 

Desenho: estudo clínico prospectivo randomizado. 

Local: Hospital das clínicas de Botucatu – UNESP. 

Pacientes: crianças com idade entre 28 dias e 3 anos submetidas à ventilação mecânica 

invasiva por mais de 48 horas com insuficiência respiratória após extubação 

programada. 

Intervenções: os pacientes foram avaliados prospectivamente e distribuídos 

aleatoriamente em grupo de ventilação não invasiva de pressão positiva e grupo de 

oxigênio inalatório após extubação programada de maio de 2012 a maio de 2013. 

Medidas: tempo de internação em UTIP e hospitalar; índice de oxigenação; gases 

sanguíneos, frequência cardíaca e frequência respiratória antes e 1 hora após a 

extubação traqueal; motivo da falha de extubação traqueal; variáveis de ventilação 

mecânica antes da extubação traqueal.  

Resultados: Foram incluídos 108 pacientes (grupo de ventilação de pressão positiva 

não invasiva, n = 55 e grupo de oxigênio inalado, n = 53), com 66 exclusões. Os grupos 

não diferiram significativamente em termos de sexo, idade, gravidade da doença, risco 

pediátrico de mortalidade na admissão, intubação traqueal e indicação de ventilação 

mecânica. Não houve diferença estatisticamente significativa na taxa de reintubação 

(grupo de ventilação não invasiva de pressão positiva, 9,1%, grupo de oxigênio inalado, 

11,3%; p> 0,05) e duração da permanência (PICU) (grupo não invasivo de ventilação 

com pressão positiva, 3 [1-16], grupo de oxigênio inalado, 2 [1-25], p> 0,05) ou hospital 

(grupo de ventilação não invasiva de pressão positiva, 19 [7-141], grupo de oxigênio 

inalado, 17 [8-80]). 

Conclusões: o estudo indica que um estudo randomizado maior que compara ventilação 

não invasiva de pressão positiva e oxigenoterapia padrão em crianças com insuficiência 

respiratória é viável, fornecendo uma base para uma futura tentativa nesta configuração. 

Nenhuma diferença foi visto entre os grupos. O número de pacientes excluídos foi alto. 
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Abstract



 
 

ABSTRACT 

 

Objectives: The efficacy of noninvasive positive pressure ventilation in preventing 

reintubation due to respiratory failure in children remains uncertain. This study was 

designed to evaluate the efficacy of NIV compared to inhaled oxygen (nasal catheter or 

face mask), with regard to the reintubation rate in 48 hours in children who developed 

post-extubation respiratory failure, length of hospital stay in the PICU and hospital. 

Design: Prospective randomized clinical study. 

Setting: PICU at a university-affiliated hospital. 

Patients: Children aged between 28 days and 3 years undergoing invasive mechanical 

ventilation for greater than or equal to 48 hours with respiratory failure after 

programmed extubation. 

Interventions: Patients were prospectively enrolled and randomly assigned into 

noninvasive positive-pressure ventilation group and inhaled oxygen group after 

programmed extubation from May 2012 to May 2013. 

Measurements: Length of stay in PICU and hospital, oxygenation index, arterial blood 

gas, and respiratory and heart rates before and 1 hour after tracheal extubation, failure 

and reason for tracheal extubation,  mechanical ventilation variables before tracheal 

extubation, arterial blood gas, were analyzed.  

Main Results One hundred eight patients were included (noninvasive positive pressure 

ventilation group, n = 55 and inhaled oxygen group, n = 53), with 66 exclusions. Groups 

did not significantly differ for gender, age, disease severity, Pediatric Risk of Mortality 

at admission, tracheal intubation, and mechanical ventilation indications. There was no 

statistically significant difference in reintubation rate (noninvasive positive-pressure 

ventilation group, 9.1%; inhaled oxygen group, 11.3%; p > 0.05) and length of stay 

(days) in PICU (noninvasive positive-pressure ventilation group, 3 [1–16]; inhaled 

oxygen group, 2 [1–25]; p > 0.05) or hospital (noninvasive positive-pressure ventilation 

group, 19 [7–141]; inhaled oxygen group, 17 [8–80]).  

Conclusions: The study indicates that a larger randomized trial comparing noninvasive 

positive-pressure ventilation and standard oxygen therapy in children with respiratory 

failure is feasible, providing a basis for a future trial in this setting. No differences were 

seen between groups. The number of excluded patients was high.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras e Tabelas



 
 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

 

Figura 1.........................................................................................................pág 41 

Figura 2.........................................................................................................pág 43 

 

Tabela 1.........................................................................................................pág 42 

Tabela 2.........................................................................................................pág 44 

Tabela 3.........................................................................................................pág 44 

Tabela 4.........................................................................................................pág 45 

Tabela 5.........................................................................................................pág 46 

Tabela 6.........................................................................................................pág 47 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

VM: Ventilação Mecânica 

PEEP: Pressão positiva final expiração 

CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vais Aéreas 

IT: Intubação traqueal 

IRA: Insuficiência Respiratória Aguda 

VMC: Ventilação Mecânica Convencional 

VNIPP: Ventilação Não Invasiva com Pressão Positiva 

VPPI: Ventilação com Pressão Positiva Intermitente 

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

ET: Extubação traqueal 

UTI: Unidade de Terapia Intensiva 

Paw: Pressão Média de Via Aérea 

FiO2: Fração Inspirada de Oxigênio 

IO: Índice de Oxigenação (MAP x FiO2 x 100/PaO2; cmH2O/mmHg) 

PaCO2: Pressão Arterial de Gás Carbônico (mmHg) 

SaO2: Saturação Arterial de Oxigênio 

PSV: Ventilação com Pressão de Suporte 

COT: Cânula Orotraqueal 

PS: Pressão de Suporte 

FR: Frequência Respiratória 

FC: Frequência Cardíaca 

GVNI: Grupo Ventilação Não Invasiva 

GOX: Grupo Oxigenoterapia 

SIMV: Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada   

EPAP: Pressão Expiratória Final Positiva 

IPAP: Pressão Inspiratória Positiva em vias aéreas 

PaO2: Pressão Arterial de Oxigênio (mmHg) 

PRISM: Pediatric Risk of Mortality  

ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução



22 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ventilação mecânica (VM) tem apresentado substancial evolução, ainda que a 

complexidade das doenças também tenha aumentado. Tal fato exige constante melhora 

dessa importante forma de suporte em pacientes gravemente enfermos.  

1.1.História da Ventilação Mecânica 

 

Breve análise da história da VM permite observar que seu avanço foi 

impulsionado pelas diferentes condições clínicas que se constituíram em desafio para os 

intensivistas. Paracelso, por volta de 1530, usou um fole manual para insuflar pulmões 

de pessoas recentemente falecidas (1). Versalius, em 1543, insuflou os pulmões de um 

nobre recentemente falecido pela traqueia e seu coração voltou a bater (2). Leroy, no 

século XIX, já alertava para a ocorrência de barotrauma quando a ventilação fosse 

realizada com elevados volumes ou pressões (3). Ferdinand Sauerbruck, em 1904, na 

Alemanha, projetou uma sala cirúrgica que seria uma espécie de cavidade torácica 

ampliada e a pressão atmosférica seria reduzida a – 10 mmHg, possibilitando abertura 

da cavidade sem que houvesse colabamento pulmonar. A cabeça do paciente ficava em 

sala ao lado, juntamente com os cuidados do anestesista. Esta novidade não durou muito 

tempo, por problemas operacionais. Desta forma, Sauerbruck, voltou sua atenção ao uso 

de pressão positiva por máscaras faciais firmemente ajustadas. As desvantagens foram 

distensão gástrica, impedimento da aspiração de secreções brônquicas e possibilidade de 

vômitos seguidos de aspiração (4). Na mesma época, Trendelenberg procedeu à 

anestesia traqueal em humanos pela inalação de clorofórmio vaporizada por meio de 

bolsa ligada à cânula de traqueostomia (5). O’Dwyer relatou intubação traqueal com 

tubos de metal, cuja ponta apresentava dilatação que ficava encunhada na glote de 

pacientes com obstrução de via aérea alta por difteria (6). George E. Fell, em 1893, 

descreveu equipamento ligado a uma máscara bem vedada a face ou a um tubo de 

traqueostomia. O fluxo pelo tubo poderia ser interrompido por uma válvula quando 

ocluída pelo dedo do operador, que permitia a insuflação pulmonar e, quando aberta, 

causava exalação pulmonar passiva (7).  
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Aparelhos mecânicos movidos à eletricidade ou gás comprimido para ventilação 

por meio de traqueostomia ou tubos traqueais foram desenvolvidos aceleradamente até a 

década de 1920. Em 1934, Frenkner, inventou o Spiropulsator, realizando 

automaticamente a insuflação intermitente dos pulmões. A ele é atribuída à criação da 

ventilação mecânica controlada (8). 

 A poliomielite foi, sem dúvida, um grande marco na história da VM. O pior 

surto epidêmico ocorreu em 1952 e levou a 57.000 óbitos ou sequelas neurológicas 

(9,10). Em 1926, Drinker e Shaw, desenvolveram o “pulmão de aço”. Uma câmara onde 

o corpo do paciente era colocado e a cabeça permanecia em contato com a atmosfera. 

Dentro desta câmara, a ventilação pulmonar era obtida criando uma pressão negativa e 

positiva alternadamente em volta do corpo. Desta forma, havia dificuldades para 

cuidados gerais dos pacientes e, curiosamente, quando estes cuidados eram feitos, era 

colocado um domo na cabeça do paciente, que exercia pressão positiva (11,12). O 

pulmão de aço passou a ser usado em todo mundo, principalmente em hospitais 

universitários. Em Copenhague, no período de 1935 a 1950, o surto de poliomielite foi 

tratado de forma diferente. Os pacientes foram submetidos à traqueostomia com um 

tubo provido de balonete, sendo os mesmos ventilados comprimindo-se uma bolsa de 

oxigênio a 50% em um circuito provido de canister para absorção de dióxido de 

carbono. Os estudantes de medicina revezavam-se em plantões de oito horas para prover 

ventilação mecânica manual. O fato mais importante foi a constatação de que a 

ventilação com pressão positiva foi superior ao “pulmão de aço” no que se refere a 

mortalidade. Técnicas de pressão positiva adequadas poderiam ser mantidas mesmo em 

face de diminuição da complacência pulmonar ou aumento da resistência das vias 

aéreas. Além disso, o paciente permanecia em melhor acesso para procedimentos e 

cuidados de enfermagem, o que era muito difícil naqueles ventilados pelo “pulmão de 

aço” (13,14,15). 

 Com o advento da II Guerra Mundial houve grande estímulo a VM já que 

cresceu o entendimento de fisiologia respiratória para manter um ser humano submerso 

em um submarino por tempo prolongado e também atender demandas respiratórias de 

pilotos em altas altitudes. O aumento dos conhecimentos continuou no pós-guerra, 

principalmente no que diz respeito a mecânica respiratória e especialmente dos gases 

sanguíneos (16). Em 1956, Avery, Mörch e Berson descreveram o tratamento do tórax 
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flácido com respirador mecânico tipo pistão, utilizando tubos de traqueostomia sem 

balonete, chamando este método de “estabilização pneumática interna”, e consideraram 

a fase expiratória passiva (17). Em 1957, Björk e Engstrom descreveram o uso rotineiro 

de cânulas de traqueostomia de metal revestidas com balonete inflável para o cuidado 

de pacientes cirúrgicos após ressecção pulmonar (18). Todas essas máquinas 

terminariam por ser denominadas de respiradores ciclados a volume; os aparelhos 

Bennett PR1 e os Bird, ciclados a pressão, foram desenvolvidos logo após. Na década 

de 1960, constatou-se que para prover ventilação alveolar adequada em pacientes com 

doença pulmonar grave havia necessidade de altas pressões e que estas poderiam ser 

aumentadas ainda mais com a aplicação de uma pressão positiva na fase expiratória 

(PEEP), particularmente na síndrome do desconforto respiratório do adulto, 

recentemente descrita. O aumento da PEEP melhorou a oxigenação, porém piorou o 

débito cardíaco e aumentou a frequência de barotrauma (19). Na década de 1970, 

surgiram os conceitos de ventilação assistida e mandatória intermitente e nos anos 80 

popularizaram-se os respiradores microprocessados. Esse tipo de respiradores artificiais 

permitiam selecionar diferentes modalidades ventilatórias e aplicar novas formas de 

fluxo inspiratório, bem como, implementar um nova modalidade ventilatória, a 

ventilação por pressão controlada e um adjunto ao processo de desmame denominado 

pressão de suporte. Novos e mais sensíveis métodos de deflagração do ciclo 

respiratório, quer baseados na pressão ou no fluxo inspiratório do paciente, associados à 

pressão de suporte, resolveram muitos problemas de dissincronia até então observados 

(16). 

A década de 1990 trouxe a monitorização não invasiva da função respiratória. A 

capnografia, oximetria de pulso e a análise da mecânica respiratória a beira do leito 

elementos que foram incorporados a monitores específicos ou mesmo aos ventiladores. 

Pela análise da mecânica respiratória é possível orientar o ajuste da PEEP ideal para 

níveis mais fisiológicos, por meio do ponto de inflexão da curva volume-pressão (20). 

Mais importante ainda, foi a constatação de que alto volume corrente era lesivo aos 

pulmões (21).  

Outro avanço nesta década foi o uso mais racional e precoce de ventilação 

mecânica não invasiva por pressão positiva (VNI), utilizando máscaras faciais ou 
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nasais, muitas vezes evitando intubação orotraqueal. A utilização de pressão positiva de 

forma não invasiva foi realizada pela primeira vez por Alvan Barach, em 1937. O autor 

demonstrou que a pressão positiva de forma contínua em vias aéreas (CPAP), por meio 

de máscara facial, era útil no tratamento de edema agudo de pulmão (22). Porém, na 

década 1960, com o advento da intubação traqueal (IT) efetivamente realizada, esta 

técnica tornou-se largamente utilizada para o fornecimento de ventilação mecânica aos 

pacientes com insuficiência respiratória aguda (IRA) (23). 

1.2.  Ventilação não Invasiva por Pressão Positiva 

Como vimos inúmeros foram os avanços da VM invasiva, sendo esta forma de 

suporte a mais utilizada em ambiente de terapia intensiva. No entanto, apesar de sua 

indiscutível importância, esse procedimento não é destituído de problemas. A ventilação 

mecânica convencional (VMC) é fundamental nos cuidados intensivos de pacientes 

criticamente enfermos, porém, apresenta riscos significativos de morbidade e 

mortalidade, incluindo lesão de via aérea superior, edema de laringe, disfunção de corda 

vocal, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, pneumonia associada à 

ventilação mecânica e complicações associadas à sedação (23,24,25).  Desta forma, nas 

últimas décadas, houve aumento progressivo do interesse clínico e científico pela 

ventilação não invasiva por pressão positiva (VNI), devido aos benefícios na sua 

aplicabilidade, muitas vezes evitando complicações inerentes a IT, com consequente 

diminuição da morbidade e mortalidade (26,27). 

No final da década de 1970 e início de 1980, dois métodos VNIPP, utilizando 

máscara fácil ou nasal, foram introduzidos na prática clínica: 1) CPAP, para melhorar as 

trocas gasosas nos pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e 2) 

ventilação com pressão positiva intermitente (VPPI) para aumentar a ventilação e 

manter em repouso os músculos respiratórios dos pacientes com insuficiência 

respiratória crônica de causas neuromusculares e/ou doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) (28). Ao longo da década de 1980, a utilização das técnicas de VNI expandiu-

se, respaldada pelas evidencias na literatura que apoiaram o seu uso em falência 

respiratória aguda, como terapia inicial para evitar IT e, também, para facilitar desmame 

em pacientes com exacerbação aguda de DPOC, bem como evitar a IT em casos de 

edema agudo de pulmão cardiogênico e em pacientes imunocomprometidos (29). Além 
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dessas aplicabilidades, atualmente, a VNI é utilizada no período pós-IOT, como terapia 

de resgate ou na prevenção da IRA pós-extubação (29,30,31).  

A VNI refere-se ao método de ventilação sem a necessidade de um tubo 

traqueal. Esta modalidade é capaz de recrutar o pulmão, reduzindo o trabalho da 

musculatura respiratória com melhora significativa da ventilação e da oxigenação 

(31,32). Além disso, a VNI diminui a pressão transmural ventricular esquerda e, 

portanto, reduz a pós-carga e aumenta o débito cardíaco (33,34).  

Assim como em outros procedimentos terapêuticos, a VNI começou a ser 

utilizada em maior escala na terapia intensiva de adultos, portanto, inicialmente a 

maioria dos estudos e evidências científicas predominava nesta faixa etária. Porém, este 

fato não impediu que muitos serviços utilizassem a VNI em diversas indicações 

terapêuticas em crianças, por exemplo: (a) insuficiência respiratória aguda; (b) 

insuficiência respiratória crônica; (c) doenças neuromusculares; (d) apneia do sono; (e) 

insuficiência cardíaca congestiva; (f) desmame ou retirada da ventilação mecânica e (g) 

suporte ventilatório pós-extubação (35). Atualmente, a VNI é considerada importante 

forma de tratamento de crianças gravemente enfermas (36,37,38). 

Recentemente houve maior interesse no uso da VNI no período pós-extubação, 

para diminuir o tempo de VM invasiva, bem como para tratamento ou prevenção na 

falha de extubação (39,40).  No Consenso Internacional sobre Medicina Intensiva 

realizado em 2000, a VNI já foi sugerida como terapia promissora para falha após a 

extubação, evitando a reintubação (37). 

 O desmame da VMC e a extubação traqueal (ET) são processos cruciais que, 

muitas vezes, compreendem de 40% a 50% do tempo total de VMC (41). A frequência 

de falha de ET documentada varia de 8% a 20% em Unidades de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP) (42). A ET mal sucedida está relacionada com obstrução de vias 

aéreas, retenção de secreções, apneia, sepse, hipotensão, alteração do nível de 

consciência e insuficiência cardíaca ou ventilatória. Desta forma, a falha de ET é fator 

independente associado com aumento de cinco vezes na mortalidade de crianças 

(26,43).  
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A reintubação, por sua vez, é procedimento invasivo e está associada a 

complicações, como parada cardíaca, intubação esofágica, intubação seletiva, aspiração 

gástrica, arritmia cardíaca, atelectasia, pneumonia, pneumotórax, hipóxia, maior tempo 

de internação em UTI e hospitalar (44), além de ser considerada fator de risco para 

traqueostomia (18% a 60%) (45). A falha de ET ocorre quando há falência respiratória, 

tipicamente manifestada como necessidade de reiniciar o suporte ventilatório e IT, 

desenvolvida até 48 a 72 horas após ET (45,46). 

1.3.Estudos sobre VNI 

 

A utilização de VNI como forma de desmame da VMC foi demonstrada por 

Ferrer et al. em estudo prospectivo randomizado que incluiu 43 pacientes adultos 

divididos em dois grupos: VNI como forma de desmame e o grupo controle (pacientes 

foram mantidos em VMC e receberam método tradicional de desmame). Concluíram 

que a extubação precoce para a VNI resultou em menor tempo de VMC, menor tempo 

de permanência na unidade de terapia intensiva e no hospital, menor necessidade de 

traqueostomia e menor incidência de complicações, além de aumentar a sobrevida (47). 

Algumas diferenças foram encontradas por Girault et al., em série de 33 adultos com 

diagnóstico de DPOC agudizada sob VMC. Os pacientes foram randomizados em dois 

grupos, um para extubação com posterior uso de VNI e outro para VMC e desmame 

tradicional. Ambas as estratégias foram eficientes para manter as trocas gasosas. O 

tempo de desmame foi maior no grupo VNI e o grupo VMC apresentou complicações 

inerentes ao procedimento (48). Metanálise da Cochraine Library concluiu que o uso de 

VNI, comparativamente ao uso tradicional de desmame com VMC, foi capaz de reduzir 

significantemente mortalidade, incidência de pneumonia associada à ventilação 

mecânica, tempo de internação em UTI e hospitalar, tempo total de VM e tempo de IT, 

sem aumentar o risco de falha no desmame da VMC e reintubação (49).  Outra 

metanálise realizada por Fen et al., que avaliou o efeito da VNI no desmame precoce de 

pacientes adultos submetidos a VMC por mais de 48 horas, concluiu que a extubação 

precoce e a instituição da VNI melhora o sucesso do desmame, diminui mortalidade, 

pneumonia associada à ventilação mecânica e complicações inerentes aos pacientes sob 

VMC (41). 
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Alguns estudos e série de casos sugeriram que a VNI pode ser útil como forma 

de suporte ventilatório pós-extubação, particularmente em pacientes que desenvolvem 

dificuldade respiratória nas primeiras 48 horas após retirada do tubo traqueal. Keenan et 

al. estudaram 81 pacientes adultos, que evoluíram com dificuldade respiratória nas 

primeiras 48 horas pós-extubação e os distribuiu aleatoriamente para um grupo 

intervenção (VNI, n = 39) e outro convencional (oxigenoterapia, n = 42). Os resultados 

demonstraram que não houve diferença entre os grupos na taxa de reintubação, 

mortalidade e tempo de internação na UTI e hospitalar. Concluíram que a introdução da 

VNI não melhorou o prognóstico dos pacientes (50).  Esteban et al. analisaram 221 

adultos submetidos a pelo menos 48 horas de VMC e que desenvolveram desconforto 

respiratório nas primeiras 48 horas pós-extubação. Esses pacientes foram randomizados 

em um grupo intervenção (VNI, n = 114) e um grupo convencional (oxigenoterapia, n = 

107). A mortalidade foi maior no grupo intervenção. Não houve diferença entre os 

grupos quanto à necessidade de reintubação. Por outro lado, o tempo decorrido entre o 

desenvolvimento de insuficiência respiratória e a reintubação foi maior no grupo VNI. 

Concluiu-se que o uso indiscriminado da VNI pode retardar a reintubação e o retorno à 

VMC contribuindo para a morbi/mortalidade (51). Dois trabalhos em adultos 

encontraram resultados promissores estudando pacientes com risco para falha de 

extubação. Foram estudos randomizados, controlados, um multicêntrico com 97 

pacientes, e o outro de dois centros com 162 pacientes. No primeiro, Nava et al. 

concluíram que a instituição preventiva da VNI reduziu o risco de reintubação (52). 

Ferrer et al. encontraram diminuição da insuficiência respiratória após extubação, menor 

incidência de infecção hospitalar e menor taxa de mortalidade em UTI no grupo que 

usou a VNI. A taxa de reintubação não diferiu estatisticamente entre os grupos, apesar e 

haver tendência a ser menor no grupo da VNI (53). Su et al. conduziram estudo 

multicêntrico, randomizado em 406 adultos que permaneceram em VMC por mais de 48 

horas; o grupo controle recebeu oxigenoterapia por meio de cateter ou máscara de 

oxigênio e o grupo estudo recebeu VNI. Os resultados mostraram que não houve 

redução na porcentagem de reintubação ou diminuição da mortalidade em UTI (54).  

Ornico et al. realizaram estudo clínico randomizado em 40 pacientes submetidos a 

VMC. Os pacientes foram alocados em dois grupos: VNI (n = 20) e oxigenoterapia (n = 

20) por 48 horas pós-extubação. A taxa de reintubação foi significantemente menor no 
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grupo VNI, sendo que a mortalidade neste grupo foi zero. Não houve diferença entre os 

grupos quanto ao tempo de internação em UTI e hospitalar (55). 

Em pediatria, os dados são mais escassos e menos claros. Em estudo 

retrospectivo observacional de coorte, Essouri et al.
 
avaliaram o uso da VNI em 114 

crianças, durante cinco anos. Foi observado que a ventilação mecânica invasiva foi 

evitada em 77% dos casos. Especificamente no grupo de pacientes com insuficiência 

respiratória após extubação (n=61), o sucesso da VNI foi de 67% (56). Mayordomo-

Colunga et al. conduziram estudo prospectivo observacional em 36 crianças que 

permaneceram em VMC por mais de 12 horas. Foram 41 episódios de VNI e os 

pacientes foram distribuídos em um grupo de VNI eletivo (com alto risco de 

desenvolver insuficiência respiratória pós-extubação) e outro grupo de VNI de resgate 

(pacientes que desenvolviam insuficiência respiratória ao longo de 48 horas pós-

extubação). O grupo de VNI eletivo apresentou mais sucesso em evitar a reintubação 

quando comparado ao grupo VNI de resgate, sendo as diferenças estatisticamente 

significantes; o sucesso geral foi de 65,9%. Concluíram que a VNI é terapêutica útil 

para evitar a reintubação de pacientes com risco para falha, quando aplicada 

imediatamente após a ET, e que a VNI tem maior chance de falha quando aplicada 

tardiamente, ou seja, após a instalação da insuficiência respiratória (57). Da mesma 

forma, Lum et al. conduziram estudo prospetivo e observacional em 278 crianças, 

aleatorizadas para um grupo desmame com VNI e outro de VNI de resgate pós-EOT. 

No geral, o sucesso da VNI foi de 79,1% evitando a reintubação por cinco dias e, entre 

esses pacientes, 75,8% não necessitaram de reintubação ao longo da internação. 

Concluíram que a VNI representa estratégia viável, que proporciona suporte respiratório 

efetivo, evitando a intubação ou encurtando a duração da VMC nos pacientes em que 

foi aplicada (58). Yaman et al. conduziram estudo prospectivo observacional em 

crianças, com o objetivo de evitar a IT (preventivo) e a reintubação pós-EOT (resgate), 

como primeira linha de tratamento para insuficiência respiratória. Houve 160 episódios 

de VNI e observaram sucesso geral de 70%, sendo que o grupo VNI eletivo apresentou 

mais sucesso (74,2%) que o grupo VNI resgate (64,8%), porém sem diferença 

estatística. Concluíram que a VNI tem papel importante em UTI pediátrica, evitando a 

IT e a reintubação (59). 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa do Estudo 



31 
 

2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Os dados apresentados indicam que os estudos em pediatria são escassos, sendo 

que muito do conhecimento atual é fundamentado em dados da literatura de estudos 

retrospectivos, relatos de casos, resultados preliminares, limitados à avaliação da VNI 

como primeiro tratamento da IRA ou pós-extubação, quando a IRA está instalada, ou 

seja, VNI como tratamento de resgate. Os estudos prospectivos geralmente são 

observacionais e não incluem número adequado de pacientes ou apenas enfocam uma 

determinada doença de base.  

Até onde pudemos constatar, não há estudos randomizados e controlados 

realizados em crianças que tenham avaliado a VNI como prevenção de insuficiência 

respiratória após ET. Nossa hipótese é que a VNI diminui a taxa de reintubação por 

insuficiência respiratória e consequentemente o tempo de internação na UTIP e o tempo 

de internação no hospital.  
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3. OBJETIVO 

 

Investigar a eficácia da VNI comparada com oxigênio inalatório (cateter nasal ou 

máscara facial) após EOT, no que diz respeito à taxa de reintubação em 48 horas, tempo 

de internação em UTIP e hospitalar. 
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4. METODOLOGIA 

 

Estudo prospectivo e randomizado conduzido na UTI-Pediátrica do Hospital das 

Clínicas de Botucatu, no período de maio de 2012 a maio de 2013. Foi obtido 

consentimento por escrito dos pais ou responsáveis pelos pacientes antes da inclusão no 

estudo. Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Of. 

031/08-CRP. Protocolo número 2710-CEP). 

          4.1.   Pacientes 

 

Foram incluídos pacientes de 28 dias a três anos de idade, intubados e em VM 

invasiva por 48 horas ou mais, que passaram no teste de aptidão de extubação
 
(60) após 

controle da doença de base e que apresentassem ao menos um dos seguintes fatores de 

risco para falha de extubação: VM por mais de 15 dias; utilização de inotrópicos por 

mais de 48 horas; administração intravenosa contínua de medicações 

sedativas/analgésicas; idade de 1-3 meses; pressão média de vias aéreas (Paw) > 8,5; 

Fração inspirada O2 (FiO2) > 0,4; índice de oxigenação (IO) > 4,5 imediatamente antes 

da extubação; doença cardíaca ou pulmonar de base; insuficiência cardíaca congestiva; 

hipercapnia [Pressão arterial de CO2 (PaCO2) > 45 mmHg] (61,62). 

Foram excluídos os pacientes traqueostomizados antes da ET, aqueles nos quais 

ocorreu extubação acidental, aqueles que desenvolveram insuficiência respiratória logo 

após ET necessitando de reintubação imediata (parada cardiorrespiratória, apneia ou 

respiração agônica, aspiração maciça ou instabilidade hemodinâmica), pacientes com 

doenças neuromusculares ou se não houvesse contraindicação para a utilização da VNI 

e também quando houve erro no preenchimento do protocolo ou óbito antes da 

extubação. 

Foram consideradas contraindicações para VNI: coma ou inabilidade de 

proteção de vias aéreas, não aceitação da VNI pelo paciente, instabilidade 

hemodinâmica, choque, arritmias cardíacas, trauma ou cirurgia de crânio ou face que 

impedissem o uso da VNI, distensão abdominal, náuseas ou vômitos, cirurgia gástrica 

ou esofágica recentes, hemorragia gastrointestinal ativa, pneumotórax não drenado 

(37,52,53,63).  
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Falha de extubação foi definida como necessidade de reintubação em até 48 

horas após extubação (64,65,66,67).  

         4.2.  Teste de Aptidão de extubação  

 

Foram considerados pacientes aptos para a realização do teste de aptidão de 

extubação as crianças que possuíam esforço respiratório espontâneo, mordiam ou 

apresentavam tosse durante a aspiração da cânula traqueal, pH entre 7,32 e 7,47 na 

gasometria mais recente, estavam sob pressão expiratória final positiva (PEEP) ≤ 7 

cmH2O e FiO2 ≤ 0,6, com nível de consciência aceitável para extubação, ausência de 

necessidade clínica de aumento de parâmetros ventilatórios nas últimas 24 horas e 

nenhum procedimento que exigisse sedação profunda planejado para as próximas 12 

horas, além da aprovação do médico responsável. 

Os pacientes permaneciam em jejum durante o teste que consistiu na mudança 

da FiO2 para 0,5 (ou menos se já estivesse em 0,5) e da PEEP para 5 cmH2O (ou menos 

se já estivesse em 5cmH2O), mantendo a saturação arterial de O2 (SaO2) ≥ 95%. O modo 

ventilatório foi mudado para pressão de suporte (PSV), com pressão de suporte (PS) 

mínima, ajustada de acordo com o tamanho da cânula traqueal (COT): COT tamanho 

3,0-3,5 = PS de 10 cmH2O; COT tamanho 4,0-4,5 = PS de 8 cmH2O; COT tamanho ≥ 5 

= PS de 6 cmH2O. Os pacientes permaneciam monitorados por duas horas, sendo 

considerada falha no teste quando a SaO2 ficava menor que 95% ou a frequência 

respiratória (FR) ficasse fora da faixa aceitável para a idade (FR=20-60/min para < 6 

meses, FR=15-45/min para 6 meses a 2 anos, FR=15-40/min para 2-3 anos) durante o 

teste. Caso o teste de aptidão para extubação tivesse êxito, era então colhida gasometria 

arterial e realizado o escore de nível de sedação/analgesia (aceitável para extubação: 

COMFORT > 26) antes da extubação (60). 

          4.3.  Aleatorização 

 

           Preenchidos os critérios de inclusão e concluído o teste de ET com sucesso, os 

pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo ventilação não invasiva 

por pressão positiva (GVNI) e grupo do oxigênio (O2) inalatório (GOX).  Para o 

estabelecimento da distribuição dos pacientes nos grupos de estudo, papéis com as 

inscrições GVNI e GOX foram colocados em uma caixa fechada e foi realizado sorteio 



37 
 

da modalidade a ser utilizada. A caixa era escura tornando impossível prever a alocação 

do paciente para um ou outro grupo.  

          4.4.  Ventilação não invasiva 

 

Foram utilizados ventiladores Inter 7 (Intermed-Brasil S/A), no modo 

ventilatório Mandatório Intermitente Sincronizado Controlado a Pressão (SIMV-P), 

com PS. Inicialmente, utilizou-se EPAP (pressão expiratória final positiva) = 5 cmH2O, 

IPAP (pressão inspiratória positiva em vias aéreas) = 15 cmH2O, PS = 10 cmH2O, e 

FiO2=0,5, ajustados para manter FR ideal para a idade, SatO2 > 92%, pH>7,35 (50, 52). 

Foram utilizadas prongas nasais ou máscaras faciais de acordo com a morfologia da 

face da criança. Em geral, crianças menores de um ano de idade usaram a pronga nasal e 

crianças de um ano ou mais, máscaras faciais. Todos os pacientes aleatorizados para 

este grupo permaneceram na VNI por no mínimo 12 horas. Durante a VNI a 

alimentação, quando liberada, foi realizada por sonda gástrica. 

          4.5.  Terapia com O2 inalatório (O2i) 

 

A terapia com O2i foi realizada por meio de máscara de Venturi ou cateter nasal 

para manter SatO2>92% (52).  

 Ambos os grupos receberam fisioterapia respiratória e cuidados de enfermagem 

de rotina durante sua estadia na UTI pediátrica. 

Os pacientes foram acompanhados por 48 horas quanto à necessidade de 

reintubação e, após, quanto à ocorrência de complicações, óbito e tempo de internação 

na UTI pediátrica e hospitalar. Foi obtida gasometria arterial uma hora após a ET nos 

dois grupos. Os sinais vitais também foram anotados uma hora após ET e, depois disso, 

uma vez ao dia pela manhã dentro das 48 horas de observação. No caso de reintubação, 

foi anotado o momento em relação à extubação, a causa da mesma e os sinais vitais 

prévios. 
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        4.6.  Critérios de reintubação 

 

A reintubação foi realizada após a extubação quando
 

havia (42): 

desenvolvimento de acidose respiratória (pH<7,35 com PaCO2>45mmHg) e/ou, se na 

presença de hipercapnia prévia, a PaCO2 aumentou mais de 15%; hipoxemia com SatO2 

< 90% ou PaO2 < 60 mmHg, em FiO2 > 0,5; aumento da FR (> 60/min para < 1 ano, > 

45/min para 1-2 anos, > 40/min para 2-3 anos); sinais de fadiga da musculatura 

respiratória; dispneia grave; inabilidade de remover secreções. Era necessário que os 

pacientes apresentassem os dois primeiros itens ou dois dos demais para serem 

reintubados (64,65).   

Reintubação imediata foi realizada em situações de emergência como: parada 

cardiorrespiratória; apneia; respiração agônica; aspiração maciça; instabilidade 

hemodinâmica não responsiva a fluidos ou a medicações vasoativas. 

            4.7.  Seguimento 

 

Os pacientes foram comparados quanto a idade, gênero, escore Pediatric Risk of 

Mortality (PRISM) à admissão (68), motivo da intubação traqueal, escala de 

COMFORT imediatamente antes da ET (69), tempo de VM, fatores de risco para 

desenvolver insuficiência respiratória após ET e quanto ao tempo e dosagens dos 

sedativos. 

 Os desfechos analisados foram: Tempo total de internação na UTIP e após a 

ET; tempo total de internação hospitalar e após ET, falha da ET e motivo da 

reintubação, parâmetros da VMC antes ET (Pressão inspiratória, PEEP, FiO2, Paw); 

índice de oxigenação; gasometria arterial antes e uma hora após a ET; frequência 

respiratória (FR) e frequência cardíaca (FC)  antes e uma hora após a ET. 

           4.8.  Análise Estatística 

 

O teste t foi utilizado para comparar variáveis com distribuição normal e o teste 

de Mann-Whitney em caso contrário. O teste de Goodman foi utilizado para comparar a 

distribuição por sexo, indicação de intubação e VMC e falha na ET nos dois grupos. 
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Variáveis com distribuição normal e sem distribuição normal foram expressas, 

respectivamente, como média ± desvio-padrão (x ± sd) e como mediana (variação). 

Todas as análises estatísticas foram efetuadas considerando-se o nível de 

significância igual a 5%. 
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5. RESULTADOS 
  

             5.1.  Inclusão e exclusão dos pacientes 
 

No período eleito para o estudo, 280 pacientes forem elegíveis e 174 

preencheram critérios para inclusão no estudo. O número de exclusão foi elevado, 

quarenta e quatro pacientes foram excluídos antes da randomização: 5 evoluíram para 

traqueostomia; 14 apresentaram extubação acidental; 5 apresentavam doença 

neuromuscular; 6 pós-operatórios de neurocirurgia ou cirurgia facial; 1 pós-operatório 

de cirurgia gástrica; 1 evoluiu com pneumotórax; 1 apresentou distensão gástrica; 11 

óbitos antes da extubação. Cento e seis pacientes não preencheram critérios de inclusão. 

Desta forma, 130 pacientes foram randomizados para compor os grupos de estudo, 63 

pacientes no GOX e 67 no GVNI. Um paciente do GOX foi excluído, pois evoluiu com 

IRA imediatamente após a extubação, sendo necessária reintubação imediata. Neste 

grupo, ainda, houve nove erros de preenchimento do protocolo. Nove pacientes foram 

excluídos do GVNI, pois não toleraram a VNI; neste grupo houve três erros de 

protocolo. Portanto, os grupos foram compostos por 53 pacientes no GOX e 55 no 

GVNI, como mostra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes elegíveis (n = 280) Excluídos (n=44)  

Traqueostomia (n=5) 

EOT acidental (n=14) 

Doença neuromuscular (n=5)  

Neurocirurgia/cirurgia facial 

(n=6)  

Cirurgia gástrica (n=1)  

Pneumotórax (n=1)  

Distensão abdominal (n=1)  

Óbito antes da EOT (n=11) 

Não preencheram critérios de 

inclusão (n=106) 

Randomizados (n =130) 

 

GOX (n = 63) GVNI (n = 67) 

GOX (n = 53) GVNI (n = 55) 

Erros de protocolo (n=9) 

IRA logo após a ET (n=1) 

Erros de protocolo (n=3) 

Não aceitação da VNI (n=9) 

Figura 1: Fluxograma de inclusão e exclusão dos pacientes. n = número de pacientes 
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5.2. Características dos pacientes 

A tabela 1 mostra as características gerais dos 108 pacientes randomizados. 

Não houve diferença estatística entre os grupos com relação à idade, sexo, escore 

PRISM à admissão, tempo de ventilação mecânica convencional, escala de COMFORT, 

tempo de sedação e dose de sedativos. 

 

Tabela 1 – Comparação entre o grupo oxigenoterapia (GOX) e o grupo ventilação não invasiva (GVNI) 

quanto à idade, sexo, escore PRISM, tempo de ventilação mecânica convencional (VMC), escala de 

COMFORT e tempo e dose da sedação. 

 

                                                   Grupos 

Variáveis 

           GOX 

          (n=53) 

       GVNI 

       (n=55) 

Nível  

Descritivo 

Idade (meses)           9 (1-36) 8 (1-36)    p > 0,05
a 

Sexo (número)  

     Masculino 

     Feminino 

 

               26  

               27 

              

         29 

         26 

    

    p > 0,05
b 

PRISM            8 (1-24)       8 (1-27)     p > 0,05
a 

Tempo de VMC (dias)           7 (3-18)      6 (2-50)     p > 0,05
a 

COMFORT      26,16 ± 4,81 25,09 ±4,90      p > 0,05
c 

Tempo de sedação (dias)       6± 3,37 6,14 ± 4,25      p > 0,05
c 

Dose de midazolam (µg/Kg/min)              8,73 ± 2,69     9,29 ± 2,27      p > 0,05
c 

Dose de fentanil (µg/Kg/min)      0,032 ± 0,013   0,032 ± 0,014      p > 0,05
c 

      

   
 

 

 

 

 

n = número de pacientes; a Mann Whitney; b Teste de Goodman, c teste t  
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As causas de IRA que motivaram a intubação traqueal nos pacientes 

avaliados foram: obstrução alta de vias aéreas (dois casos no GOX e um no GNVI); 

pneumonia adquirida na comunidade (39 casos no GOX e 43 no GVNI); choque 

séptico (dois casos em cada grupo); estado de mal epiléptico (dois casos no GOX e 4 

no GVNI); coma (três casos no GOX e um no GVNI); pós-operatório (um caso no 

GOX e dois no GVNI); parada cardiorrespiratória (um em cada grupo) e choque 

cardiogênico (três casos no GOX e um no GVNI), não havendo diferença estatística 

entre os grupos, como mostra a figura 2. 

 

Figura 2: Diagnóstico principal que motivou a ventilação mecânica nos grupos 

estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

DRA: Desconforto respiratório alto; PAC: Pneumonia adquirida na comunidade; CS: Choque séptico; EME: 

Estado de mal epiléptico; POP: Pós-operatório; Coma; PCR: Parada cardiorrespiratória; CC: Choque cardiogênico 
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          5.3.  Desfechos 

 A tabela 2 mostra que os grupos não diferiram estatisticamente quanto ao tempo 

total de internação na UTI pediátrica e o tempo de internação após a extubação traqueal, 

tempo total de internação hospitalar e após extubação traqueal.   

Tabela 2 – Mediana e valores máximo e mínimo do tempo total de internação na UTI Pediátrica e após 

extubação traqueal e tempo total de internação hospitalar e após extubação traqueal, em dias, comparando 

o grupo oxigenoterapia (GOX) e o grupo ventilação não invasiva (GVNI).  

                                                                   Grupos 

Variáveis 

           GOX 

          (n=53) 

       GVNI 

       (n=55) 

Nível  

Descritivo 

Tempo total de internação na UTI pediátrica     8 (2-28) 9 (2-58)    p > 0,05
a 

Tempo de internação na UTI pediátrica pós-extubação      2 (1-25)       3 (1-16)     p > 0,05
a 

Tempo de internação hospitalar     17 (8-80)  19 (7-141)     p > 0,05
a 

Tempo de internação hospitalar pós-extubação             10 (3-57) 11 (4-91)     p > 0,05
a 

   
 

 

 

Dos 108 pacientes estudados, 11 (10,1%) precisaram ser reintubados, seis pacientes no 

GOX (11,3%) e cinco no GVNI (9,1%), não havendo diferença estatística entre os 

grupos, como mostra a tabela 3.  

Tabela 3 – Comparação entre o grupo oxigenoterapia (GOX) e o grupo ventilação não invasiva (GVNI) 

quanto à necessidade de reintubação e o tempo de reintubação. 

                                                                   Grupos 

Variáveis 

           GOX 

          (n=53) 

       GVNI 

       (n=55) 

Nível  

Descritivo 

Falha (número)   

Não 

Sim 

 

47 

6 

 

50 

5 

  

  p > 0,05
a 

Tempo de reintubação (horas) 13,8 (3 – 24)    15,5 (4 – 22)     p > 0,05
a 

 

 

 

n = número de pacientes; a Mann Whitney. 

a Teste de Goodman 
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Avaliando-se os fatores de risco para desenvolvimento de insuficiência 

respiratória aguda depois da extubação, a sedação e analgesia foi o mais frequente no 

GOX, estando presente em cinco pacientes dos seis que evoluíram com falha do 

tratamento pós-ET. Idade inferior a três meses esteve presente em dois pacientes, 

alterações na Paw > 8,5 ou FiO2 > 0,4 ou índice de oxigenação (IO) > 4,5 em dois 

pacientes e hipercapnia apenas em um paciente. Ventilação mecânica > 15 dias, uso de 

inotrópico por mais de 48 horas, doença cardíaca ou pulmonar e insuficiência cardíaca 

congestiva, não influenciaram a falha neste grupo, como mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4. Fatores de risco para desenvolvimento de insuficiência respiratória aguda depois da 

extubação traqueal em pacientes do grupo oxigênio (GOX) que apresentaram falha ao 

tratamento depois da extubação. 

    Fatores de Risco 
 

Pacientes 

VM>

15 

dias 

Inotrópico 

>48 horas 

Sedação 

Analgesia 

Idade 

1-3 

meses 

Paw>8,5 

FiO2>0,4 

IO>4,5 

Doença 

cardíaca/ 

pulmonar  

ICC ↑PaCO2 PRISM 

1 Não Não Não Sim Não Não Não Não 6 

2 Não Não Sim Sim Não Não Não Não 17 

3 Não Não Sim Não Sim Não Não Não 4 

4 Não Não Sim Não Não Não Não Sim 9 

5 Não Não Sim Não Sim Não Não Não 12 

6 Não Não Sim Não Sim Não Não Não 6 

 

 

 

 

No GVNI a sedação e analgesia bem como as alterações da Paw >8,5 ou FiO2 > 

0,4 ou IO > 4,5 foram os fatores de risco para desenvolvimento de IRA pós-ET  mais 

frequentes, estando presentes em quatro pacientes dos cinco que evoluíram com falha 

do tratamento pós-ET, seguido por  hipercapnia em três pacientes, doença cardíaca ou 

pulmonar em dois pacientes, VM > 15 dias em dois pacientes; uso de inotrópico por 

mais de 48 horas, idade inferior a três meses e ICC estiveram presentes em um paciente 

de cada grupo, como mostra a tabela 5. 

 

 

VM: ventilação mecânica; Paw: pressão média de vias aéreas; FiO2: fração inspirada de oxigênio; IO: índice de oxigenação; 

ICC: insuficiência cardíaca congestiva; PaCO2: pressão arterial do gás carbônico; PRISM: Pediatric Risk of Mortality.  
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Tabela 5. Fatores de risco para desenvolvimento de IRA pós-EOT e pacientes do GVNI que 

apresentaram falha ao tratamento pós-EOT. 

   Fatores de Risco 

 
GVNI 

VM>

15 

dias 

Inotrópico 

>48 horas 

Sedação 

Analgesia 

Idade 

1-3 

meses 

Paw.8,5 

FiO2>0,4 

IO>4,5 

Doença 

cardíaca/ 

pulmonar  

ICC ↑PaCO2 PRISM 

1 Não Não Sim Não Sim Não Não Sim 7 

2 Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 18 

3 Não Não Sim Não Sim Sim Não Não 17 

4 Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim 8 

5 Não Não Não Sim Não Não Não Não 9 

 

 

 

O escore de PRISM à admissão não diferiu entre os grupos, variando 8 (1 -24) 

no GOX e 8 (1 -27) no GVNI, porém quando avaliamos especificamente os pacientes 

que necessitaram de reintubação, observamos que o PRISM foi maior, GOX 10 (4 - 17) 

e GVNI 11 (7 – 18), sem diferença estatística, como mostra a tabela 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM: ventilação mecânica; Paw: pressão média de vias aéreas; FiO2: fração inspirada de oxigênio; IO: índice de oxigenação; 

ICC: insuficiência cardíaca congestiva; PaCO2: pressão arterial do gás carbônico; PRISM: Pediatric Risk of Mortality.  
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Os grupos não diferiram estatisticamente quanto aos parâmetros ventilatórios 

(FiO2, PEEP, Paw e IO) bem como os valores gasométricos: (PaO2, PaCO2, bicarbonato 

e frequência cardíaca/ respiratória pré-ET). Quando os grupos foram comparados no 

momento pós-ET, os parâmetros gasométricos de PaCO2 e bicarbonato não 

apresentaram diferença estatística, bem como os sinais vitais, porém, a PaO2 foi 

significantemente maior no GVNI, como mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Comparação entre o grupo oxigenoterapia (GOX) e o grupo ventilação não invasiva (GVNI) 

quanto aos momentos de avaliação (pré e pós ET), com relação aos parâmetros da ventilação mecânica, 

gasometria arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. 

                       Grupos 

Variáveis 

                        GOX  

  Pré                                               Pós 

                      GVNI 

  Pré                                            Pós 

FiO2 0,40 ± 0,05  0,41 ± 0,05                          0,49 ± 0,05 

 
 

PEEP 5,13 ± 0,59 5,10 ± 0,45                          4,87 ± 0,42 
 
 

PaW (cm H2O) 9,4 ± 2,32 10,3 ± 2,94                          9,80 ± 2,81 
 
 

Índice de oxigenação 
(cmH2O/mmHg) 

4,6 ± 2,01  4,8 ± 2,51                           5,21 ± 2,70 
 

PaO2 (mmHg) 97,0 ± 34,21                     103,23 ± 41,50 
 

94,0 ± 27,21                 102,43 ±42,64 b 
 

PaCO2 (mmHg) 44,1 ± 9,62                           42,6 ± 9,02 45,1 ± 11,53                      44,3 ± 12,80 
 

Bicarbonato de sódio 
(mEq/L) 

26,1 ± 4,93                           25,9 ± 4,43 
 

26,5 ± 5,45                          26,7 ± 6,37 

Frequência cardíaca 
(batimentos/min) 

129,3 ± 16,40                     137,1 ± 14,58 
 

135,6 ± 19,34                     124 ± 16,71 
 

Frequência respiratória 
(cilcos/min) 

38,0 ± 12,0                           40,0 ± 10,3 40,0 ± 10,5                          37,0 ± 12,0 

 

 

 

 

 

 

Índice de oxigenação= Paw x FiO2 x 100/ PaO2 
b
 p < 0,05 comparando os momentos pré e pós-ET 
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                                                                                         Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo clínico, prospectivo e randomizado em crianças de 28 

dias a três anos de idade, idealizado para avaliar a VNI como terapêutica de rotina em 

pacientes com extubação programada, visando à prevenção da insuficiência respiratória 

após a extubação. 

Como o estudo incluiu apenas 108 pacientes, o poder estatístico do tamanho de 

amostra (60%) não nos permitiu concluir de forma definitiva sobre a eficácia da VNI na 

prevenção de reintubação em crianças com IRA após a extubação. O número de 

exclusões foi alto, o tempo de randomização poderia ser modificado para que os 

pacientes fossem mantidos no protocolo e, desta forma, uma análise por intenção de 

tratamento poderia ter sido realizada. 

Como a frequência de IRA é maior em crianças pequenas comparada com a 

população adulta e, muitas vezes antecede a parada cardiopulmonar em crianças, a VNI 

se tornou cada vez mais utilizada para tratamento desta condição em pediatria (26). 

Frequentemente, a VMC é o suporte ventilatório utilizado para manter a função 

pulmonar enquanto a causa da IRA é revertida. Neste sentido, a VNI reduz o trabalho da 

musculatura respiratória, aumenta a ventilação pulmonar, reduzindo assim a dispneia e a 

frequência respiratória e, consequentemente, melhora a troca dos gases (77).  

Yanez et al (72), em estudo randomizado controlado envolvendo 50 crianças 

com IRA, observaram redução da necessidade de intubação traqueal e melhora da 

dificuldade respiratória e da hipoxemia no grupo que recebeu VNI em comparação com 

a terapia padrão. Diferentemente, buscamos estudar a eficácia da VNI para prevenir 

reintubação. Além disso, o estudo de Yanez et al (72) incluiu crianças de 1 mês a 13 

anos, faixa etária mais ampla.  

A capacidade de VNI para prevenir a reintubação em pacientes com falência 

respiratória após a extubação programada é controverso. Keenan et al (70) 

randomizaram 81 adultos para receber VNI ou oxigênio inalatório e observaram que a 

VNI não mudou taxa de reintubação ou mortalidade. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Esteban et al (51), em estudo multicêntrico randomizado, analisando 221 

adultos. Por outro lado, em estudo com 97 adultos, Nava et al (71) concluíram que a 
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instituição preventiva da VNI reduziu o risco de reintubação e Ferrer et al (53) 

observaram que o uso precoce da VNI evitou a insuficiência respiratória pós-extubação.  

Em estudo multicêntrico randomizado mais recente com 406 adultos, Su et al (54) 

demonstraram não haver reduções nas taxas de reintubação ou mortalidade em UTI.  

A divergência observada na literatura sobre a possibilidade da VNI reduzir a 

reintubação e o tempo de internação em UTI e hospitalar em pacientes adultos com 

insuficiência respiratória após a extubação é ainda maior em pediatria, população na 

qual as vantagens da VNI ainda não foram estabelecidas.   

Assim como descrito por Su et al em adultos (54), nosso estudo não demonstrou 

redução da necessidade de reintubação quando a VNI foi utilizada, o que poderia ser 

justificado pelo pequeno número de pacientes nos quais a reintubação foi necessária 

(apenas 11 pacientes). Nossa taxa de sucesso geral em evitar a reintubação foi de 89% 

(80,7% GOX e 90% GVNI). Infelizmente, ainda não há na literatura, estudos com o 

mesmo delineamento em crianças com os quais possamos comparar nossos resultados. 

No entanto, as taxas de falha de extubação para ambos os grupos do estudo foram 

semelhantes à variação observada na literatura em crianças (8 – 20%) (42) e em estudos 

com adultos, como por exemplo, Su et al (54), no qual a falha de extubação foi de 

13,2%, e no trabalho de Jiang et al (74), que mostrou falha de extubação de 15,2%.  

Em nosso estudo, os motivos que levaram à intubação foram variados; no 

entanto, o mais frequente foi IRA secundária a pneumonia, semelhante a relatos na 

literatura (67, 70, 71). 

Em termos de fatores de risco para reintubação, tanto em estudos prospectivos e 

retrospectivos, o escore PRISM é reconhecido como um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de insuficiência respiratória pós-ET (57,58,59). Em nossa amostra, o 

escore PRISM de pacientes que evoluíram para falha de extubação foi maior quando 

comparada com a população que não necessitou de reintubação, como observado por 

Lum et al (58) e Essouri et al (56). Nós observamos que o uso de sedação /analgesia e 

os níveis de Paw maiores que 8,5, FiO2 superior a 0,4, e IO maior que 4,5 foram 

também frequentemente vistos em pacientes que evoluíram para falha pós-ET. No 

entanto, como nossa amostra de falha de extubação foi pequena, esse fato pode não 

refletir a realidade. A PaCO2 não foi fator determinante para falha de extubação em 
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nosso estudo, diferentemente de Essouri et al (56) que demonstrou que o aumento da 

PaCO2 e da frequência respiratória após duas horas de VNI determinou o falha desse 

modo ventilatório. 

PaO2 aumentou significativamente no GVNI após a extubação, indicando 

possível efeito benéfico da VNI sobre a oxigenação. É possível que, com o aumentando 

do tamanho amostral, este efeito positivo da VNI sobre a oxigenação acabaria por 

reduzir a necessidade de reintubação. Nesse sentido, Mayordomo-Colunga et al. (57) 

demonstraram redução significativa da FiO2 no grupo sob VNI.  

Não foi possível demonstrar redução no período de permanência na UTIP e no hospital 

com VNI, como visto por Lum et al. (58). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicam que um estudo randomizado com maior casuística que 

compare VNI com oxigenoterapia padrão em crianças criticamente doentes com 

insuficiência respiratória é viável e fornecem base para futuros ensaios nesta 

configuração. Preliminarmente, não foram observadas diferenças entre os grupos com e 

sem VNI. Além disso, o número de pacientes excluídos foi alto usando a abordagem de 

randomização. 
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