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RESUMO

Embora os benefícios da posição elevada da cabeceira do leito estejam bem
determinados, não existe estudos na literatura que descrevam os desfechos do
posicionamento da cabeceira do leito sobre o volume corrente e mecânica respiratória de
paciente pediátricos sob ventilação mecânica. A pesquisa teve como objetivo avaliar os
efeitos do posicionamento a 0º, 30º, 45º e 60º de elevação na cabeceira do leito sobre
o volume corrente e mecânica respiratória de pacientes pediátricos em ventilação
mecânica. Em um ensaio clínico não controlado do tipo antes e depois, foram incluídos
52 pacientes de ambos os sexos, com idade cronológica de 28 dias a 14 anos
incompletos, internados na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica por mais de 24
horas. Os pacientes estavam em ventilação mecânica invasiva, sedados, sem
interação com o ventilador mecânico e clinicamente estáveis, sendo posicionados em
0º, 30º, 45º e 60º de elevação da cabeceira do leito. Para cada uma das posições foi
avaliado o volume corrente expiratório, mecânica respiratória, pressão inspiratória de
pico, pressão de platô, pressão média de vias aéreas, pressão de distensão pulmonar
e variáveis fisiológicas. Com a angulação da cabeceira do leito em 30º e 45º observouse aumento no volume corrente expirado (p < 0,01), aumento na complacência
pulmonar dinâmica (p < 0,01) e diminuição da resistência das vias aéreas (p < 0,01).
Com a angulação da cabeceira em 30º observou-se aumento da complacência
pulmonar estática (p < 0,01). Com relação as variáveis fisiológicas com a angulação
da cabeceira a 60º houve um aumento da frequência cardíaca (p > 0,01), com a
cabeceira do leito em 30º, 45º e 60º houve um aumento progressivo da pressão arterial
e com a cabeceira do leito em 30º e 45º houve um aumento da saturação periférica
de oxigênio com a melhora na relação SpO2/FiO2 (p < 0,01). O posicionamento do
paciente em 30º e 45º de elevação da cabeceira do leito promove um aumento
significativo no volume corrente expirado, complacência pulmonar estática e dinâmica
e diminuição da resistência das vias aéreas.
Palavras-chave: Posicionamento do paciente; ventilação mecânica; mecânica
respiratória, pediatria.

ABSTRACT

Although the benefits of bedside elevation are well established, there are no literature
studies describing the bedside positioning outcomes over tidal and mechanical tidal
volume of pediatric patients under mechanical ventilation. The aim of the research was
to evaluate the effects of positioning at 0º, 30º, 45º and 60º of elevation at bedside on
tidal volume and respiratory mechanics of pediatric patients under mechanical
ventilation. In an uncontrolled clinical study of the before-after type, 52 patients of both
sexes, with a chronological age of 28 days to 14 incomplete years, were admitted to
the Pediatric Intensive Care Unit for more than 24 hours. The patients were in the use
of invasive mechanical ventilation, sedated and without interaction with the mechanical
ventilator and clinically stable, were positioned at 0º, 30º, 45º and 60º of elevation of
the headboard of the bed. For each of the positions, the expiratory tidal volume,
respiratory mechanics, peak inspiratory pressure, plateau pressure, mean airway
pressure,

pulmonary distension

pressure and

physiological

variables

were

evaluated.Results: Patients presented an increase in expired tidal volume , increase
in dynamic lung compliance and decrease in airway resistance with headboard
angulation at 30º and 45º (p < 0,01). Static pulmonary compliance increased with
headboard angulation at 30º (p < 0,01). Increased heart rate with headboard at 60º (p
< 0,01) and progressive increase in blood pressure with headboard elevation at 30º,
45º and 60º (p < 0,01). Increased peripheral oxygen saturation at the 30º and 45º
positions (p < 0,01) with the improvement in the SpO2/FiO2 ratio (p < 0,01). The
patient's positioning at 30º and 45º bed head elevation promotes a significant increase
in expired tidal volume, static and dynamic pulmonary complacency, and decreased
airway resistance.Keywords: Patient positioning; mechanical ventilation; respiratory
mechanics; pediatrics;
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1 INTRODUÇÃO

Na prática clínica, a abordagem terapêutica de lactentes e crianças deve
considerar o entendimento de um organismo em crescimento e desenvolvimento.
Portanto, é de suma importância o conhecimento específico da anatomia e fisiologia
do sistema respiratório nas crianças (MARCONDES; MACHADO, 2007; CARVALHO;
PEREIRA, 2011).
A alta complacência da caixa torácica, músculos respiratórios menos
desenvolvidos, menor número de unidades alveolares e menor complacência pulmonar
são características observadas em crianças. Essas condições favorecem a fadiga
muscular precoce, colapso de vias aéreas e dos alvéolos, com redução da área de
trocas gasosas (DUFF; ROSYCHUK; JOFFE, 2007; CARDOSO, 2007; NEVES;
KOLISKI; GIRALDI, 2009).
A clara compreensão da fisiologia pulmonar, os aspectos anatomofisiológicos
da criança e do processo fisiopatológico da doença são fatores que influenciam
diretamente no processo de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) (SARMENTO; PAPA;
RAIMUNDO, 2011).
Nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) a utilização da VMI
consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência
respiratória aguda ou crônica agudizada (III CONSENSO BRASILEIRO DE
VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007; SARMENTO; PAPA; RAIMUNDO, 2011; JUNIOR,
2014; GUPTA; ROSEN, 2016; VIDAL; PÉREZ; EULMESEKIAN, 2016).
As mudanças de decúbito têm sido extensivamente utilizadas nas unidades
de terapia intensiva em adultos como tratamento e prevenção de diversas
enfermidades que acometem os pacientes gravemente doentes (DEAN, 2002;
COSTA; ROCHA; RIBEIRO, 2009).
O posicionamento do paciente tem como objetivo otimizar o transporte de
oxigênio, utilizando o efeito da gravidade nas funções cardiopulmonar e
cardiovascular.

Alguns

posicionamentos

podem

impactar

diretamente

na

possibilidade de uma ventilação alveolar mais homogênea, com uma possível redução
do risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica (DEAN, 2002; GUÉRIN
et al., 2013).
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As equipes de cuidados intensivos pediátricos ainda mostram-se muito
conservadoras quanto o posicionamento de pacientes graves, observa-se resistências
das equipes das UTIP no que se refere ao posicionamento com elevação da cabeceira
do leito especialmente em pacientes graves.
Nesse sentido, o posicionamento do paciente pediátrico no leito pode se tornar
mais uma alternativa na otimização da função respiratória de pacientes sob ventilação
mecânica. Além disso, ainda não existe na literatura estudos que tenham investigado
os efeitos do posicionamento no leito sobre o volume corrente e mecânica respiratória
de pacientes pediátricos sob ventilação mecânica.

1.1 OBJETIVO

1.1.1 Objetivo Geral

Avaliar o efeito do posicionamento a 0º, 30º, 45º e 60º de elevação na cabeceira
do leito sobre o volume corrente e mecânica respiratória de pacientes pediátricos em
ventilação mecânica.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO DA CRIANÇA

As crianças têm uma anatomia bem diversa da dos adultos, não apenas
diferenciando-se pelo tamanho das estruturas, mas também por sua distribuição
anatômica e maturidade fisiológica (FILHO; BRITTO, 2005; TAVANO, 2008). A prática
clínica competente em lactentes e crianças exige o conhecimento específico da
anatomia e fisiologia do sistema respiratório. A abordagem terapêutica deve ter o
entendimento de um organismo em crescimento e desenvolvimento (MARCONDES;
MACHADO, 2007; CARVALHO; PEREIRA, 2011).
As vias aéreas, o tecido pulmonar distal e o leito capilar pulmonar, todos
continuam crescendo e se desenvolvendo após o nascimento (WILKINS; STOLLER;
KACMAREK, 2009). Ao nascimento, as costelas são cartilaginosas e horizontalizadas
e a caixa torácica é mais circular, levando a um prejuízo na mecânica respiratória. A
composição das fibras musculares nos recém-nascidos e lactentes também é
diferente da dos adultos. No diafragma de recém-nascidos e lactentes, predominam
as fibras musculares do tipo II (glicolíticas), fibras de contração rápida, porém de
pequena capacidade oxidativa e, portanto, menos resistentes à fadiga muscular.
Assim, nos recém-nascidos e lactentes jovens, o aumento do trabalho respiratório leva
mais precocemente à fadiga da musculatura respiratória (FILHO; BRITTO, 2005,
MARCONDES; MACHADO, 2007).
A via aérea da criança é proporcionalmente maior que a de um adulto,
entretanto, o diâmetro da traquéia corresponde a um terço da traquéia de um adulto.
Considerando que a resistência ao fluxo aéreo é inversamente proporcional à quarta
potência do raio, assim pequenos espessamentos na mucosa na via aérea da criança
levam a grandes aumentos na resistência ao fluxo aéreo (CARVALHO et al., 2005;
FILHO; BRITTO, 2005).
Ainda o peso relativamente grande da cabeça pode causar uma flexão
acentuada do segmento cervical da coluna vertebral e obstrução da via aérea, as
passagens nasais são proporcionalmente menores do que as de um adulto, a
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mandíbula é mais redonda e a língua é maior em relação ao tamanho da cavidade
oral (MARCONDES; MACHADO, 2007; HICKS, 2009).
Com relação à ventilação colateral, os poros de Kohn e os canais de Lambert
são ausentes, ou em menor número e tamanho e assim a ventilação pulmonar por
meio de unidades obstruídas é mais difícil em crianças menores, com prejuízo da troca
gasosa e susceptibilidade a atelectasias (FILHO; BRITTO, 2005; LANZA; GAZZOTTI;
TSOPANOGLOU, 2007).
Ao nascimento a criança tem cerca de 20 milhões de sacos alveolares e aos
oito anos de idade 300 milhões. O fato de ter um menor número de alvéolos faz com
que a criança tenha uma menor reserva de troca gasosa, predispondo-a a desenvolver
insuficiência respiratória aguda (CARVALHO et al., 2005; FILHO; BRITTO, 2005).
Diante das características anatômicas da população pediátrica (alta
complacência da caixa torácica, músculos respiratórios menos desenvolvidos, menor
número de unidades alveolares e menor complacência pulmonar) verifica-se sua maior
susceptibilidade à fadiga muscular precoce e ao colapso de vias aéreas e dos alvéolos,
com redução da área de trocas gasosas (DUFF; ROSYCHUK; JOFFE, 2007;
CARDOSO, 2007; NEVES; KOLISKI; GIRALDI, 2009).

2.2 FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA NA CRIANÇA

A ventilação normal é uma atividade cíclica que possui duas fases: inspiração
e expiração. A inspiração é um processo ativo em que a contração da musculatura
respiratória gera uma pressão negativa intratorácica, deslocando o ar para dentro dos
pulmões. A expiração, por outro lado, em condições normais, é um processo passivo,
onde a força elástica dos pulmões e da caixa torácica força o ar para fora dos pulmões
(RUPPEL, 2009; CARMONA, 2012).
O volume fisiológico medido durante cada inspiração ou expiração, é
chamado de volume corrente (VC) e de aproximadamente de 8 a 10 ml/kg na criança.
O VC normal renova o gás presente no pulmão, remove o dióxido de carbono (CO2) e
fornece oxigênio (O2) para suprir as necessidades metabólicas (FILHO; BRITTO,
2005; RUPPEL, 2009).
A quantidade de ar que entra nos pulmões durante a inspiração depende de
dois fatores: complacência (C) estática e dinâmica e a resistência (R) ao fluxo aéreo.
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A complacência pulmonar e torácica, associada à resistência ao fluxo aéreo dos
pulmões, constituem a carga contra a qual os músculos respiratórios devem trabalhar
para ventilar os pulmões. Em pulmões saudáveis, esse trabalho é mínimo e executado
durante a fase inspiratória (RUPPEL, 2009; CARMONA, 2012).
A complacência é a capacidade elástica do tórax e pode ser definida como a
relação entre uma variação de volume (∆V) e a variação de pressão (∆P), expressa
pela fórmula: C=∆V/∆P. Quando a complacência diminui, os pulmões são descritos
como

"duros"

(CARVALHO;

PEREIRA,

2011;

PRABHAKARAN;

SASSER;

BORASINO, 2011; CARMONA, 2012).
Resistência é a dificuldade na passagem do ar pelas vias aéreas, podendo ser
definida como a relação entre a variação de pressão (∆P) necessária para produzir
fluxo entre dois pontos (Q), expressa pela fórmula: R=∆P/Q (CARVALHO; PEREIRA,
2011; PRABHAKARAN; SASSER; BORASINO, 2011; CARMONA, 2012).
O tempo necessário para a insuflação passiva e a deflação do pulmão ou de
cada alvéolo é determinado pelo produto da complacência com a resistência. Esse
produto é a constante de tempo do pulmão ou da unidade alveolar (FILHO; BRITTO,
2005; TIMOTHY; HOLT, 2009).
Os dois principais fatores que afetam as constantes de tempo alveolares são
alterações na complacência pulmonar e na resistência das vias aéreas. Se a
complacência pulmonar aumenta ou a resistência das vias aéreas diminui, a constante
de tempo para uma dada unidade pulmonar diminui e o pulmão insufla e desinsufla
mais rapidamente. Se a complacência pulmonar diminui ou a resistência das vias
aéreas aumenta, a constante de tempo aumenta e é necessário mais tempo para
insuflar e desinsuflar o pulmão (TIMOTHY; HOLT, 2009).
O VC a ser determinado depende da resistência das vias aérea e da
complacência do parênquima pulmonar, caso o gradiente de pressão continue o
mesmo. Nas diferentes patologias respiratórias, dependendo do seu mecanismo
fisiopatológico, ocorre redução progressiva da complacência e nos volumes
pulmonares e aumento da resistência das vias aéreas, predominando um ou outro
(FARIA; ROSSI, 2005; TIMOTHY; HOLT, 2009).
O comportamento mecânico do sistema respiratório é chamado equação do
movimento. Na equação do movimento, pode-se calcular uma das três variáveis
(pressão, volume ou fluxo), fazendo com que uma fique independente e as outras
duas dependentes (FARIA; ROSSI, 2005).
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A monitorização da mecânica pulmonar fornece informações sobre a
ocorrência e a intensidade destas alterações no decorrer do tempo, facilitando a
adequação da terapêutica, com mudanças na ventilação e detecção precoce de seus
efeitos adversos (FARIA; ROSSI; DEUTSCH, 2005).
As definições, as equações e os valores de referência para complacência
pulmonar dinâmica, complacência pulmonar estática, resistências de vias aéreas,
relação PaO2/FiO2, índice de oxigenação e relação SatO2/FiO2 estão descritos no
Quadro 1.

QUADRO

1 -

VARIÁVEL

VALORES DE REFERÊNCIA DA COMPLACÊNCIA PULMONAR ESTÁTICA,
COMPLACÊNCIA PULMONAR DINÂMICA, RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS,
RELAÇÃO PaO2/FiO2, ÍNDICE DE OXIGENAÇÃO E RELAÇÃO SatO2/FiO2
DEFINIÇÃO

FÓRMULA

VALORES DE
REFERÊNCIA
RN: 2 a 4 ml/cmH2O.

Considera variação de
Complacência
volume por pressão durante
pulmonar estática
a pausa inspiratória.

VC/(Pplat-PEEP)

Lactentes: 5 a 10
ml/cmH2O.
Crianças: 15 a 50
ml/cmH2O.

Complacência
pulmonar
dinâmica

Considera a variação de
volume por pressão durante VC/(PIP-PEEP)
a inspiração.

10% a 20% < que os
valores da complacência
pulmonar estática.

Resistência das
vias aéreas

Considera a variação de
pressão necessária para
R=∆P/Q
produzir fluxo entre dois
pontos

Neonatos: 20 a 40
cmH2O/L/seg.
Crianças: 10 a 20
cmH2O/L/seg.
<200: Lesão pulmonar
grave.

Relação
PaO2/FiO2

Avalia o grau de lesão
PaO2/FiO2
pulmonar

200-300: Lesão pulmonar
aguda.
>300:normal.

<12%: Limite de
marcador
de
de
lesão (PMVAxFiO2)/(PaO2)x100 normalidade.
>12%: Lesão pulmonar.

Índice de
oxigenação (IO)

É
um
gravidade
pulmonar.

Relação
SpO2/FiO2

Avalia o grau de lesão
pulmonar, sem necessidade SpO2/FiO2
de amostra de sangue

SpO2/FiO2: 235 e 315
corresponde, a uma
PaO2/FiO2 de 200 e 300
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FONTE: Cardoso (2007); Neves; Koliski; Giraldi (2009).
NOTA: VC: volume corrente; Pplat: pressão de platô; PEEP: pressão expiratória final positiva; RN:
recém-nascido; PIP:pressão inspiratória de pico; R: resistência; ∆P: variação de pressão; Q: fluxo entre
dois pontos; PaO2: pressão arterial parcial de oxigênio ; FiO2: fração inspirada de oxigênio; PMVA:
pressão média de vias aéreas; SpO2: saturação periférica de oxigênio.

2.1 SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO EM PEDIATRIA

A Ventilação Mecânica Invasiva consiste em um método de suporte para o
tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada e
é considerada prática usual em todas as UTIP (III CONSENSO BRASILEIRO DE
VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007; SARMENTO; PAPA; RAIMUNDO, 2011; JUNIOR,
2014; GUPTA; ROSEN, 2016; VIDAL; PÉREZ; EULMESEKIAN, 2016).
Tem por objetivos a manutenção das trocas gasosas, ou seja, correção da
hipoxemia e/ou hipercapnia, minimizar o trabalho da musculatura respiratória que, em
situações agudas de alta demanda metabólica, está aumentado; reverter ou evitar a
fadiga da musculatura respiratória; diminuir o consumo de oxigênio, reduzindo o
desconforto respiratório; e permitir a aplicação de terapêuticas específicas
(FERNANDES; BOUSSO, 2005; SARMENTO; CARVALHO; PEIXE, 2007; III
CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007). As principais
indicações da VMI estão descritas no Quadro 2.
A VMI não está relacionada somente ao entendimento da mecânica
respiratória, mas também ao processo fisiopatológico das doenças pediátricas, assim
como a outros aspectos anatômicos e fisiológicos (SARMENTO; PAPA; RAIMUNDO,
2011).
A clara compreensão de fatores como a fisiologia pulmonar, aspectos
anatomofisiológicos da criança, bem como, da mecânica respiratória e do processo
fisiopatológico da doença, influenciam diretamente no processo de ventilação
mecânica (SARMENTO; PAPA; RAIMUNDO, 2011).
Os ventiladores modernos utilizam softwares cada vez mais avançados para
aperfeiçoar a monitorização, possibilitando assim melhor adaptação e sincronia entre
o paciente e o ventilador, reduzindo a ocorrência de complicações relacionadas à VMI
e otimizando a assistência ventilatória, o que contribui muito para a melhora na
assistência à criança (CARVALHO et al., 2004; FUENTES, 2011).
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Na ventilação mecânica assistida, o ciclo respiratório é dividido em 4 fases: 1)
fase inspiratória (insuflação dos pulmões); 2) ciclagem (mudança da fase inspiratória
para a fase expiratória); 3) fase expiratória (fase de desinsuflação pulmonar passiva);
4) fase de disparo (mudança da fase expiratória para a fase inspiratória) (III
CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007; FUENTES, 2011;
CARMONA, 2012).
Os ventiladores podem ser classificados de acordo com a forma com que eles
operam nas três primeiras fases do ciclo. A classificação mais utilizada, entretanto,
refere-se ao modo de ventilação empregado pelos diferentes ventiladores
(CARMONA, 2012).

QUADRO 2– INDICAÇÕES DA VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
SITUAÇÃO
Insuficiência respiratória

INDICAÇÕES
•

•

•

Manejo de doenças extrapulmonares

•

Aumento do trabalho respiratório
➢ Doenças do parênquima pulmonar
→ Síndrome do desconforto respiratório
agudo
→ Pneumonia
→ Doença da membrana hialina
→ Atelectasia
→ Fibrose pulmonar
➢ Doenças das vias aéreas
→ Asma
→ Bronquiolite
→ Traqueomalácia ou broncomalácia
graves
➢ Alterações da complacência torácica
→ Queimaduras extensas
→ Traumatismos
→ Ascite volumosa
Redução da capacidade de sustentar o
trabalho respiratório
➢ Doenças neuromusculares
➢ Distúrbios eletrolíticos
→ Hipocalemia
→ Hipocalcemia
Alteração no controle da respiração
➢ Traumatismo crânio-encefálico
➢ Anestesia geral ou sedação intensa
➢ Convulsões ou estado pós-ictal
➢ Apnéia da prematuridade
➢ Doenças neurológicas graves
Necessidade de controle de ventilação
➢ Hipertensão intracraniana
➢ Cardiopatias congênitas
➢ Hipertensão pulmonar do recém-nascido
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•
•

Estados pós-operatórios
Redução do trabalho respiratório
➢ Choque séptico ou cardiogênico
➢ Insuficiência cardíaca grave

FONTE: Carmona (2012).

2.1.1 Modalidades básicas da Ventilação Mecânica

Como métodos essenciais de VMI deve-se entender todo e qualquer método
de suporte ventilatório capaz de prover, com o menor dano e custo possível, a melhor
ventilação e oxigenação capazes de suprir a demanda do paciente (III CONSENSO
BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2007; GUPTA; ROSEN, 2016).
O modo de ventilação relaciona-se à forma de interação entre o paciente e o
ventilador, ao grau de participação do paciente em sua própria ventilação e à forma
de aplicação dos parâmetros pelo ventilador (FUENTES, 2011, PACHECO;
MENDELSON, GASPERS 2018).
O estudo da VMI pediátrica originou-se de estudos com o adulto. Porém, cada
vez mais torna-se evidente e necessário o conhecimento das características físicas e
fisiológicas das diferentes faixas etárias na criança. Assim é possível atingir um maior
sucesso com esse tipo de terapia, evitando complicações potencialmente mais
graves, já que se trata de um sistema respiratório imaturo e em desenvolvimento.
Dessa forma, cada vez mais são lançados aparelhos que atendem às necessidades
pediátricas, com novas ferramentas ventilatórias e de monitorização (LANZA;
GAZZOTTI; TSOPANOGLOU, 2007; FUENTES, 2011, PACHECO; MENDELSON;
GASPERS, 2018).

2.1.1.6

Ajustes dos parâmetros de ventilação mecânica

A pressão inspiratória (Pi) deve ser ajustada para promover a expansão
pulmonar adequada e é variável em função da patologia de base. A pressão
expiratória final positiva (PEEP) gera uma pressão de distensão que mantém o alvéolo
aberto no final da expiração, diminuindo o shunt intrapulmonar, aumentando a
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capacidade residual funcional e melhorando a complacência e a oxigenação,
prevenindo assim o colapso pulmonar (CARVALHO; SCALA, 2005; LANZA;
GAZZOTTI; TSOPANOGLOU, 2007; FUENTES, 2011).
A pressão inspiratória de pico (PIP) é a mais alta pressão produzida durante
a fase inspiratória e representa as pressões nas grandes vias aéreas, a pressão de
platô (Pplat) é a pressão observada durante um período de sustentação da insuflação
ou pausa ao final da inspiração (de 0,5 a 1,0 segundo). A Pplat representa a pressão
intra-alveolar (TIMOTHY; HOLT, 2009; HICKS, 2009).
A pressão média de vias aéreas (PMVA) é a pressão calculada pelo ventilador
durante o tempo de ciclo respiratório total, de modo que o terapeuta possa registrar o
valor calculado pelo ventilador (TIMOTHY; HOLT, 2009).
A pressão de distensão pulmonar é a pressão gerada pela diferença entre a
Pplat e PEEP, recentemente sua monitorização representa uma estratégia de
proteção à lesão induzida pela ventilação mecânica (AMATO et al., 2015).
Observa-se na Figura 2 que o ponto 1 representa a PIP nas vias aéreas, que
sofre interferência tanto do fluxo como da variação de volume. Já o ponto 2 marca a
Pplat das vias aéreas, que representa a pressão de equilíbrio do sistema respiratório,
na ausência de fluxo (HICKS, 2009).

FIGURA 1 – COMPONENTES DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA
Fonte: Hicks (2009)

Figura 1

O ajuste do VC deve levar em consideração a patologia pulmonar e preconiza
a proteção do parênquima pulmonar. Os valores recomendados atualmente na
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população pediátrica são de aproximadamente 6 a 8 ml/kg. O VC depende da
complacência pulmonar, do gradiente de pressão (Pi-PEEP) e, eventualmente, do
tempo inspiratório (LANZA; GAZZOTTI; TSOPANOGLOU, 2007; KHEMANI et al.,
2009; FUENTES, 2011).
A frequência respiratória (FR) é ajustada de acordo com a idade do paciente.
O tempo inspiratório (Ti) deve ser ajustado conforme a constante de tempo desejada
para favorecer a distribuição de gás de forma mais homogênea pelos alvéolos. O
fluxo inspiratório tem relação direta com o tempo inspiratório e a pressão inspiratória
(CARVALHO;

SCALA,

2005;

LANZA;

GAZZOTTI;

TSOPANOGLOU,

2007;

FUENTES, 2011).
A fração inspirada de oxigênio (FiO2) é a oferta de O2 entregue ao paciente,
ajustada no ventilador de acordo com a necessidade de manter a pressão parcial de
oxigênio (PaO2) > 60 milímetros de mercúrio (mmHg). Recomenda-se em população
pediátrica a utilização de FiO2 < 60%, a fim de minimizar a toxicidade pelo O2
(CARVALHO;

SCALA,

2005;

LANZA;

GAZZOTTI;

TSOPANOGLOU,

2007;

FUENTES, 2011).

2.2

POSICIONAMENTO DO PACIENTE NO LEITO

A posição da cabeceira do leito elevado é uma importante intervenção
terapêutica que tem demonstrado redução das complicações respiratórias associadas à
ventilação mecânica (SPOONER et al., 2014).
Frequentemente a literatura tem recomendado que a angulação da cabeceira
do leito deve ser mantida entre 30° a 45° em pacientes ventilados mecanicamente,
devido ao elevado risco de broncoaspiração, consequentemente reduzindo, a
ocorrência de pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) (DRAKULOVIC
et al., 1999; GRAP et al., 2005; GÖCZE et al., 2013; LLAURADO-SERRA et al., 2015;
BARTON; VANDERSPANK-WRIGHT; SHEA, 2016).
O estudo de Torres et al. (1992) foi o primeiro estudo a demonstrar que a
elevação da cabeceira a 45º diminui a incidência de broncoaspiração quando comparado
com a posição da cabeceira a 0º. O posicionamento a 0º aumenta a incidência de PAV
em 76% quando comparado com a elevação da cabeceira do leito a 45º (DRAKULOVIC
et al., 1999). Posteriormente, diversos estudos concluíram que a cabeceira elevada a
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partir de 30º se constitui em forte recomendação na prevenção da PAV
(NIEUWENHOVEN et al., 2006; WILLIANS; CHAN; KELLY, 2008; SPOONER et al.,
2014; LLAURADO-SERRA et al., 2015).
A Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos (2009) recomenda a elevação da
cabeceira do leito preferivelmente acima de 30º, a menos que interfira no cuidado e no
conforto do paciente (NIËL-WEISE et al., 2011; LLAURADO-SERRA et al., 2015).
Contudo, sabe-se que há benefícios e riscos na adoção da cabeceira a 0º, 30º,
45º e 60º. A cabeceira a 0º pode diminuir o risco da formação de úlceras por pressão,
facilitar os cuidados de enfermagem, mudanças de decúbito, estabilidade hemodinâmica,
controle da pressão de perfusão cerebral e estabilização cervical e pélvica. Já a elevação
da cabeceira acima de 30º pode resultar maior risco de lesões de pele e estase venosa,
porém, pode reduzir o risco de broncoaspiração e pneumonia associada à ventilação
mecânica, melhorar a oxigenação e ventilação e facilitar o desmame da ventilação
mecânica (SIMINI, 2000; LI et al., 2008; PETERSON et al., 2008; NIEL-WEISE et al.,
2011; WOLKEN et al., 2012).
A elevação da cabeceira do leito de 45º para 60º foi associada ao
desenvolvimento de úlceras por pressão nas regiões sacral, isquiática e trocantérica por
conta das altas pressões exercidas nesses locais e pelo peso do paciente (SIDERANKO
et al., 1992; PETERSON et al., 2008).
O posicionamento do paciente tem como objetivo otimizar o transporte de
oxigênio utilizando o efeito da gravidade nas funções cardiopulmonar e cardiovascular
(DEAN, 2002).
As mudanças de decúbito têm sido extensivamente utilizadas nas Unidades
de Terapia Intensiva como tratamento e prevenção de diversas enfermidades que
acometem os pacientes críticos. Além disso, a mudança de decúbito pode promover
melhor distribuição dos conteúdos líquidos alveolares e favorecer a redução da
espessura total da membrana alveolocapilar e a melhora da oxigenação (DEAN, 2002;
COSTA; ROCHA; RIBEIRO; 2009).
A distribuição da ventilação, perfusão e a relação da ventilação/perfusão nos
pulmões

são

influenciadas

principalmente

pela

ação

da

gravidade

e

consequentemente pela posição do corpo (WEST, 1996). Em posição ortostática o
fluxo sanguíneo diminui da base para o ápice quase linearmente, alcançando valores
muito baixos no ápice. Quando o paciente é posicionado em supino, o fluxo sanguíneo
da zona apical aumenta, porém, o fluxo na zona basal permanece praticamente
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inalterado, resultante da distribuição quase uniforme do ápice à base. Nessa postura,
entretanto, o fluxo sanguíneo nas regiões posteriores do pulmão (região dependente)
supera o fluxo da região anterior (não dependente) (WEST, 2013).
A circulação pulmonar está dividida em três zonas funcionais, por influência
das pressões que interferem no fluxo sanguíneo pulmonar: a pressão alveolar, a
pressão arterial pulmonar e a pressão venosa pulmonar. Dessa forma, o fluxo
sanguíneo pulmonar vai aumentando à medida que se afasta dos ápices pulmonares.
A distribuição desigual de fluxo sanguíneo pode ser explicada pelas diferenças de
pressão hidrostática dentro dos vasos sanguíneos (WEST, 2013).
Atualmente, define-se quatro zonas pulmonares relacionadas à pressão
alveolar e aos vasos sanguíneos, considerando o pulmão na posição vertical: a) Zona
1 (ápice pulmonar): a pressão alveolar pulmonar supera as pressões arterial e venosa
pulmonares, reduz o fluxo sanguíneo e provoca espaço morto; b) Zona 2 (zona
intermediária do pulmão): por causa do efeito hidrostático, a pressão pulmonar arterial
fica maior que as pressões alveolar e venosa pulmonares, e o fluxo sanguíneo é
determinado pela diferença entre ambas; c) Zona 3 (região inferior): apresenta
pressão alveolar pulmonar menor que as pressões arterial e venosa pulmonares, a
pressão no interior dos capilares aumenta pela zona abaixo, havendo recrutamento e
distensão vascular; d) Zona 4 (efeito shunt): ocorre apenas em condições especiais,
quando os alvéolos das regiões dependentes apresentam-se pouco insuflados,
aumentando a resistência vascular pulmonar e reduzindo o fluxo sanguíneo regional
(Figura 3) (LANZA, 2007; WEST, 2013).
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FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO NO
PULMÃO (ZONAS DE WEST)
FONTE: West (2013)
NOTA: PA: pressão alveolar; Ppa: pressão pulmonar arterial; Ppv: pressão pulmonar
venosa.

O decúbito dorsal ou a posição deitada (cabeceira do leito a 0º) são, com
frequência, assumidos pelos pacientes internados em hospitais. Essas posições não
são fisiológicas e estão associadas a reduções significativas nos volumes, fluxos
pulmonares e aumento do trabalho respiratório. As consequências hemodinâmicas do
decúbito dorsal são também acentuadas e o aumento dependente da gravidade e do
volume sanguíneo central pode precipitar a congestão vascular, reduzir a
complacência e levar ao edema pulmonar (DEAN, 2002).
A posição verticalizada é essencial para maximizar os volumes e fluxos
pulmonares. O posicionamento de pacientes sob ventilação mecânica tem assim
influência direta na mecânica respiratória (MARTINEZ et al., 2015).
Alguns posicionamentos podem impactar diretamente na possibilidade de
uma ventilação alveolar mais homogênea, com possível redução do risco de lesão
pulmonar induzida pela ventilação mecânica (GUÉRIN et al., 2013).
Embora os benefícios do posicionamento em 45º de elevação da cabeceira do
leito em população adulta, no sistema respiratório sejam claros, os seus efeitos na
instabilidade hemodinâmica ainda não estão bem estabelecidos. Sabe-se que a elevação
da cabeceira do leito em 45º está associada à redução dos níveis de pressão arterial
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sistólica e diastólica, portanto, pacientes com risco de hipotensão podem necessitar de
posições entre 20º e 30º de elevação da cabeceira (GÖCZE et al., 2013).
A adesão da equipe de enfermagem é um fator limitante na efetividade da
elevação da cabeceira do leito e é frequentemente mencionada nos estudos. Entre os
fatores associados à baixa adesão na elevação do leito em 30º e 45º estão: o tipo de
via aérea artificial utilizado, a mudança de turno da equipe de enfermagem,
experiência da equipe de enfermagem, nutrição enteral, desmame da ventilação
mecânica e estado hemodinâmico do paciente (GRAP et al., 2005; WOLKEN et al.,
2012; LLAURADO-SERRA et al., 2015).
Novas estratégias estão sendo estudadas para uma melhor adesão da equipe
na elevação do leito, bem como, o treinamento da equipe sobre a importância do leito
elevado. A elevação do leito deve ser um parâmetro de monitorização clínica, no
entanto, para a equipe multiprofissional que atua no cuidado com o paciente crítico,
manter os pacientes com elevação da cabeceira do leito em 30º e 45º ainda
permanece como um desafio (GRAP et al., 2005; WOLKEN et al., 2012; LLAURADOSERRA et al., 2015).

3

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 TIPO DO ESTUDO

Trata-se de um ensaio clínico, não controlado do tipo antes e depois.

3.2 HIPÓTESE

De acordo com a natureza relacional de estudos experimentais, a variável
angulação da cabeceira no leito foi posicionada como variável independente e a
variável volume corrente e mecânica respiratória como variável dependente, gerando
as hipóteses:
H0: O posicionamento no leito não influencia o volume corrente e a mecânica
respiratória dos pacientes em ventilação mecânica invasiva.
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H1: O posicionamento no leito influencia diretamente o volume corrente e a
mecânica respiratória dos pacientes em ventilação mecânica invasiva.

3.3 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2017 a junho de 2018 na
UTIP Prof. Dr. Izrail Cat do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Paraná (CHC/UFPR), Curitiba, Paraná.

3.4 POPULAÇÃO FONTE

A UTIP do CHC/UFPR faz parte do Departamento de Pediatria há mais de 30
anos. É considerada centro de excelência pela Associação de Medicina Intensiva e é
referência para encaminhamento de pacientes criticamente enfermos de todo o estado
do Paraná. Possui equipe multiprofissional que inclui médicos, enfermeiros,
nutricionista, assistente social, dentista e fisioterapeutas. Dispõe também de outros
profissionais especializados que atuam no Departamento de Pediatria ou nos
Departamentos afins. No período estudado disponibilizava 8 leitos de UTIP. 120
pacientes internaram em uso de VMI no ano de 2016.

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, com idade
cronológica de 28 dias a 14 anos incompletos, internados na UTIP por mais de 24
horas, em uso de ventilação mecânica invasiva, sedados e adaptados ao ventilador
mecânico, com estabilidade hemodinâmica e consentimento dos pais e/ou
responsáveis mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice 1).
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3.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos do estudo pacientes traqueostomizados, com diagnóstico
prévio de fibrose pulmonar, com doença pulmonar unilateral (exemplo: dreno de tórax)
e com contraindicação de elevação da cabeceira (exemplo: cirurgias da
neurocirurgia).

3.7 POPULAÇÃO DO ESTUDO

Constituíram a população do estudo 52 pacientes.

3.8 AMOSTRA E TÉCNICA DE AMOSTRAGEM

A amostra foi do tipo não probabilística, todos os pacientes da população do
estudo foram incluídos e estudados.

3.9 VARIÁVEIS DO ESTUDO

Em uma ficha de registro de dados elaborada pelos pesquisadores, foram
anotados para cada paciente, os dados de identificação, os dados demográficos,
antropométricos e clínicos, os parâmetros de ventilação mecânica e gasometria
arterial (Apêndice 2).

3.9.1 Identificação do paciente

Para cada paciente foram anotados os dados de identificação (número de
registro do hospital e nome completo), sexo, idade, peso, data de nascimento,
diagnóstico de admissão, dias de internação em UTIP, dias de duração da ventilação
mecânica e o desfecho: alta ou óbito.
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3.9.2 Dados hemodinâmicos

Foram coletados por meio do monitor multiparamétrico Bionet® os seguintes
dados hemodinâmicos: frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e
pressão arterial diastólica (PAD) e SpO2.

3.9.3 Parâmetros de Ventilação Mecânica Invasiva

Os ventiladores mecânicos microprocessados utilizados foram Inter 5 Plus,
Inter 7 Plus do fabricante Intermed® e ventilador mecânico 840 do fabricante Puritan
Bennett®. Os parâmetros de ventilação mecânica: modo ventilátorio, pressão
inspiratória, pressão positiva ao final da expiração, frequência respiratória, tempo
inspiratório, fração inspirada de oxigênio, foram coletados do monitor gráfico dos
ventiladores.

3.9.4 Exames Laboratoriais

No dia da coleta de dados, como parte da rotina da Unidade, também foram
anotados os valores das amostras coletadas de gasometria, estado de oxigenação e
lactato.

3.10 PROCEDIMENTOS DO ESTUDO

A pesquisadora esteve diariamente, na UTIP para acompanhar os pacientes
e os procedimentos do estudo foram realizados exclusivamente pela pesquisadora
responsável pelo estudo.
Após a coleta dos dados, os pacientes foram posicionados em 0º (posição 0=
P0), 30º (posição 1= P1), 45º (posição 2= P2) e 60º (posição 3= P3) de angulação da
cabeceira do leito.
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Os pacientes incluídos estavam sedados (infusão contínua em bomba de
midazolam e fentanil), em modo assisto-controlado e adaptados ao ventilador
mecânico, conforme protocolo do serviço.
Para maior exatidão da angulação da cabeceira adotada para cada uma das
posições foi utilizado um goniômetro (Carci®), que é definido como um instrumento
com que se medem ângulos (MARTINEZ et al., 2015).
Todos os pacientes foram inicialmente posicionados em decúbito dorsal com
a cabeceira a 0º, aguardando-se cinco minutos para acomodação do paciente nesse
posicionamento e então mensurado os valores de VC, mecânica respiratória
(complacência estática, complacência dinâmica e resistência), PIP, Pplat, PMVA,
pressão de distensão pulmonar, FC, SpO2, PAS e PAD. A mesma sequência foi
realizada para os posicionamentos de 30º, 45º e 60º (CAKAR et al., 2001).
O cálculo da complacência estática foi realizado dividindo o VC pela Pplat
subtraída pela PEEP. Para complacência dinâmica, foi dividido o VC pela PIP
subtraída do valor da PEEP. Calculou-se a pressão resistiva das vias aéreas pela
diferença entre a PIP e Pplat e a taxa de fluxo. No registro do VC expiratório, PIP,
Pplat e PMVA foram efetuados o congelamento do monitor gráfico do ventilador.
Ao término das avaliações a pesquisadora posicionou a cabeceira do leito do
paciente na posição que ele se encontrava antes do início das coletas. O fluxograma
do protocolo da pesquisa está ilustrado na Figura 4.

3.11 REGISTRO E GERENCIAMENTO DE DADOS

Todos os dados coletados foram digitados em planilha eletrônica Microsoft
Excel®. Após a conferência, o banco de dados foi exportado para um software
Statistica® 7.0 no qual foram procedidas as análises.

3.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis contínuas foram avaliadas quanto a sua distribuição e
apresentadas como média aritmética e desvio padrão, para as variáveis continuas de
distribuição normal e mediana (percentil 25-75%), para as de distribuição assimétrica.
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O modelo de análise da variância para medidas repetidas (ANOVA) e ANOVA
de Friedman foram aplicados considerando os valores obtidos no P0, P1, P2 e P3. Os
testes post-hoc utilizados incluíram o teste de Bonferroni para variáveis e o teste Wilcoxon
para variáveis assimétricas.
Para todos os testes utilizados foi considerado como nível mínimo de
significância um valor de p < 0,05.
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Pacientes recrutados (n=78)

Não atenderam os critérios de inclusão
(n=26)

Coleta de dados (identificação, dados hemodinâmicos, ventilação mecânica, exames
laboratoriais), (n=52)

Posicionamento da cabeceira do leito a 0º

5 minutos

Valores de volume corrente expirado, mecânica respiratória, pressão de pico,
pressão de platô, pressão média de vias aéreas, pressão de distensão pulmonar,
frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial sistólica e
diastólica.

5 minutos

Posicionamento da cabeceira do leito a 30º

Valores de volume corrente expirado, mecânica respiratória, pressão de pico,
pressão de platô, pressão média de vias aéreas, pressão de distensão pulmonar,
frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial sistólica e
diastólica.

5 minutos

Posicionamento da cabeceira do leito a 45º

Valores de volume corrente expirado, mecânica respiratória, pressão de pico,
pressão de platô, pressão média de vias aéreas, pressão de distensão pulmonar,
frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial sistólica e
diastólica.

Posicionamento da cabeceira do leito a 60º

5 minutos

Valores de volume corrente expirado, mecânica respiratória, pressão de pico,
pressão de platô, pressão média de vias aéreas, pressão de distensão pulmonar,
frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial sistólica e

Completaram o estudo (n=52)

diastólica.

FIGURA 3 – FLUXOGRAMA DE COLETA DOS DADOS
Fonte: O autor (2018)
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3.13 ÉTICA EM PESQUISA

O estudo obedeceu às normas da Resolução 196/96 de Pesquisa em Seres
Humanos e dedicou especial atenção à população vulnerável. O termo de
consentimento livre e esclarecido foi obtido após indicação do paciente para possível
inclusão no estudo, os pais e/ou responsáveis foram orientados que a qualquer
momento poderiam retirar o consentimento. O projeto de pesquisa obteve aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do CHC/UFPR em 09 de janeiro
de 2017 (anexo 1), está registrado sob o número 1.889.491.

3.14 MONITORIZAÇÃO DA PESQUISA

Os dados coletados foram utilizados apenas para a pesquisa científica, sendo
codificados, confidenciais e protegidos, sob a responsabilidade do pesquisador
principal, assim como de seus orientadores.
Não foi observado nenhum risco aos pacientes durante a coleta de dados.
Com relação aos benefícios em participar do estudo observou-se ventilação alveolar
mais homogênea, com possível redução do risco de lesão pulmonar induzida pela
ventilação mecânica.

3.15

FOMENTOS

PARA

A

PESQUISA,

PROFISSIONAIS

E

SERVIÇOS

ENVOLVIDOS

A pesquisa está registrada no Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico processo: 134147/2016-2.
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3

RESULTADOS

Dos 52 pacientes incluídos no estudo, 22 (42,3%) eram do sexo feminino e 30
(57,7%) do sexo masculino, com idade em mediana de 16,5 meses, variando de 1,0
a 132,0 meses (IC 95% = 30,96 - 45,81). Os diagnósticos dos pacientes na admissão
foram: 38 (73,1%) insuficiência respiratória aguda; 10 (19,2%) pós-operatório; 4
(7,7%) outros (1 aspiração de corpo estranho, 1 acidente ofídico e 2 estados de mal
não convulsivo).
As características epidemiológicas da amostra estudada estão apresentadas
na Tabela 1.

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA AMOSTRA NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA, CHC/UFPR - 2017
CARACTERÍSTICAS

GRUPO ESTUDO
(n=52)

Sexo F/M (n)
Idade¹ (meses)
Peso¹ (kg)

22/30
16,5 (5,0 - 44,0)
9,5 (6,5 - 13,3)

Diagnóstico
Insuficiência respiratória aguda (n,%)

38 (73,1%)

Pós operatório (n,%)

10 (19,2%)

Outros (n,%)

4 (7,7%)

FONTE: O autor (2018).
NOTA: ¹Valores expressos em mediana e percentis 25-75%. F: feminino; M: masculino.

Na Tabela 2 constam os resultados de média, desvio padrão e mediana dos
parâmetros de ventilação mecânica estabelecidos para os pacientes do estudo antes
dos posicionamentos da cabeceira do leito.
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TABELA 2 - PARÂMETROS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA, CHC/UFPR - 2017
PARÂMETROS

GRUPO ESTUDO
(n=52)

Pressão de pico (cmH2O)¹
Pressão expiratória final (cmH2O)¹
Frequência respiratória (rpm)¹
Fração inspirada de oxigênio (%)²
Tempo inspiratório (seg)¹
Sensibilidade (cmH2O)¹
Dias de ventilação mecânica²

22,4 ± 4,9
9,2 ± 1,8
19,9 ± 2,6
40,0 (30,0-50,0)
0,8 ± 0,1
-2,1 ± 0,5
7,5 (5,0 - 11,0)

FONTE: O autor (2018).
NOTA: ¹Valores expressos em média ± desvio padrão. ²Valores expressos em mediana e
percentis 25-75%. cmH2O: centímetros de água.

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados de média, desvio padrão e
mediana de gasometria, estado de oxigenação e lactato do sangue arterial realizados
na admissão do paciente no estudo.

4. 1 VOLUME CORRENTE E MECÂNICA RESPIRATÓRIA

O Gráfico 1 ilustra o comportamento do volume corrente expiratório de acordo
com o peso do paciente. Observou-se que em 30º de elevação da cabeceira do leito
o volume corrente apresentou um acréscimo significativo. Em 45º graus esse
acréscimo diminui, porém, mantém-se significativo.
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TABELA 3 - GASOMETRIA, ESTADO DE OXIGENAÇÃO E LACTATO DO SANGUE ARTERIAL
NO DIA DA ADMISSÃO NO ESTUDO, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
PEDIÁTRICA, CHC/UFPR - 2017
VARIÁVEIS

GRUPO ESTUDO
(n=52)

pH¹

7,37 ± 0,07

PaCO2 (mmHg)¹

41,74 ± 8,69

PaO2 (mmHg)²

90,55 (69,35 - 124,85)

Bicarbonato (mmol/L)¹

23,95 ± 4,38

BE (mmol/L)²

-0,75 (-5,05 - 1,45)

SatO2(%)¹

95,69 ± 2,65

PaO2/FiO2 (mmHg )²

242,00 (163,50 - 321,50)

Índice de oxigenação (%)²

5,53 (4,30 - 9,50)

Lactato (mmol/L)¹²

1,02 (0,79 - 1,31)

FONTE: O autor (2018).
NOTA: ¹Valores expressos em média ± desvio padrão. ²Valores expressos em mediana e
percentis 25-75%. mmHg: milímetros de mercúrio; mmol/L: milimoles por litro.

11,5

VOLUME CORRENTE EXPIRADO (ml/Kg)

11,0
10,5

10,03

10,0

9,54

9,5

p < 0,01
p < 0,01

9,0

8,82
8,5

8,41

p = 0,13

8,0
7,5
7,0
0º

30º

45º

60º

ANGULAÇÕES DA CABECEIRA

GRÁFICO 1 – VOLUME CORRENTE EXPIRADO (ML/KG) NAS POSIÇÕES 0º, 30º, 45º E
60º DE ANGULAÇÃO DA CABECEIRA DO LEITO
FONTE: O autor (2018)
NOTA: Teste: ANOVA, Post-hoc: Bonferroni
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Com

relação

à

complacência

estática,

observou-se

um

aumento

estatisticamente significativo, com a angulação da cabeceira a 30º (Gráfico 2).

16
15

COMPLACÊNCIA ESTÁTICA (cmH 2O/ml)

14
13
12
11
10
9

8,14
8
7

6,69
p < 0,01

6,73

p = 0,51

6,10

6

p = 0,06

5
4
3
0º

30º

45º

60º

ANGULAÇÕES DA CABECEIRA

GRÁFICO 2 – COMPLACÊNCIA ESTÁTICA NAS POSIÇÕES 0º, 30º, 45º E 60º DE ANGULAÇÃO
DA CABECEIRA DO LEITO
FONTE: O autor, 2018
NOTA: Teste: ANOVA de Friedman, Post-hoc: Wilcoxon

Na complacência dinâmica, os pacientes também apresentaram um aumento
estatisticamente significativo, com a angulação da cabeceira do leito a 30º e 45º
(Gráfico 3).
A resistência das vias aéreas reduziu significativamente com a angulação da
cabeceira do leito a 30º e 45º (Gráfico 4).
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12

COMPLACÊNCIA DINÂMICA (cmH2O/ml)

11
10
9
8
7

6,34
5,88

6

p < 0,01

5,50
p < 0,01

5

4,94

p = 0,15

4
3
2
0º

30º

45º

60º

ANGULAÇÕES DA CABECEIRA

GRÁFICO 3 – COMPLACÊNCIA DINÂMICA NAS POSIÇÕES 0º, 30º, 45º E 60º DE ANGULAÇÃO
DA CABECEIRA DO LEITO
FONTE: O autor, 2018
NOTA: Teste: ANOVA de Friedman, Post-hoc: Wilcoxon.

RESISTÊNCIA DE VIAS AÉREAS (cmH2O/L/seg)

1

0,40

0,40

0,40

0,31
p = 0,78

p = 0,01

p <0,01

0
0º

30º

45º

60º

ANGULAÇÕES DA CABECEIRA

GRÁFICO 4 – RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS NAS POSIÇÕES 0º, 30º, 45º E 60º DE
ANGULAÇÃO DA CABECEIRA DO LEITO.
FONTE: O autor, 2018
NOTA: Teste: ANOVA de Friedman, Post-hoc: Wilcoxon.
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4.2 PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS
AÉREAS E PRESSÃO DE DISTENSÃO PULMONAR

Na Tabela 4 estão apresentados os valores de PIP, Pplat, PMVA e pressão
de distensão pulmonar, durante os posicionamentos da cabeceira do leito. Não foi
observado diferença estatisticamente significativa para estas variáveis.

TABELA 4 - PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS
AÉREAS E PRESSÃO DE DISTENÇÃO PULMONAR, UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA, CHC/UFPR - 2017
VARIÁVEIS

0º

30º

45º

60º

p

Pressão de pico¹

24,80±5,02

24,61±5,03

24,59±5,35

24,94±5,16

0,10

Pressão de platô¹

21,09±4,29

21,36±4,46

21,36±4,48

21,34±4,46

0,84

Pressão média de

13,82±2,48

13,89±2,47

13,85±2,49

13,92±2,47

0,85

11,98±3,64

12,07±3,69

12,19±3,87

12,23±3,75

0,57

vias aéreas¹
Pressão de distensão
pulmonar¹
FONTE: O autor (2018).
NOTA: Dados apresentados em média ± desvio padrão. Teste: ANOVA, Post-hoc: Bonferroni.
¹Valores expressos em cmH20 (centímetros de água).

4.3 DADOS HEMODINÂMICOS E SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO

Na Tabela 5 estão apresentados o comportamento dos dados hemodinâmicos
e SpO2 durante os posicionamentos da cabeceira do leito. A FC apresentou um
aumento quando a cabeceira foi posicionada a 60º; a variável SpO2 aumentou nas
posições 30º e 45º; e, as variáveis PAS e PAD apresentaram um aumento progressivo
nas posições 30º, 45º e 60º. Todas as alterações foram estatisticamente significativas.
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TABELA 5 - DADOS HEMODINÂMICOS E SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO, UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA, CHC/UFPR - 2017
VARIÁVEIS
FC (bpm)

0º

30º

136,13 ± 28,17 136,01 ± 28,10

45º

60º

p

137,36 ± 28,88

138,40 ± 29,27*

0,01*

FR (rpm)

20,01 ± 2,37

20,01 ± 2,37

20,01 ± 2,37

20,01 ± 2,37

-----

SpO2(%)

96,09 ± 4,00

96,61 ± 3,77*

96,61 ± 3,69*

96,25 ± 3,42

0,01*

PAS (mmHg)

97,84 ± 19,73

99,40 ± 20,36*

102,96 ± 17,89*

103,25 ± 19,15*

<0,01*

PAD (mmHg)

55,03 ± 15,82

56,34 ± 15,70*

61,05 ± 16,71*

61,38 ± 15,83*

<0,01*

FONTE: O autor (2018).
NOTA: Dados apresentados em média ± desvio padrão. Teste ANOVA, Post-hoc: Bonferroni,
*p≤0,01. FC: frequência cardíaca, bpm: batimentos por minuto, FR: frequência respiratória, rpm:
respirações por minuto, SpO2: saturação periférica de oxigênio, PAS: pressão arterial sistólica, PAD:
pressão arterial diastólica, mmHg: milímetros de mercúrio.

4.4 RELAÇÃO SpO2/FiO2

O Gráfico 5 demonstra o comportamento da relação SpO 2/FiO2 durante os
posicionamentos da cabeceira do leito, observou-se um aumento nas posições 30º e
45º, estatisticamente significativos.

p = 0,02
247,00

248,50

p < 0,01
248,50

p = 0,63
246,00

GRÁFICO 5 – RELAÇÃO SPO2/FIO2 NAS POSIÇÕES 0º, 30º, 45º E 60º DE ANGULAÇÃO DA
CABECEIRA DO LEITO
FONTE: O Autor, 2018.
NOTA: Teste: ANOVA de Friedman, Post-hoc: Wilcoxon.
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4

DISCUSSÃO

No presente estudo foram recrutados 78 pacientes, porém apenas 52
preencheram os critérios de inclusão. A mediana de idade foi de 16,5 meses, 57,7%
eram do sexo masculino. A idade média de pacientes pediátricos recebendo
ventilação mecânica segundo a literatura é de 12 meses (FARIAS et al., 2004). Em
um estudo multicêntrico realizado por Wolfler et al., (2011) a média de idade dos
pacientes sob suporte ventilatório foi de 36,4 meses. O predomínio do sexo masculino
é prevalente em vários estudos na população pediátrica, principalmente quando as
causas de internamento são respiratórias. (LANETZKI, et al., 2012; ALVES, et al.,
2014; BATISTA, et al., 2015).
Dos 153 pacientes admitidos na UTIP durante o período do estudo, 89 (58,1%)
necessitaram de suporte ventilatório invasivo. A principal indicação de ventilação
mecânica foi insuficiência respiratória e quatro em cada seis pacientes admitidos
necessitaram de VMI. A mediana de tempo sob ventilação mecânica foi de sete dias
e meio. Farias et al. (2004) encontrou em seu estudo que a média do tempo de
permanência em ventilação mecânica nestes pacientes foi de 6 a 7 dias, o que
corrobora com o presente estudo.
Uma em cada seis crianças, admitidas nas Unidades de Terapia Intensiva
Pediátrica necessitam deste suporte e a principal indicação da ventilação mecânica é
a insuficiência respiratória aguda, mas independente da indicação, a ventilação
mecânica é causa significante de morbidade e mortalidade em pacientes pediátricos
(RANDOLPH et al., 2003; FERNANDES, BOUSSO, 2005; FARIA, ROSSI, 2005;
GUPTA; ROSSEN, 2016).
No presente estudo o principal diagnóstico na admissão dos pacientes foi
insuficiência respiratória aguda e a grande maioria com sepse de foco pulmonar, dos
quais 5 foram a óbito.
Lanetzki et al. (2012) em seu estudo com 433 pacientes pediátricos na UTIP do
Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo), observa que as causas respiratórias
ocupam as três primeiras posições dos diagnósticos no internamento com 1,8% de
mortalidade.
Já em um estudo realizado por Batista et al. (2015), com 609 pacientes
internados em UTIP do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória – Espírito
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Santo), o sistema respiratório foi o mais acometido (430 pacientes) e a taxa de óbito
foi de 15,6%. Os autores justificam que o percentual superior a outros estudos
relacionados a mortalidade está associada, principalmente, às indicações das
internações, condições clínicas no momento da internação, maior disponibilidade dos
leitos de UTIP e de recursos materiais para internar os pacientes antes da piora clínica
ou do aumento do dano tecidual.
Os pacientes do estudo foram ventilados no modo pressão controlada.
Estudos demonstram que a grande maioria dos pacientes pediátricos são ventilados
no modo SIMV e SIMV com pressão de suporte, seguido dos modos pressão
controlada e o volume controlado (RANDOLPH et al., 2003; FARIAS et al., 2004;
KHEMANI et al., 2009; WOLFLER et al., 2011). As principais vantagens da ventilação
com pressão controlada são obtenção de maior pressão média de vias aéreas com
uma menor pressão inspiratória, melhores índices de oxigenação e melhor ventilação
alveolar. Além disso, a ventilação com pressão controlada tem sido empregada como
parte da estratégia de proteção pulmonar em pacientes com insuficiência respiratória
hipoxêmica (LIMA; CARVALHO, 2005; PALICC, 2015).
Wolfler et al., em 2011 concluíram e ressaltaram que a ventilação mecânica salva
vidas, no entanto, ainda é desconhecido como as crianças devem ser ventiladas.
Andrade et al. (2017) apontaram que a utilização da assistência ventilatória ajustada
neuralmente em lactentes e crianças, é segura e melhor tolerada quando comparada
a modos ventilatórios convencionais.

5.1 VOLUME CORRENTE E MECÂNICA RESPIRATÓRIA

A monitorização respiratória é um procedimento padronizado que permite
melhor compreensão da fisiopatologia da mecânica respiratória, ajudando no
diagnóstico e guiando as condutas em crianças sob ventilação mecânica invasiva
(SIVAN, PIZARRO, 2005).
A mudança do volume pulmonar durante o período de inspiração é definido
como volume corrente. Os aparelhos atuais de ventilação mecânica calculam o
volume corrente, onde o emprego de volumes correntes em torno de 6 ml/Kg parece
ser o ideal e o recomendado na literatura. Ressalta-se que o volume corrente é
calculado com base no peso corporal predito, tornando-se uma variável muito
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importante para evitar que o VC calculado para a VMI seja superestimado ou
subestimado (SEIBERLICH et al., 2011, KHEMANI et al., 2009, ROTTA, 2007;
PALICC, 2015).
O posicionamento corporal e a atuação das forças da gravidade ocasionam
mudanças na função respiratória. Os efeitos da postura têm motivado inúmeros
pesquisadores a analisar dados referentes à função pulmonar, com o objetivo de
identificar todas as alterações envolvidas nos mecanismos de adaptação à mudança
da postura corporal (CONTESINI; JUNIOR; COROMANO, 2011).
No presente estudo, com a elevação da cabeceira do leito à 30º e 45º, os
pacientes apresentaram aumento no volume corrente expirado e aumento da
complacência pulmonar estática e dinâmica e redução da pressão resistiva de vias
aéreas.
Na amostra aqui estudada, o aumento do volume corrente se deu pelo
aumento da complacência pulmonar e redução da resistência das vias aéreas quando
o paciente foi posicionado em 30º e 45º.
A ventilação dos pulmões envolve o vencimento da resistência ao fluxo,
inércia e propriedades elásticas do sistema respiratório. A quantidade de pressão
necessária para movimentar um volume é derivada da complacência do sistema
respiratório e da resistência das vias aéreas. As medidas da resistência e
complacência dos pulmões não são constantes durante o ciclo respiratório, no uso de
ventilação controlada por pressão. A medida que a resistência e a complacência do
paciente mudam, o volume liberado varia (RUPEL, 2009; CARDOSO, 2007).
Em pacientes submetidos à ventilação mecânica, um componente importante
da resistência ao fluxo aéreo é a cânula endotraqueal. Atualmente, há modalidades
de compensação de cânula endotraqueal adicionadas aos ventiladores mecânicos
para ajustar a pressão oferecida considerando a resistência adicionada pela cânula
endotraqueal. A resistência total do sistema respiratório é dividida em dois
componentes: ohmico, que representa a resistência da via aérea e pendelluft, que
representa o fenômeno viscoelástico ou diferentes constantes de tempo, gerando
assincronia paciente-ventilador (RUPEL, 2009; SADDY, 2011; YOSHIDA, 2013).
Observa-se no presente estudo, que a resistência monitorada reduziu de
forma significativa com a cabeceira do leito posicionada a 30º e 45º. Essa redução
tem influência positiva ao ventilar pacientes pediátricos, visto que estes apresentam
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alta resistência das vias aéreas e esta pode ser considerada um fator de redução da
eficácia do efeito terapêutico da ventilação mecânica.
Gattinoni et al. (2006), relacionaram a resistência da via aérea com o volume
pulmonar absoluto e assim obtiveram a “resistência específica da via aérea”. Quando
estudaram o aumento da resistência em pacientes com síndrome do desconforto
respiratório agudo, concluíram que o aumento da resistência não está relacionado ao
estreitamento anatômico, mas sim ao volume pulmonar reduzido e, possivelmente, à
redução da área pulmonar ventilada.
O posicionamento corporal e a atuação das forças da gravidade ocasionam
mudanças

na

função

respiratória.

Em

indivíduos

saudáveis,

respirando

espontaneamente, sabe-se que a mudança da posição sentada para o decúbito dorsal
diminui a complacência pulmonar dinâmica e aumenta a resistência ao fluxo pulmonar,
o que pode ser atribuído à redução da capacidade residual funcional nessa postura.
O tamanho da faringe é reduzido quando se passa da posição sentada para o decúbito
dorsal e aumenta a resistência das vias aéreas superiores. As mudanças da função
pulmonar durante a adoção da postura em decúbito dorsal por indivíduos normais são
ocasionadas pelo deslocamento cefálico do diafragma e aumento do volume
sanguíneo intratorácico, causando redução do volume pulmonar de repouso e
justificando um aumento da resistência pulmonar nessa postura (FELTRIM; JARDIM,
2004; CONTESINI; JUNIOR; COROMANO, 2011).
Esses fatos acontecem da mesma forma quando o paciente é ventilado
mecanicamente, fato que também foi observado nesta pesquisa, pois quando o
paciente foi posicionado em 0º observou-se diminuição na complacência e aumento
da resistência das vias aéreas.
Martinez et al. (2015) concluíram em seu estudo que os pacientes
posicionados a 0º de elevação da cabeceira apresentaram maiores valores de pressão
resistiva. Em 30º houve um aumento na complacência dinâmica e a 0º e 60º houve
uma diminuição da complacência estática. Todos os valores apresentados são muito
semelhantes a este estudo, o que ressalta novamente que o posicionamento no leito
influencia a mecânica respiratória de pacientes ventilados artificialmente.
Em UTIP a dimuição da resistência das vias aéreas e o aumento da
complacência pulmonar na UTIP, é considerada uma meta importante. A pressão, o
volume e o fluxo mudam com o tempo e, portanto, são variáveis. Quando a
complacência pulmonar diminui, a resistência das vias aéreas aumenta ou quando
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combinados constituem-se em sobrecarga para os músculos respiratórios e ventilador
(FARIA; ROSSI; DEUTSCH, 2005; CARVALHO; PEREIRA, 2011).
Sabe-se que com o aumento da complacência pulmonar, há menos pressão
transpulmonar para fornecer volume corrente aos pulmões. Portanto, o aumento da
complacência pulmonar diminui o trabalho respiratório e, de fato, aumenta as chances
de sucesso na retirada do paciente do ventilador (ASSMANN et al., 2016; MAHDAV
et al., 2017).
Monitorar as propriedades mecânicas do sistema respiratório é importante
para uma melhor compreensão da fisiologia da doença, aperfeiçoar os ajustes dos
parâmetros ventilatórios e assegurar a efetividade do tratamento em pacientes
ventilados mecanicamente (SIVAN, PIZARRO, 2005).

5.2 PARÂMETROS PRESSÓRICOS

Com relação aos valores de pressão de pico, pressão de platô, pressão média
de vias aéreas e pressão de distensão pulmonar, durante os posicionamentos da
cabeceira do leito, não foi observado diferença estatisticamente significativa.
O suporte ventilatório mecânico deve ser realizado de forma adequada e
segura para evitar lesão induzida pela ventilação mecânica. Recomenda-se um
suporte ventilatório com volumes correntes de 6mL/Kg de peso predito, pressão de
distensão pulmonar < 15 cmH20, níveis de PEEP suficientes para evitar o colabamento
das vias aéreas e alvéolos e garantir uma troca gasosa adequada e posicionamento
adequado dos pacientes no leito, visando garantir uma ventilação adequada e não
lesiva (BARBAS et al., 2014, AMATO et al., 2015).
Observou-se no presente estudo, que a pressão de distensão pulmonar foi
mantida em média ≤ 12,2 cmH2O. Os dados de ventilação mecânica utilizados no
período estudado estão de acordo com as recomendações preconizadas na literatura
mundial atual (ROTTA; STEINHORN, 2007; KHEMANI et al., 2009; BARBAS et al.,
2014; SERPA NETO, 2014; PALICC, 2015; AMATO, et al., 2015; GEORGOPOULOS
et al., 2016).
O volume corrente foi reconhecido como a variável que deve ser controlada
durante a ventilação mecânica passiva, a fim de evitar lesão pulmonar induzida por
ventilador, porém dados recentes indicam que a pressão de distensão pulmonar acima

52

de 15 cmH20 está intimamente relacionada com a mortalidade em pacientes em uso
de

ventilação

mecânica

(SERPA

NETO,

2014;

AMATO,

et

al.,

2015;

GEORGOPOULOS et al., 2016).

5.3 DADOS HEMODINÂMICOS E SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO

No estudo, observou-se elevação da frequência cardíaca quando a cabeceira
foi posicionada a 60º. A saturação periférica de oxigênio aumentou nas posições 30º
e 45º, enquanto as variáveis pressão arterial sistólica e diastólica aumentaram nas
posições 30º, 45º e 60º. Embora esses valores tenham sidos estatisticamente
significativos, estes aumentos não podem ser considerados no contexto clínico dos
pacientes.
Uma parte do controle do sistema cardiovascular é realizada pelo sistema
nervoso autônomo, o qual fornece nervos aferentes e eferentes ao coração, na forma
de terminações simpáticas por todo o miocárdio e parassimpáticas para o nódulo
sinusal, o miocárdio atrial e o nódulo atrioventricular. O controle neural está
relacionado à FC e atividade reflexa barorreceptora. A partir de informações das vias
simpática e parassimpática são formuladas respostas que modificam a FC,
adaptando-a às necessidades de cada momento. O aumento da FC é consequência
da maior ação da via simpática e da menor atividade parassimpática, ou seja, inibição
vagal, enquanto que a sua redução depende basicamente do predomínio da atividade
vagal (RAJENDRA et al., 2006; VANDERLEI et al., 2009).
As alterações na FC, definidas como variabilidade da frequência cardíaca, são
normais e esperadas e indicam a habilidade do coração em responder aos múltiplos
estímulos fisiológicos e ambientais. A monitorização do sistema cardiocirculatório tem
como finalidade a prevenção e a detecção da instabilidade do quadro clínico
(VANDERLEI et al., 2009).
A pressão arterial pode sofrer influências de variáveis cardíacas, respiratórias
e dependentes de ações vasomotoras. A elevação aguda da pressão arterial é
regulada pelo sistema nervoso simpático, sendo influenciado pelos aumentos da
frequência cardíaca, volume sanguíneo, volume de ejeção e aumento da resistência
vascular periférica (POLITO; FARINATTI, 2003).
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A SpO2 é uma estimativa de sua saturação no sangue arterial utilizada na
monitorização de pacientes em unidades de internamento. No uso da VMI, a SpO 2 é
utilizada para indicar se há necessidade de adequações no suporte ventilatório. Na
atual pesquisa, observou-se que houve incremento da SpO2 à medida que se alterou
a cabeceira da posição 0º-30º e 0º-45º, o que não ocorreu do 0º-60º. Esta melhora na
SpO2 está relacionada com a melhora do volume corrente, aumento da complacência
e redução da resistência, que são variáveis interferentes nas trocas gasosas
(HELAYEL et al., 2001).

5.4 ÍNDICES DE OXIGENAÇÃO

Atualmente, para avaliar o estado de oxigenação são utilizados índices de
oxigenação como: relação PaO2/FiO2, índice de oxigenação (IO) e relação SatO2/FiO2.
A relação PaO2/FiO2 é um marcador que estabelece o grau de lesão
pulmonar. No momento da admissão dos pacientes no estudo os mesmos
encontravam-se com grau leve a moderado de lesão pulmonar. O IO é um marcador
de lesão pulmonar, este foi avaliado na admissão e encontrava-se dentro dos
parâmetros de normalidade (PALICC, 2015).
Rice et al. (2007) em seu estudo pioneiro sobre a relação SatO2/FiO2,
observaram

que

valores

de

SatO2/FiO2 de

235

e

315

corresponderam,

respectivamente, a uma PaO2/FiO2 de 200 e 300. Portanto, os dados de SatO 2/FiO2
evidenciaram excelente sensibilidade e boa especificidade em predizer a fração
correspondente de PaO2/FiO2.
Observa-se no presente estudo que a relação SatO2/FiO2 teve aumento nas
posições 30º e 45º de elevação da cabeceira do leito. A avaliação da relação
SatO2/FiO2 de forma não invasiva e contínua pode facilitar o diagnóstico precoce de
síndrome do desconforto respiratório agudo, além de reduzir o número de amostras
de sangue arterial colhidas em pacientes sob VMI. Porém, os dados corretos
dependem da adequada localização do oxímetro e estado de doença. A SatO 2/FiO2
não permite a avaliação do estado ácido-básico e dos níveis de PaCO2 (RICE et al.,
2007; NEVES; KOLISKI; GIRALDI, 2009).
A escassez de trabalhos publicados na literatura científica sobre o
posicionamento da cabeceira do leito em pacientes ventilados mecanicamente, a
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ausência de randomização, grupo controle e o reduzido tamanho amostral foram
limitações deste estudo. Entretanto foram abordados desfechos relevantes e os
resultados foram consistentes e podem ser extrapolados para a prática clínica de
profissionais que trabalham em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Contudo, há
necessidade de mais estudos que abordem o tema com o acréscimo das posições
prona e decúbito lateral nas diferentes angulações da cabeceira do leito.
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6

CONCLUSÃO

Esse estudo demonstrou melhora significativa no aumento do volume corrente
expirado, na complacência pulmonar dinâmica e na diminuição da resistência das vias
aéreas com o paciente posicionado em 30º e 45º de elevação da cabeceira. Com a
cabeceira posicionada a 30º observou-se aumento na complacência pulmonar
estática. Não observou-se alterações significativas nos parâmetros pressóricos da
ventilação mecânica. As variáveis fisiológicas não tiveram efeitos relevantes no ponto
de vista clínico e efeitos significativos no aumento da relação SatO2/FiO2 foram
observados. O posicionamento a 30º de elevação da cabeceira do leito deve ser
recomendado como uma medida padrão para pacientes pediátricos ventilados
mecanicamente.
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APÊNDICE 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nós, Camila Gemin Ribas e José Eduardo Carreiro, profissionais de saúde
agora denominados pesquisadores, estamos convidando você a permitir que seu/sua
filho(a) participe de uma pesquisa intitulada “INFLUÊNCIA DO POSICIONAMENTO
NO LEITO EM 0º, 30º, 45º e 60º DE ELEVAÇÃO DA CABEÇEIRA SOBRE A
MECÂNICA RESPIRATÓRIA DE PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA”. Para poder
participar é necessário que você leia este documento com atenção. Ele pode conter
palavras que você não entende. Por favor, peça as responsáveis pelo estudo para
explicar qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente.
O propósito deste documento é fornecer a você informações sobre a pesquisa
e se assinado, dará a sua permissão para seu/sua filho(a) participar do estudo. O
documento descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou
desconfortos no caso da participação. Você só deve permitir a participação se você
quiser. Você pode se recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer
momento.

PROPÓSITO DO ESTUDO
Para auxiliar os médicos a estabelecer quais os posicionamentos são mais
eficientes e devem ser adotados será implantado um modelo de procedimento que
chamamos de protocolo. Protocolos para recrutamento alveolar já foram utilizados em
Unidades de Terapia Intensivas Pediátricas de vários países do mundo e têm
mostrado ser eficiente no sentido de melhorar a oxigenação do sangue e evitar muitas
complicações para as crianças.
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SELEÇÃO
Serão convidadas para o estudo pacientes de ambos os sexos, com idade de:
28 dias a 14 anos incompletos, internados na UTI Pediátrica por mais de 24 horas, em
uso de ventilação mecânica invasiva.

PROCEDIMENTOS
A criança que irá participar deste estudo receberá os mesmos cuidados básicos
de qualquer paciente internado na UTI Pediátrica.
Crianças com problemas pulmonares graves, para respirar adequadamente
precisam ser colocadas em aparelhos especiais chamados ventiladores mecânicos.
Assim que as crianças forem instaladas neste aparelho, a parte da cama que
chamamos de cabeceira vai ficar em 0º, 30º, 45º e 60º.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA
Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Você pode decidir
que seu filho não participe do estudo. Uma vez que você decidiu pela participação,
você pode retirar seu consentimento e participação a qualquer momento. Se você
decidir não continuar no estudo e retirar sua participação, você não será punido e nem
perderá qualquer benefício ao qual você tem direito.

CUSTOS
Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos
previstos no estudo.
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PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO
Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua
participação nesse estudo.

PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E
ACESSO AOS REGISTROS
O pesquisador responsável pelo estudo e equipe coletarão informações
sobre seu/ sua filho(a). Em todos estes registros um código substituirá o nome. Todos
os dados coletados serão mantidos de forma confidencial e serão usados para
avaliação do estudo. Membros das autoridades de Saúde ou Comitê de Ética podem
revisar os dados fornecidos. Os dados podem também ser utilizados em publicações
científicas sobre o assunto pesquisado, porém a identidade de seu/sua filho(a) não
será revelada em quaisquer circunstâncias. Você tem direito de acesso aos dados,
você também pode discutir esta questão mais adiante com o seu médico.

CONTATO PARA PERGUNTAS
Se você ou seus parentes tiverem alguma dúvida com relação ao estudo,
direitos do paciente, ou no caso de danos relacionados ao estudo, você deve contatar
o pesquisador responsável pelo estudo (Camila Gemin Ribas) ou equipe da UTI –
Pediátrica, Hospital de Clínicas, 14º andar/Prédio Central. Fone: (41) 3360-1824. Se
você tiver dúvidas sobre os direitos dos participantes da pesquisa, você pode contatar
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná, pelo telefone (41) 3360-1041. O CEP é composto
por um grupo de indivíduos com conhecimentos científicos e não científicos, que
realizam revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para manter seu/sua
filho(a) em segurança e proteger seus direitos.
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE
Eu li e discuti com o pesquisador responsável pelo presente estudo os
detalhes descritos neste documento. A explicação que recebi menciona os riscos e
benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer
momento sem justificar minha decisão e sem que esta decisão afete meu tratamento.
Eu concordo que os dados coletados sejam usados para o propósito descrito neste
documento.
Eu entendi as informações apresentadas neste termo de consentimento. Eu
tive a oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram
respondidas. Eu recebi uma cópia assinada e datada deste documento.

_____________________________________________________________
(Nome do participante)

Curitiba, ___ de _______ de ________.

_____________________________________________________________
(Nome e Assinatura do responsável legal)
Curitiba, ___ de _______ de ________.

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre
Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste
estudo.
_____________________________________________________________
(Nome e Assinatura do Pesquisador ou quem aplicou o TCLE)
Curitiba, ___ de _______ de ________.
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APÊNDICE 2
FICHA PARA A COLETA DE DADOS
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FISIOTERAPIA – UTI PEDIÁTRICA
Nome:_____________________________________BOX:_______RG/HC:______________
__
Idade:________ Sexo: ( ) F ( ) M

Peso: __________Data de Internação: ___/___/____

Diagnóstico:
_________________________________________________________________
Data Intubação: ___/___/____ Nº Cânula:____ Fixação: ____ CUFF: ( ) Sim ( ) Não
Ventilador: ( ) Bennet ( ) Inter 7 Plus ( ) Inter 5 Plus ( ) Outro:__________________________
Evolução:( ) ALTA
DATA:

( ) ÓBITO

DIA CET:
PARÂMETROS
VENTILAÇÃO MECÂNICA

MODO:
PRESSÃO INSPIRATÓRIA:
PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA FINAL:
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA:
FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO:
TEMPO INSPIRATÓRIO:
SENSIBILIDADE
P0
Volume Corrente
VC (ml/Kg)
Pressão Pico
Pressão de Platô
Pressão Média
Complacência Estática
Complacência Dinâmica
Resistência
Delta Pressão

P1

P2

P3
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MONITORIZAÇÃO
FC
FR
SatO2
PaO2/FiO2
Índice de Oxigenação
SatO2/FiO2
LABORATORIAL
pH:
PaCO2:
PaO2:
HCO3:
BE:
Lactato:
SatO2:
NEUROLÓGICO
SEDAÇÃO:
Midazolam:
Fentanil:
Drogas vasoativas:
Observações:
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ANEXOS
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ANEXO 1
APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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