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Resumo
Objetivo: caracterizar o perfil dos recém-nascidos pré termo extubados quanto ao peso ao nascimento, idade gestacional, classificação,
tempo de ventilação mecânica e modalidade de ventilação utilizada
após a extubação, além de verificar a frequência de fisioterapia e os
recursos utilizados. Método: foi efetuada uma pesquisa de campo
caracterizada como estudo transversal com coleta de dados retrospectiva, utilizando uma amostra de conveniência. Foram analisados
641 prontuários de neonatos prematuros nascidos entre janeiro de
2008 e dezembro de 2014, internados na unidade de terapia intensiva neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, submetidos
à intubação orotraqueal. Foi realizada uma análise descritiva considerando frequências e percentuais para as variáveis qualitativas e
média, mediana e desvio padrão para as variáveis qualitativas. O
estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Resultados: o perfil dos recém-nascidos estudados foi do sexo masculino, 57,9%, de baixo peso ao nascer, 51,2% e de prematuridade
considerada moderada, 60,3%. A média de tempo de ventilação mecânica foi de 4,64 dias. Do total de prontuários analisados, 84,3%
realizaram fisioterapia, desses, 98% realizaram técnicas de reequilíbrio tóraco abdominal e 88,2% precisaram de fisioterapia motora.
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Conclusão: o estudo mostrou que a maior parte dos recém-nascidos submetidos à intubação orotraqueal é do sexo masculino, de
baixo peso e de prematuridade considerada moderada. Grande parte
dos recém-nascidosintubados realizam fisioterapia, e a técnica mais
utilizada dentro da unidade de terapia intensiva neonatal é o reequilíbrio tóraco abdominal.
* Autor para correspondência: tatianeeduardo_@hotmail.com
INTRODUÇÃO
Estudos têm apontado que diversas podem
ser as causas que levam à prematuridade,
sendo considerada um grande problema de
saúde pública, principalmente em países em
desenvolvimento1,2. Segundo o Ministério
da Saúde, em 2010, no Brasil, 7,2% dos
Nascidos Vivos foram pré-termos3.
Recém-nascidos pré-termos (RNPT), aqueles nascidos com idade gestacional (IG)
inferior a 37 semanas, possuem uma imaturidade do sistema respiratório, já que apresentam algumas peculiaridades estruturais e
funcionais como costelas e diafragma mais
horizontalizados, o que altera o funcionamento. Além disso, possuem quantidade
reduzida de fibras musculares resistentes à
fadiga, e vias aéreas mais estreitas prejudicando a mecânica respiratória, deixando-os
mais vulneráveis, aumentando, assim, a probabilidade de desenvolver complicações4,5.
Pesquisas de autópsia realizadas apontam
que entre 32% e 52% de todos os óbitos
perinatais estão relacionados a patologias
respiratórias6. Como alternativa de aumentar a sobrevida desses pacientes, vêm sendo utilizados dentro das unidades de terapia
intensiva neonatal (UTIN) o suporte respiratório, que normalmente é oferecido pela
ventilação pulmonar mecânica (VPM) que,
apesar de benéfica, é invasiva e está diretamente associada a complicações. Portanto,
é importante que ocorra um desmame rápido e adequado influenciando diretamente no
sucesso do método7-9.
Além disso, o sucesso da extubação depende da capacidade do paciente executar, espontaneamente, a respiração e de manter as
trocas gasosas adequadas10,11.

Considera-se insucesso quando o paciente
precisa ser submetido a uma nova intubação
no período de até 72 horas após a extubação. Clinicamente, não existem parâmetros
que garantam o sucesso; sabe-se, apenas,
que pacientes reintubados estão predispostos a desenvolver morbimortalidades12.
Em estudo realizado por Fávero et al. (2011),
a extubação precoce mostrou-se fator relevante para determinação do sucesso do método, podendo incidir fortemente sobre as
complicações pulmonares. As complicações
surgem quando os pacientes são incapazes
de realizar as adaptações necessárias.
Em razão das complicações da VPM, e como
um esforço para minimizar a lesão pulmonar,
técnicas suaves de ventilação não invasiva
(VNI) são agora a principal forma de suporte
respiratório em prematuros. A VNI nasal é uma
alternativa para garantir auxílio ventilatório de
maneira menos invasiva. O uso desse método
proporciona a manutenção de maior pressão
nas vias aéreas, garantindo o recrutamento de
maior número de alvéolos, diminuindo o espaço morto, melhorando a mecânica pulmonar e aumentando as trocas gasosas7,13.
O uso de pressão positiva contínua nas vias
aéreas (CPAP) tem sido defendido como
primeira escolha em RNPTs com algum
tipo de morbidade respiratória, e tem se
provado ser um modo eficaz. Além de melhorar a oxigenação, o CPAP alivia a fadiga
dos músculos inspiratórios, evita o colapso alveolar, aumenta a capacidade residual
funcional e diminui o trabalho respiratório,
reduzindo a resistência das vias aéreas8,14,15.
Outro método de VNI que podemos destacar, é a ventilação por pressão positiva intermitente nasal (nIPPV), que vem mostran46
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do menor necessidade de reintubação com
relação ao CPAP, segundo estudos, pois oferece suporte inspiratório de forma intermitente e com nível de pressão possitiva maior
que a expiratória. Esse método vem sendo
cada dia mais utilizado, provando reduzir o
assincronismo toracoabdominal e otimizar a
estabilidade da parede torácica, além de melhorar o volume corrente, o volume minuto
e diminuir o esforço inspiratório7,9.
Com o objetivo de prevenir possíveis agravos e complicações respiratórias e ajudar na
recuperação de pacientes que apresentarem
essas morbidades, a fisioterapia vem atuando constantemente dentro das unidades
de terapia intensiva neonatal (UTIN) na
tentativa proporcionar estabilidade hemodinâmica, prevenir alterações de perfusão/
ventilação, diminuir a resistência pulmonar
e o trabalho respiratório, ajudar a manter
as vias aéreas com o mínimo de secreção,
evitando a obstrução brônquica e a hiperinsuflação pulmonar, além de melhorar o
clearance mucociliar e reexpandir áreas de
colabamento16.
Considerando o exposto, o objetivo desta
pesquisa foi caracterizar o perfil dos RNPT
extubados quanto ao peso ao nascimento,
idade gestacional, classificação, tempo de
VM e modalidade de ventilação utilizada
após a extubação, além de verificar a frequência de fisioterapia e os recursos utilizados.
MÉTODOS
O presente estudo foi aprovado pelo comitê
de ética em pesquisa (CEP) da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV), cadastrado
com o número 1.099.365, caracterizado
como um estudo transversal com coletas de
dados retrospectivo. Foram analisados 521
prontuários, de recém-nascidos (RN) internados entre janeiro de 2010 a dezembro de
2014, somados a 120 prontuários que foram
analisados pelas pesquisadoras Simoura JB
e Tosta AAM, dos nascidos entre janeiro de
2008 a dezembro de 2009, coletados para a

pesquisa “Estudo entre o uso de ventilação
por pressão positiva intermitente e pressão
positiva contínua em vias aéreas em recém-nascidos pré-termo após a extubação
traqueal”, totalizando 641 prontuários analisados. Desses, foram selecionados 121
prontuários de RNPT admitidos na UTIN
do HSCMV. Participaram do estudo todos
os RNPT com IG ≤ a 36 semanas e 6 dias e
peso ao nascimento (PN) < 2000g, submetidos à VPM e intubação orotraqueal (IOT), e
extubados em até 40 dias de vida. Foram excluídos os RNs que apresentaram anomalias
congênitas que comprometessem o sistema
cardiorrespiratório; doenças genéticas; doença neuromuscular que comprometesse a
ventilação mecânica; APGAR inferior a 4
no quinto minuto de vida; hemorragia intracraniana de graus III e VI; malformações do
sistema nervoso central; depressão do sistema nervoso central por drogas. Os dados foram coletados na empresa responsável pelo
arquivo de documentos do HSCMV e no
próprio hospital de maneira sistematizada,
através da ficha elaborada pelas pesquisadoras, contendo variáveis neonatais como:
data de nascimento, sexo, IG, PN, APGAR,
adequação PN/IG, tempo de VPM, modalidade de VNI pós extubação, se tiveram ou
não insucesso, tempo de insucesso, morbidades respiratórias adquiridas, se fizeram
fisioterapia, quantas seções e que técnicas
foram utilizadas.
Foi realizada uma análise descritiva dos
dados, considerando as frequências e percentuais para as variáveis qualitativas e
medidas de resumo de dados como média,
mediana e desvio padrão para as variáveis
quantitativas.
RESULTADOS
Da amostra incluída neste estudo, 57,9%
dos RNs eram do sexo masculino e 42,1%
eram do sexo feminino. Em relação ao peso
ao nascer, 51,2% eram de baixo peso (BP),
37,2% muito baixo peso (MBP) e 11,6% extremo baixo peso (EBP), com uma média de
47
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peso de 1471,04 gramas, ± 359,79 gramas.
Quanto à idade gestacional, 10,8% foram
classificados como limítrofes, 60,3% como
moderados e 28,9% como extremos (tabela
1), a média de idade gestacional foi de 31,4
semanas, ± 2,1 semanas (tabela 2). Quanto
à adequação peso/idade gestacional, 88,4%
eram considerados adequados para idade gestacional (AIG), 11,6% pequenos para idade
gestacional (PIG) e nenhum foi classificado
como grande para idade gestacional (GIG).
Quando considerado o tempo de assistência

ventilatória mecânica, 34,7% ficaram um dia
ou menos, 32,2% ficaram entre 2 e 5 dias e
33,1% ficaram mais que 5 dias no ventilador,
com tempo médio de 4,64 dias, ± 5,67 dias.
Do total, 65,3% fizeram uso de nIPPV enquanto 34,7% utilizaram CPAP.
A fisioterapia foi realizada em 84,3% dos
RNPT (tabela 1). Quanto às técnicas utilizadas, quase todos os RNs realizaram reequilíbrio tóraco abdominal, 88,2% realizaram
fisioterapia motora (tabela 3).

Tabela 1 – Quanto ao Perfil dos RNs
CARACTERÍSTICAS

N

%

SEXO

Feminino
Masculino

51
70

42,1
57,9

PESO AO
NASCIMENTO

BP
MBP
EBP

62
45
14

51,2
37,2
11,6

IDADE GESTACIONAL

Extremo
Limitrofe
Moderado

35
13
73

28,9
10,7
60,3

ADEQUAÇÃO PN/IG

AIG
PIG

107
14

88,4
11,6

VENTILAÇÃO NÃO
INVASIVA

CPAP
NIPPV

42
79

34,7
65,3

FISIOTERAPIA

NÃO
SIM

19
15,7
102
84,3
AIG: Adequado pra idade gestacional.
GIG: Grande pra idade gestacional.
CPAP: Pressão positiva continua.
nIPPV: Pressão positiva intermitente nasal.

BP: Baixo peso.
MBP: Muito baixo peso.
EBP: Extremo baixo peso.
PIG: Pequeno pra idade gestacional.

Tabela 2 – Quanto às Variáveis Quantitativas
PESO AO NASCIMENTO
IDADE GESTACIONAL
TEMPO DE VENTILAÇÃO

Média
1741,04
31,42
4,64

Mediana
1525
32
3

Desvio padrão
359,79
2,15
5,67
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Tabela 3 – Das Técnicas de Fisioterapia
Realizadas
Técnicas
N
RTA
100
AFE
44
BabyBobath
90
MHB
46
Apro. Articular
59
Alongamento
16
RTA: Reequilibriotoraco abdominal.
AFE: Aceleração de fluxo expiratório.
MHB: Manobras de higiênebronquica.

%
98,0
43,1
88,2
45,1
57,8
15,7

DISCUSSÃO
O presente estudo encontrou que, da amostra analisada, a maior parte era composta
por pacientes do sexo masculino (57,9%),
classificados como adequados para idade
gestacional (88,4%), com média de peso ao
nascer de 1471,04 ± 359,79 gramas e idade
gestacional média de 31,4 ± 2,1 semanas.
Em estudo realizado por Venzon (2006),
apesar de ter mostrado números semelhantes com relação ao sexo masculino (54,9%),
as médias de peso ao nascimento e idade
gestacional mostram-se inferiores as encontradas neste estudo, sendo 1034,21 ± 174,19
gramas e 28,79 ± 1,96 semanas, respectivamente. Fávero et al. (2011) também encontraram que a prevalência de IOT é maior no
sexo masculino (58,3%).
Quanto à fisioterapia, os números mostram que uma parte considerável da amostra (84,3%) realizou alguma técnica, e que,
destes, quase todos (98%) fizeram fisioterapia respiratória.
CONCLUSÃO
Da população geral incluída neste estudo,
encontramos que o perfil dos RNs intubados
é do sexo masculino, baixo peso ano nascer,
com média de peso de 1471,04 gramas, prematuridade moderada, com média de 31,4
semanas, adequados para idade gestacional,
média de tempo de VPM de 4,64 dias e a
maior parte faz uso de nIPPV.

A fisioterapia foi realizada em grande parte
dos RNPT, a técnica mais utilizada foi reequilíbrio tóraco abdominal.
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