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RESUMO: A MANUTENÇÃO DE VIA AÉREA ARTIFICIAL É ATUALMENTE UM PROCEDIMENTO DE 

ROTINA EM UTI’S NEONATAL E PEDIÁTRICA. A OCORRÊNCIA DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL (EA) 

ESTÁ RELACIONADA A FATORES DE RISCO, COMO O GRAU DE SEDAÇÃO, ALTERAÇÕES 

NEUROLÓGICAS, DESCONFORTO RESPIRATÓRIO E/OU AGITAÇÃO. O CUIDADO DE PACIENTES 

COM VIAS AÉREAS ARTIFICIAIS, CONECTADOS A VENTILADOR OU NÃO É UMA PRÁTICA SEGURA, 

MAS NÃO ISENTA DE RISCOS. O NÃO CUMPRIMENTO DE ALGUNS DETALHES BÁSICOS SOBRE A 

MANUTENÇÃO DA PERMEABILIDADE DO TUBO TRAQUEAL E PREVENÇÃO DE EA PODE RESULTAR 

EM GRANDES DANOS. O INDICE DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL FOI OBSERVADO EM ESTÁGIO DE 

GERENCIAMENTO, O QUAL APONTOU UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DAS TAXAS. FOI 

DESENVOLVIDO UM ESTUDO, CONSTRUIDO E APLICADO UM BANDLE DE CUIDADOS, VISANDO A 

SEGURANÇA DO PACIENTE E REDUZINDO OS INDICES DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, Extubação, Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, Unidades de Terapia 

Intensiva Pediátrica, Segurança do Paciente. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A extubação acidental apesar de frequente, não é um tema discutido rotineiramente pelos 

profissionais da saúde, bem como medidas preventivas. Contudo, é necessário que a equipe atualize-

se para a melhoria no atendimento, fazendo com que os casos de extubação acidental se tornem cada 

vez menos frequente. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico sobre a incidência de 

extubação acidental em UTI’s Neonatal e Pediátrica, com intuito de construção de um bundle após 

observação dos altos índices de extubação acidental recorrentes, melhorando a qualidade da 

assistência e segurança do paciente. Com objetivo de realizar a construção e validação de um bundle 

de cuidados, reduzindo o índice de extubação acidental e contribuindo com o processo de cuidado. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

          As unidades de terapia intensiva (UTI’s) são áreas que abrangem o cuidado especializado e 

tecnológico de atendimento aos pacientes em situação crítica de saúde, logo, há maior predisposição 
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à ocorrência de eventos adversos, devido aos inúmeros procedimentos invasivos e equipamentos, 

além das particularidades clínicas de cada pacientes.  

          Uma das estratégias que vem sendo efetiva na prevenção, diminuição de riscos em áreas críticas 

e complexas são ferramentas como protocolos, bundles, checklists, entre outros, associados a 

treinamento e educação permanente, servindo como pilares da segurança do paciente.  

          Nesse sentido, os bundles de cuidado têm demostrado efetividade na redução de eventos 

adversos como pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), infeções associadas a cateter 

venoso central e lesão por pressão. 

          A extubação acidental não é programada, tornando-se um indicador desfavorável a qualidade 

da assistência prestada em UTI’s Neonatal e Pediátrica, pode ocorrer pelo manejo da equipe de saúde 

durante o transporte, mudança de decúbito, banho no leito, entre outros, como também pode vir a 

acontecer pela auto extubação, onde o próprio paciente retira o dispositivo ventilatório, seja por 

sedação inadequada, alterações neurológicas, desconforto respiratório e/ou agitação.  

          Dessa maneira, pode acarretar complicações, sequelas e acrescer as taxas de mortalidade, existe 

uma preocupação acrescida a respeito da segurança na assistência, qualidade de vida, repercussão nas 

famílias, prejuízo emocional nos profissionais e custos sobrecarregados para os sistemas de saúde. 

          Levando em consideração a utilização da taxa de extubação acidental como um dos indicadores 

utilizados nas avaliações de qualidade de serviço. A diminuição taxa de extubação acidental é 

imprescindível, sendo um evento recorrente e evitável.  

3. METODOLOGIA 

          O presente estudo foi desenvolvido através de metodologias cientificas, baseadas em dados 

publicados por um Hospital Universitário do Paraná, sobre os índices de extubação acidental em 

unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica. Neste contexto, foram analisados dados dos 

meses de Março a Dezembro de 2017. 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

          Durante as práticas cotidianas foi observado situações que podem conduzir episódios de 

deslocamentos do TOT e traqueostomia, acarretando grandes danos ou consequências fatais. A vista 

disso o bundle de cuidados se constitui de uma ferramenta que possibilita a tomada de decisões com 

maior segurança, durante a assistência e a organização do trabalho de enfermagem em áreas críticas. 
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Acredita-se que o bundle poderá contribuir na redução de extubação não planejada e como estratégia 

para promover a segurança do paciente, além de servir como instrumento de referência em programas 

de educação permanente no cuidado a pacientes com ventilação mecânica e em processo de desmame 

ventilatório. 

          A vista disso, foi observado durante estágios de gerenciamento, taxas elevadas de extubação 

acidental, comparando a média de extubação acidental em cidades do Paraná. Em Curitiba, no ano de 

2017, existiam em média 32 pacientes hospedados/dia, desses, foram registrados 4,6% extubações 

acidentais.  

BUNDLE DE CUIDADOS: 

Durante o transporte do paciente intra-hospitalar e extra-hospitalar: 

• Conferir sedação e analgesia pré-transporte;  

• Conferir volume de oxigênio constante no torpedo a ser utilizada no    transporte; 

• Conferir montagem adequada e funcionamento do ambú; 

• Conferir presença de monitor portátil de pulso e oximetria; 

• Realizar transferência do paciente do leito para a maca com auxilio de no mínimo 3 pessoas; 

• Verificar numeração em que está fixado o dispositivo ventilatório (TOT) e anotar; 

• Pausar dieta; 

• Conferir permeabilidade de acessos venosos; 

• Fixar os drenos, atentando para que o dreno de tórax não fique fora d’água. Em caso de quebra 

acidental do frasco - o clampeamento deve durar o menor tempo possível devendo o mesmo 

ser desfeito ao menor sinal de dificuldade respiratória, cianose, arritmia cardíaca ou enfisema 

subcutâneo; 

• Reduzir ao máximo o número de bombas infusaras, porém, manter sempre as drogas 

vasoativas (DVA) e consultar o médico sobre o que deverá ser mantido;  

• Adaptar ao leito o respirador de transporte, a bala de oxigênio e o monitor de pulso e 

oximetria, quando o transporte intra-hospitalar; 

Quando se tratar de transporte intra-hospitalar, seguir as ações descritas nos itens de 1 a 6, acrescido 

das seguintes ações: 
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• Retirar todos os sistemas de monitorização do paciente, instalando o monitor portátil de pulso 

e oximetria; 

• Desconectar do VM, adaptar o TOT ou TQT ao ventilador manual adaptado a bala de 

oxigênio. Chegando no setor de destino, adaptar o paciente ao VM; 

• Avaliar adaptação do paciente ao VM por cinco minutos; 

• Se a transferência for necessária para realização de exame, observar se o comprimento das 

traqueias é suficiente para o movimento necessário dentro dos aparelhos (tomografia e 

ressonância). 

• Trocar o respirador de transporte, o reanimador e outros dispositivos, avaliando a adaptação 

do paciente por 5 minutos. 

Durante o banho no leito: 

• Conferir a sedação e analgesia antes do banho; 

• Verificar o estado geral do paciente, bem como os sinais vitais. 

• Pausar dieta; 

• Checar a fixação e estabilidade do dispositivo ventilatório;  

• Verificar numeração em que está fixado o dispositivo ventilatório (TOT) e anotar; 

• Verificar a pressão do cuff, mantendo-o insuflado com o volume mínimo de oclusão, se 

existente. 

• Verificar fixação e posição do dispositivo ventilatório e anotar; 

• Verificar e anotar a rima onde está fixado o dispositivo; 

• Manter o tubo apoiado por um dos membros da equipe; 

• Abaixar a cabeceira; 

• Retirar o travesseiro; 

• Aproximar o paciente para a beira da cama  

• Mover o paciente da cama para a balança para pesagem (crianças até 15kg); 

• Retornar o paciente para a cama com cuidado para não deslocar o tubo; 

• Elevar a cabeça para higiene;  

• Mobilizar o dispositivo ventilatório para a limpeza da língua com cuidado e sempre auxiliado; 

• Mudar o paciente para o decúbito lateral em que se encontra o respirador para higiene do 

dorso e glúteos; 
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• Mudar o paciente para o outro lado a fim de completar a higiene dorsal se necessário; 

• Realizar trocas de roupas de cama e vestimenta do paciente; 

• Posicionar o paciente no decúbito proposto;  

• Elevar a cabeceira;  

• Fixar o circuito no suporte do respirador se houver, prevendo comprimento suficiente em caso 

de ocorrer deslocamento do paciente no leito, evitando tração do circuito. 

Durante a troca de tubo orotraqueal ou da traqueostomia: 

• Checar nível de sedação; 

• Verificar numeração em que está fixado o dispositivo ventilatório (TOT) e anotar; 

• Verificar fixação e posição do dispositivo ventilatório e anotar; 

• Manter o guia do balonete lateralizado e visível (quando houver);  

• Retirar o fixador antigo com auxílio da tesoura, se necessário; atentando para não perfurar o 

tubo, cuff (se houver) e a pele do paciente; 

• Manter uma das mãos no tubo endotraqueal e está apoiada no dorso do paciente com a 

finalidade de não perder o ponto de apoio durante o procedimento; 

• Realizar a limpeza da área; 

• Aplicar protetor de pele (spray disponível), aguardar secar e refixar, mantendo o tubo na 

mesma numeração anterior, anotar no prontuário a altura do tubo de acordo com a numeração 

na comissura labial;  

Em caso de traqueostomia, seguir as ações descritas nos itens de 1 a 5, seguido das seguintes ações: 

• Substituir a fixação, devendo ser estabilizado o tubo pela segunda pessoa, a qual com uma 

mão deverá segurar o tubo e com a outra a parte posterior da cabeça e o executor fará a fixação. 

Durante a mudança de decúbito: 

• Verificar sinais vitais. 

• Conferir a sedação e analgesia antes da manipulação; 

• Pausar dieta; 

• Checar fixação e estabilidade do dispositivo ventilatório. 

• Aproximar o ventilador mecânico do leito do paciente. 
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• Verificar numeração em que está fixado o dispositivo ventilatório (TOT) e anotar; 

• Soltar o circuito do respirador do suporte se houver; 

• Abaixar a cabeceira; 

• Apoiar as traqueias do respirador no próprio braço do colaborador;  

• Elevar o paciente no leito e neste momento manter os olhos no dispositivo ventilatório; 

• Evitar o tracionamento do dispositivo ventilatório com os circuitos do VM durante o manuseio 

do paciente. 

• Posicionar o paciente no decúbito proposto;  

• Elevar a cabeceira;  

• Fixar o circuito no suporte do respirador se houver, prevendo comprimento suficiente em caso 

de ocorrer deslocamento do paciente no leito, evitando tração do circuito. 

• Atentar para que as traqueias do VM não fiquem presas nas grades, berços ou incubadoras, 

promover contenção adequada se necessário. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Por tanto, foi realizada uma pesquisa que permitiu apontar a necessidade da aplicação da 

educação permanente construído através de um bundle de cuidados, visando a segurança do paciente 

e valorização do cuidado como pilares básicos que conduzem a qualidade da assistência, bem como 

a diminuição os índices de extubação acidental. 
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