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Open bedside tracheostosmy in the ICU of a
University Hospital

RESUMO
Introdução: A traqueostomia é um procedimento cirúrgico
eletivo realizado em pacientes graves que requerem suporte
respiratório prolongado. O risco de transporte, os custos
crescentes associados e a dificuldade em reservar uma sala de
operações são obstáculos que favorecem sua realização à beira
do leito da UTI. Objetivo: Analisar as indicações, a viabilidade e
as complicações da traqueostomia realizada a beira do leito em
UTI, bem como determinar se a traqueostomia precoce reduz o
tempo de internação na UTI e a mortalidade geral, e comparar
os resultados com a literatura. Método: Estudo retrospectivo em
que foram analisados, no período de janeiro de 2007 a julho de
2009, prontuários de 107 pacientes internados na UTI do Hospital
Universitário Walter Cantídio (HUWC) e que foram submetidos à
traqueostomia. Os procedimentos foram realizados por residentes
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, sob a orientação de staff do
Serviço. Resultados: A média de idade foi de 56 anos, sendo
60,7% pacientes do sexo feminino e 39,3% do sexo masculino. A
insuficiência respiratória foi o motivo mais comum de internação
na UTI, em 46,7% dos casos, e a perspectiva de intubação
prolongada foi a indicação mais frequente de traqueostomia, em
70,1%. Houve cinco complicações descritas, três delas foram
decanulações acidentais e duas foram hemorragia. 90 (84,1%)
dos pacientes realizaram traqueostomia tardiamente (>7 dias) e
17 (15,2%) precocemente (<7 dias). A traqueostomia realizada
de forma precoce foi importante fator para a redução do tempo
de internação na UTI (p=0,018). Conclusão: A traqueostomia
aberta pode ser feita com segurança na UTI, desde que se
possua material adequado bem como pessoal qualificado
para sua realização e para o acompanhamento do paciente
traqueostomizado.

ABSTRACT
Introduction: Tracheostomy is a surgical procedure performed
on critically ill patients requiring prolonged respiratory support.
The risk of transporting, the increasing associated cost and
operative room schedule are obstacles that lead it to be performed
at the bedside in the ICU. Objective: To determine the indications,
feasibility and complications of tracheostomy performed at the
bedside in the ICU, and analyze ICU stay, hospital stay and
overall mortality when it was done early or late. Method: The
medical records of 107 patients submitted to tracheostomy in
the ICU of a university hospital (HUWC) between January 2007
and July 2009 were evaluated retrospectively. The procedures
were performed by Head and Neck Surgery residents under the
supervision of Head and Neck surgeon. Results: The mean age
of the patients was 56 years, 60.7% were females and 39.3%
were male. Respiratory failure was the most common reason for
ICU admission in 46.7%, and the prolonged need for intubation
was the most common indication for tracheostomy, 70.1%. There
were five complications, three were accidental tube removal and
two were substantial bleending. 88 (84.6%) patients underwent
late tracheostomy (> 7 days) and 16 (15.4%) early (< 7 days). The
tracheotomy performed at an early stage was an important factor
for reducing the length of stay in ICU (p = 0.018). Conclusion:
The open tracheostomy in the ICU is feasible and presents low
rate of complications, provided they have appropriate equipment
and qualified personnel for make the procedure and monitor the
patient during and after.
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INTRODUÇÃO
A traqueostomia é um procedimento eletivo muito
comum em hospitais de grande porte1,2. É considerada
a cirurgia mais frequente nos pacientes internados nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), pois eles geralmente necessitam de ventilação mecânica por um tempo
prolongado, e a traqueostomia possui vantagens sobre o
tubo orotraqueal nessa situação³. Os benefícios vão desde a redução da resistência de vias aéreas, dos riscos
de ulcerações orais e labiais, até a agilizar o desmame
da ventilação mecânica, permitir alimentação oral, proporcionar maior conforto e comunicação aos pacientes e
facilitar os cuidados da enfermagem4,5.
Tradicionalmente, a traqueostomia eletiva era realizada no centro cirúrgico. Porém, devido à melhor estruturação das UTIs, ao surgimento de aparelhos menores
e instrumentos mais práticos bem como de profissionais
mais experientes, passou a ser realizada também à beira
do leito. Todavia ainda não é consenso a sua realização
nas UTIs, necessitando, assim, de um maior número de
estudos para confirmar sua segurança6, apesar de evitar
o transporte dos pacientes e suas consequências, visto
que muitos deles não devem ser muito mobilizados, têm
lesões graves e estão geralmente conectados a múltiplos aparelhos, acessos venosos, drenos ou monitorizações mais invasivas que podem sair do lugar durante o
transporte, complicando ou ameaçando suas vidas7.
Ainda não existe consenso sobre qual a época certa
para realização da traqueostomia em pacientes sob regime de ventilação mecânica8. Alguns autores propõem
a sua realização de forma precoce, pois esta medida parece está associada à redução da ventilação mecânica,
ao tempo de internação na UTI e ao tempo de internação
hospitalar 9-11.
O objetivo do estudo foi analisar a indicação, em que
momento foi realizada e a técnica utilizada na traqueostomia, bem como o perfil do paciente traqueostomizado
e a segurança do procedimento à beira do leito da UTI.
Além disso, foram comparados os pacientes que se submeteram ao procedimento de forma precoce com os que
a realizaram de forma tardia.
MÉTODO
Trata-se de um estudo retrospectivo em que foram
analisados, no período de janeiro de 2007 a julho de
2009, prontuários de 107 pacientes internados na UTI
do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) que
foram submetidos à traqueostomia. Os procedimentos
constituíam conduta habitual do serviço para o tratamento dos pacientes, e, por isso, o consentimento livre pósinformado não foi obtido. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do HUWC.
Os procedimentos foram realizados por residentes
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, sob a orientação de
staff do Serviço. A técnica utilizada foi a da traqueostomia subtireóidea aberta, realizada à beira do leito, com
22
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incisão transversal na pele e na traqueia na segunda ou
terceira membrana traqueal, colocando um ponto de reparo em sua borda inferior.
Foram analisadas variáveis como: idade, sexo, mortalidade geral na UTI, escore do Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II (APACHE II), mortalidade
prevista segundo esse índice, mortalidade na UTI, tempo de internação na UTI, tempo de internação hospitalar,
tempo antes da traqueostomia, indicação de traqueostomia, e complicações da cirurgia. Os dados foram recuperados de um banco de dados alimentado prospectivamente.
Os distúrbios que deram origem à internação na UTI
foram padronizados como: insuficiência respiratória,
distúrbio cardiovascular, sepse, disfunção neurológica,
doença gastrointestinal e outros. As indicações de traqueostomia foram as seguintes: intubação prolongada
(perspectiva de intubação > 14 dias), proteção da via
aérea (em casos de pacientes com déficit neurológico
grave), toalete pulmonar e obstrução das vias aéreas.
Somente foram submetidos ao procedimento os pacientes que apresentavam coagulograma favorável: contagem de plaquetas maior que 50.000, tempo e atividade
de protrombina (TAP) determinando INR <1,5 e tempo
de tromboplastina parcial ativada adequada.
Os pacientes foram divididos em dois grupos: o grupo da traqueostomia precoce, no qual o procedimento foi
realizado nos primeiros sete dias do início da ventilação
mecânica, e o grupo da traqueostomia tardia, realizada
após este período.
As variáveis estudadas foram descritas utilizando
médias e proporções. Os dados coletados foram classificados e tabulados em um planilha eletrônica, utilizandose o programa EpiInfo (versão 6.0). A análise estatística configurou-se pelo uso do teste do Qui-quadrado ou
o teste Exato de Fisher para associação das variáveis
qualitativas. Para as variáveis quantitativas utilizou-se o
teste de Mann-Whitney. Fixou-se o risco ≤ 0,05 ou 5%
como nível de rejeição da hipótese de nulidade.
RESULTADOS
Os dados epidemiológicos dos pacientes submetidos à traqueostomia foram descritos na Tabela 1. A média de idade foi de 56 anos, sendo 60,7% pacientes do
sexo feminino e 39,3% do sexo masculino. A insuficiência respiratória foi o motivo mais comum de internação
na UTI, correspondendo a 46,7% dos casos. Disfunção
neurológica e sepse vêm em segundo e terceiro lugar
com 25,2% e 15,9%, respectivamente. A mortalidade geral na UTI foi de 29,9%.
A Tabela 2 mostra os dados relativos à traqueostomia. A intubação prolongada foi a indicação mais frequente de traqueostomia, em 70,1%. Proteção da via aérea veio em segundo lugar com 24,3%. Obstrução da via
aérea e toalete pulmonar corresponderam a 2,8% dos
casos cada. A cânula de traqueostomia mais utilizada foi
a de número 7,5, correspondendo a 67,3% do total.
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Tabela 1. Características epidemiológicas dos pacientes
submetidos à traqueostomia.

Tabela 2. Dados relativos à traqueostomia aberta.

Variáveis

Indicações
Intubação prolongada
Obstrução da via aérea
Proteção de via aérea
Toalete pulmonar
Número da cânula utilizada
Nº 6
Nº 7,5
Nº 8
Nº 8,5
Complicações
Sangramento
Decanulações

N (%) ou Média ± DP

Idade (anos)
Sexo
Feminino
Masculino
Mortalidade geral na UTI
Média do APACHE II
Mortalidade prevista
Tempo de internação (UTI)
Tempo de internação (hospitalar)
Tempo de intubação orotraqueal
Motivo da internação na UTI
Disfunção neurológica
Disfunção cardiovascular
Doença gastrointestinal
Insuficiência respiratória
Sepse
Outros

56 ± 18,90
65(60,7)
42(39,3)
32 (29,9)
20,19 ± 8,38
37,52 ± 21,40
20,71± 10,55
50,86 ± 35,00
11,85 ± 3,70
107
27 (25,2)
4 (3,7)
6 (5,6)
50 (46,7)
17 (15,9)
3 (2,8)

Variáveis

Número de pacientes (%)
75 (70,1)
3 (2,8)
26 (24,3)
3 (2,8)
1(0,9)
72 (67,3)
28 (26,2)
6 (5,6)
5(4,7)
2(1,9)
3(2,8)

Tabela 3. Comparação entre traqueostomia precoce e tardia .
Variáveis
n (%) ou Média ± DP
Número de pacientes
Idade
Sexo
Feminino
Masculino
Escore do APACHE II
Mortalidade prevista
Tempo de internação (UTI)
Tempo de internação (hospitalar)
Mortalidade geral na UTI
Complicações da cirurgia

Precoce (< 7 dias)

Tardia ( > 7 dias)

Valor – p*

17(15,9)
58,23±19,07

90(84,1)
55,77 ± 21,94

0,663

13 (76,5)
4 (23,5)
18,41 ± 5,23
28,99 ± 20,07
16,58± 10,82
41,68± 25,69
5 (15,6)
2 (40)

52 (57,8)
38 (42,2)
20,53 ± 8,83
39,17 ± 21,36
21,50 ± 10,37
52,72 ± 36,46
27 (84,4)
3 (60)

0,336
0,069
0,0189*
0,263
0,057
0,177

*Valor estatisticamente significativo.

Houve cinco complicações descritas (4,7%), três delas foram decanulações acidentais e duas complicações
foram de cunho hemorrágico. Em dois casos houve perda de cânula no 1º dia de pós-operatório e outro caso
com 36 horas de cirurgia. Esses pacientes foram submetidos à nova traqueostomia com fixação adequada
do tubo. As outras duas complicações foram um sangramento de pequena monta, controlado adequadamente
por compressas, e o outro um sangramento abundante decorrente de uma fístula carotídeo-traqueal. Neste
caso, o paciente evoluiu com choque hipovolêmico, necessitando de cervicotomia alargada de urgência para
correção da fístula. No pós-operatório, evoluiu com um
acidente vascular cerebral isquêmico. Posteriormente,
recebeu alta da UTI. Não houve nenhum óbito relacionado ao procedimento cirúrgico.
A comparação entre a traqueostomia realizada precocemente (≤7 dias) e tardiamente (>7 dias) foi evidenciada na Tabela 3. 90 (84,1%) dos pacientes realizaram

traqueostomia tardiamente e 17 (15,9%) precocemente.
Da análise dos dados, podemos estimar que a traqueostomia realizada de forma precoce foi um importante
fator para a redução do tempo de internação na UTI. Não
houve diferença estatística em relação ao tempo de internação hospitalar e a mortalidade na UTI.
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DISCUSSÃO
A traqueostomia feita à beira do leito na UTI já foi
considerada um procedimento de alta morbidade e mortalidade, e era realizada principalmente no centro cirúrgico3. No entanto, diversos estudos mostram que esse
procedimento pode ser realizado eficientemente na UTI,
devido ao surgimento de aparelhos menores e mais práticos e ao melhor treinamento dos profissionais6. Além
disso, existem riscos durante o transporte de pacientes
graves para o centro cirúrgico, o custo do procedimento
é bem maior do que quando é feito na UTI, e geralmen-
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Tabela 4. Complicações de traqueostomias abertas em diversos estudos.
Autores

Ano

N

Local

Presente Estudo
Silvester et al.17
Perfeito et al.7
François et al.16
Antonelli et al.18
Massick et al.19
Freeman et al.20
Upadhyay et al.3

2010
2006
2006
2003
2005
2001
2001
1996

107
100
73
86
72
64
40
159

UTI
UTI
UTI
UTI
CC
CC
CC
CC

Sangramento (%) Perda da cânula (%)

te é difícil reservar uma sala de operações em grandes
hospitais, devido às inúmeras cirurgias que ocorrem simultaneamente, o que retarda o tempo da traqueostomia
e leva a perda dos benefícios de quando é realizada precocemente7, 12-14.
Devido à descrição da técnica da traqueostomia percutânea por Ciaglia, a traqueostomia à beira do leito passou a ser uma opção aceitável, pois aparentemente essa
nova técnica é mais segura e mais fácil de ser realizada do que a aberta15. Porém, em estudos comparativos
elas apresentaram resultados semelhantes em relação
às complicações16-20. Delaney et al., em uma metanálise, mostrou índices de complicação equivalente para as
duas técnicas durante o procedimento e a longo prazo,
porém com incidência de infecção da ferida operatória
menor quando foi feita a traqueostomia percutânea2.
Outras comparações, como custos, duração do procedimento e a utilização mínima de recursos mínimos ainda
são controversos19, devido a falhas metodológicas nas
pesquisas, como viés de seleção ou comparações entre
grupos heterogêneos14.
Com relação ao momento ideal de realização da traqueostomia, as evidências são limitadas21. Em 1989, um
consenso organizado pela NAMDRC (National Association of Medical Directors of Respiratory Care) recomendou traqueostomia para os pacientes com necessidade
prevista de via aérea artificial por mais de 21 dias. Quando houvesse incerteza na determinação dos dias de necessidade de via aérea artificial, uma avaliação clínica
diária deveria ser realizada22. Metanálise publicada em
2005 por Griffiths et al., concluiu que a realização mais
precoce do que a atualmente praticada pode reduzir a
duração de ventilação mecânica e o tempo de internação na UTI1. Outros trabalhos ainda apontam como benefício à diminuição do tempo de internação hospitalar
e da incidência de pneumonia relacionada à ventilação
mecânica10,11.
Em nosso estudo comparamos a traqueostomia
precoce e a tardia (Tabela 3). Diferindo dos dados da
literatura9-11, em que foi relatado diminuição significativa
do tempo de internação na UTI, do tempo de internação hospitalar, do APACHE II e da mortalidade geral, observamos que, quando a traqueostomia foi realizada de
forma precoce, houve uma diminuição de significância
estatística apenas do tempo de internação na UTI.
24

1,9
6
2,7
4,6
7,2
15,6
0,5
4,4

2,8
1
0
1,2
0
0
0
1,3

Pneumotórax (%)
0
0
0
1,2
0
4,7
0
1,3

A Tabela 4 mostra que o número de complicações
relacionadas à traqueostomia na UTI nesse estudo foi
semelhante ao relatado na literatura, com resultados
equivalentes aos procedimentos realizados em centro
cirúrgico e em outras UTIs3,7,16-20. Mesmo realizadas
em pacientes críticos, não tivemos mortalidade relacionada às traqueostomias. Julgamos que tanto a baixa
incidência de complicações como a ausência de óbito
relacionado ao procedimento se deve principalmente
ao preparo cuidadoso do local, com iluminação eficiente, material adequado, profissionais qualificados e bom
acompanhamento da enfermagem.
A redução do tempo de internação na UTI traz
inúmeros benefícios aos pacientes e ao hospital. Os
pacientes ficam menos expostos as infecções hospitalares, há uma redução de custos, pois o paciente permanece menor tempo na UTI; o hospital pode dispor
dos leitos da UTI no atendimento de outro paciente; e
os pacientes podem receber visitas de familiares com
maior frequência23-26.
CONCLUSÃO
Concluímos que a traqueostomia aberta pode ser
feita com segurança na UTI, desde que esta possua
material adequado bem como pessoal qualificado para
sua realização e para o acompanhamento do paciente
traqueostomizado. Apresenta baixo índice de complicações mesmo quando realizada em pacientes graves por
cirurgiões em treinamento sob supervisão de um especialista. Conforme a literatura, observamos também que
a traqueostomia realizada precocemente foi um dos fatores responsáveis pela diminuição do tempo de internação na UTI no nosso serviço.
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