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Resumo 

Introdução: A traqueostomia (TQT) é um procedimento cirúrgico realizado em 
pacientes graves com o objetivo de proteger as vias aéreas, facilitar a higiene 
brônquica e o auxíliar na retirada da ventilação mecânica. Objetivo: O objetivo 
deste estudo é descrever a experiência no acompanhamento de pacientes 
adultos traqueostomizados e analisar a evolução clínica, discutindo os 
aspectos relevantes relacionados à avaliação da eficácia na remoção da cânula 
de traqueostomia por equipe interdisciplinar. Metodologia: É um estudo 
restrospectivo por consulta dos processos clínicos de uma série de casos de 
pacientes traqueostomizados no Hospital Universitário de Brasília, internados 
na Unidade de Clínica Médica, enfermaria de Reumatologia, com equipe 
interdisciplinar assistindo na remoção da cânula da TQT. O paciente 1 do sexo 
masculino, 33 anos, lupus eritematoso sistêmico (LES) e choque séptico (foco 
pulmonar), insuficiência renal aguda e com congestão pulmonar. O paciente 2 
do sexo feminino, 17 anos, LES e neurofibromatose, evoluindo com piora da 
função renal e crises convulsivas e rebaixamento do nível de consciência. O 
paciente 3 do sexo feminino, 44 anos, LES e meningite tuberculosa, evoluindo 
com quadro agudo de hemiparesia direita, desvio do olhar conjugado para 
direita, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Internados na unidade 
de terapia intensiva, com uso de tubo orotraqueal, progredindo para TQT e 
quadro pulmonar de pneumonia aspirativa ventilatória. Posteriormente, 
transferidos para enfermaria da Reumatologia, traqueostomizados e utilizando 
macronebulização com oxigênio. Resultados: Apresentaram respostas clínicas 
satisfatórias às intervenções fonoaudiológicas, progredindo para respiração 
espontânea em ar ambiente, orientados, auscultas pulmonares com 
quantidades e densidades de secreções satisfatórias, disparo de deglutição e 
evolução da dieta por sonda nasoentérica e via oral para via oral exclusiva. A 
remoção da TQT ocorreu sem intercorrências e alterações clínicas. Receberam 
alta hospitalar para atendimento ambulatorial. Conclusão: De acordo com 
nosso estudo, o atendimento hospitalar com equipe interdisciplinar parece ser 
eficaz. 

 
Descritores: eficácia, traqueostomia, equipe de assistência ao paciente. 
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Abstract  

Introduction: Tracheostomy (TQT) is a surgical procedure performed in severe 
patients with the objective of protecting the airways, facilitating bronchial 
hygiene and assisting in the withdrawal of mechanical ventilation. Objective: 
The purpose of this study is to describe the experience in the follow - up of adult 
tracheostomized patients and to analyze the clinical evolution, discussing the 
relevant aspects related to the evaluation of the effectiveness of tracheostomy 
cannula removal by interdisciplinary team. Methodology: It is a retrospective 
study by consultation of the clinical processes of a series of cases of 
tracheostomized patients at the Hospital Universitário de Brasília, hospitalized 
at the Medical Clinic Unit, Rheumatology ward, with an interdisciplinary team 
assisting in the removal of the TQT cannula. Patient 1 male, 33 years, systemic 
lupus erythematosus (SLE) and septic shock (pulmonary focus), acute renal 
failure and pulmonary congestion. Patient 2 was female, 17 years old, SLE and 
neurofibromatosis, progressing with worsening renal function and convulsive 
seizures and lowering of consciousness level. Patient 3 was female, 44 years 
old, SLE and tuberculous meningitis, evolving with acute hemiparesis, 
constriction of the right gaze, vomiting and lowering of the level of 
consciousness. Inpatients in the intensive care unit, using orotracheal tube, 
progressing to TQT and pulmonary status of ventilatory aspiration pneumonia. 
Subsequently, transferred to the Rheumatology ward, tracheostomized and 
using macronebulization with oxygen. Results: Satisfactory clinical responses to 
speech - language interventions, progressing to spontaneous breathing in 
ambient air, oriented, pulmonary auscultation, satisfactory amounts and 
densities of secretions, swallowing and nasal - oral progesterone evolution, and 
oral oral route. TQT removal occurred without complications and clinical 
changes. They were discharged from the hospital for ambulatory care. 
Conclusion: According to our study, hospital care with an interdisciplinary team 
seems to be effective. 
 
Descriptors: efficacy, tracheostomy, patient care team. 
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INTRODUÇÃO 

A traqueostomia (TQT) é um procedimento cirúrgico realizado em 

pacientes graves e que tem por  finalidade a proteção das vias aéreas (VA), a 

facilitação da higiene brônquica e o auxílio no processo do desmame da 
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ventilação mecânica (VM).1 Estudos descrevem os benefícios da TQT quando 

comparados à intubação endotraqueal2. 

 As pesquisas sobre a decanulação, que é o nome dado ao processo de 

desmame e remoção da TQT, e/ou seus protocolos, demonstram a falta de 

consenso mundial quanto ao momento e condições clínicas ideais do paciente 

para a realização da mesma3. 

 O objetivo deste estudo é descrever a nossa experiência no 

acompanhamento de pacientes adultos traqueostomizados e analisar a 

evolução dos mesmos, discutindo os aspectos relevantes relacionados à 

avaliação da eficácia na remoção da cânula de traqueostomia por equipe 

interdisciplinar. 

 

METODOLOGIA  

É um estudo restrospectivo por consulta dos processos clínicos de uma 

série de casos de pacientes traqueostomizados no Hospital Universitário de 

Brasília, internados na Unidade de Clínica Médica, enfermaria de 

Reumatologia, com equipe interdisciplinar assistindo na remoção da cânula da 

TQT.  

O paciente 1 do sexo masculino, 33 anos, lupus eritematoso sistêmico 

(LES) e choque séptico (foco pulmonar), insuficiência renal aguda e com 

congestão pulmonar. O paciente 2 do sexo feminino, 17 anos, LES e 

neurofibromatose, evoluindo com piora da função renal e crises convulsivas e 

rebaixamento do nível de consciência. O paciente 3 do sexo feminino, 44 anos, 

LES e meningite tuberculosa, evoluindo com quadro agudo de hemiparesia 

direita, desvio do olhar conjugado para direita, vômitos e rebaixamento do nível 

de consciência. Internados na unidade de terapia intensiva, com uso de tubo 

orotraqueal, progredindo para TQT e quadro pulmonar de pneumonia aspirativa 

ventilatória. Posteriormente, transferidos para enfermaria da Reumatologia, 

traqueostomizados e utilizando macronebulização com oxigênio. 

Realizou-se um levantamento bibliográfico a partir de artigos 

internacionais, datados de 2004 a 2015. Os descritores adotados foram: 

eficácia, traqueostomia, equipe de assistência ao paciente. 
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RELATO DOS CASOS 

 

 Esse estudo restrospectivo por consulta dos processos clínicos de uma 

série de casos de pacientes traqueostomizados no Hospital Universitário de 

Brasília, internados na Unidade de Clínica Médica, enfermaria de 

Reumatologia, com equipe interdisciplinar assistindo no processo de remoção 

da cânula da TQT. 

             O paciente 1: sexo masculino, 33 anos, lupus eritematoso sistêmico 

(LES) e choque séptico (foco pulmonar), insuficiência renal aguda (IRA), 

disfagia e com congestão pulmonar. Precisou de cuidados intensivos em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde fez uso de tubo orotraqueal (TOT), 

progredindo para TQT, com boa evolução clínica, sendo transferido para 

enfermaria da Reumatologia, traqueostomizado e em uso de macronebulização 

com oxigênio. Apresentou boa resposta clínica as 

intervençõesinterdisciplinares, progrediu para respiração espontânea em ar 

ambiente, orientado aos comandos verbais, ausculta pulmonar com quantidade 

e densidade de secreção satisfatória, disparo imediato da deglutição e 

evolução da dieta mista por sonda nasoentérica (SNE) e via oral (VO) para 

somente VO. Realizada a remoção da cânula de traqueostomia sem 

intercorrências, com fechamento de óstio, sem alterações clínicas e recebendo 

alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial. 

O paciente 2: sexo feminino, 17 anos, LES e neurofibromatose, disfagia, 

evoluindo com piora da função renal e crises convulsivas, com rebaixamento 

do nível de consciência. Necessitou de cuidados intensivos na UTI, onde 

evoluiu para o uso de TOT, progredindo para TQT e apresentando quadro 

pulmonar de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Evoluiu 

clinicamente de forma favorável e foi transferido para enfermaria da 

Reumatologia, traqueostomizado e utilizando macronebulização com oxigênio. 

Com boa resposta clínica aos procedimentos interdisciplinares, evoluiu para 

respiração espontânea em ar ambiente, orientado aos comandos verbais, 

ausculta pulmonar com quantidade e densidade de secreção satisfatória, 

disparo imediato da deglutição e evolução da dieta mista por SNE e VO para 

exclusiva VO. A remoção da cânula de TQT foi realizada sem intercorrências e 

com fechamento de óstio. Não apresentou alterações clínicas e recebeu alta 
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hospitalar com seguimento ambulatorial. 

Paciente 3: sexo feminino, 44 anos, LES e meningite tuberculosa, 

disfagia, evoluindo com quadro agudo de hemiparesia direita, desvio do olhar 

conjugado para direita, vômitos e com rebaixamento do nível de consciência. 

Demandou cuidados intensivos na UTI com uso de TOT e seguimento para 

TQT, com quadro pulmonar de PAV e boa evolução clínica, sendo transferido 

para enfermaria da Reumatologia, com TQT em uso de macronebulização com 

oxigênio. Paciente com boa resposta clínica as intervenções interdisciplinares, 

progrediu para respiração espontânea em ar ambiente, orientado aos 

comandos verbais, ausculta pulmonar com quantidade e densidade de 

secreção satisfatórias, disparo de deglutição e evolução da dieta por SNE e VO 

para VO exclusiva. Após a  remoção da TQT sem intercorrências, com 

fechamento de óstio e sem alterações clínicas, recebeu alta hospitalar para 

atendimento ambulatorial. 

Os instrumentos de avaliação foram ausculta pulmonar, oximetria de 

dedo,blue dye test e o protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para 

disfagia (PARD). 

Os pacientes foram submentidos as mesmas intervenções 

fonoaudiológicas com técnicas de excursão vertical da laringe e manobras de 

deglutições múltiplas e/ou deglutição com esforço e cabeça fletida; e 

fisioterapêuticas com exercícios reexpansivos respiratórios, aspiração quando 

necessária e oclusão da TQT. 

 
Tabela 1. Avaliações clínicas dos pacientes realizadas pela equipe 
interdisciplinar com o objetivo da remoção da traqueostomia. 

 PACIENTE - 1 PACIENTE - 2 PACIENTE - 3 

Nível de consciência Consciente Consciente Consciente 

Tosse voluntária Eficaz Eficaz Eficaz 

Tosse reflexa Eficaz Eficaz Eficaz 

Secreções 
Pulmonares e orais 

Ausente Ausente Ausente 

Suplemento de 
oxigênio 

Ausente Ausente Ausente 

Tolerância à oclusão 
da traqueostomia 

Muito favorável Favorável Favorável 

Deglutição Funcional Funcional Funcional 
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Fonação Adequada Adequada Adequada 

 
 
 
Tabela 2. Características dos pacientes e evolução do quadro clínico durante a 
internação.  

 PACIENTE - 1 PACIENTE - 2 PACIENTE - 3 

Sexo Masculino Feminino Feminino 

Idade 33 17 44 

Diagnóstico de LES Junho/2015 Fevereiro/2016 Abril/2011  

Comorbidade 
Pulmonar 

Sepse (foco 
pulmonar) 

PAV PAV 

Data da 
Traqueostomia (TQT) 

02/08/2015 25/03/2016 26/07/2016 

Data do 1º Blue- Dye 
Test 

24/08/2015 14/04/2016 05/08/2016 

Data da Oclusão da 
cânula de TQT 

27/08/2015 15/04/2016 12/08/2016 

Data do desmame da 
SNE (dieta mista) 

26/08/2015 
SNE e VO 

15/04/2016 
SNE e VO 

17/08/2016 
SNE e VO 

Data da Dieta V.O. 
exclusiva 

27/08/2015 24/04/2016 18/08/2016 

Data da 
Decanulação 

28/08/2015 20/04/2016 17/08/2016 

Data da Retirada da 
SNE 

28/08/2015 25/04/2016 19/08/2016 

 
Abreviaturas: LES - lupus eritematoso sistêmico, PAV - pneumonia associada 
a ventilação mecânica, TQT - traqueostomia, VO – via oral, SNE - sonda 
nasoentérica. 
 

DISCUSSÃO 
 

Esse estudo avaliou pacientes com LES e internação prolongada, 

independente de sexo, idade, com agudização da doença, interferindo, não 

somente no sistema musculo-esquelético, mas afetando gravemente o sistema 

respiratório, provocando intubação, cuidados intensivos, uso de TQT, tendo 

como consequência a alteração da deglutição e da fonação, com uso 

prolongado da SNE. 

A remoção da TQT é um procedimento fundamental na reabilitação de 

pacientes críticos. Não existe uma validação ou padronização de critérios, mas 
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um consenso baseado nas avaliações clínicas simples de protocolos 

institucionais4. 

 São fatores para garantia da segurança na decanulação: nível de 

consciência, efetividade da tosse, secreções pulmonares e orais, suplemento 

de oxigênio, deglutição e tolerância a oclusão da TQT5. Na (Tabela 1) os 

pacientes apresentaram condições clínicas favoráveis à remoção. 

Nos casos relatados, a TQT apresentou tempo médio acima de 20 dias, 

por necessidade de ventilação mecânica invasiva por longo período e limpeza 

brônquica mais intensa6, demonstrando que quanto mais dependente do 

quadro respiratório, mais reduzida é a capacidade de proteção das VAs, 

dificultando a reabilitação dos pacientes com disfagia7. 

Os pacientes foram acompanhados por equipe interdisciplinar, com 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A equipe médica 

solicitou a intervenção fisioterapêutica respiratória e motora, assim como, a 

fonoaudiológica para ajuste das funções do sistema estomatognático.  

Foi utilizada uma escala funcional de ingesta por via oral para 

classificação durante todo o processo de desmame da SNE e possível 

monitoramento da evolução dos pacientes, pois não realizar avaliação 

adequada da deglutição pressupõe incapacidade para a decanulação. 

A avaliação da voz foi realizada para identificar a presença da qualidade 

vocal “molhada” que significa a possibilidade da presença de saliva, secreções 

ou alimento na glote, e pode ser sugestivo de paresia ou paralisia de pregas 

vocais alterando o esfíncter laríngeo durante a deglutição, causando 

penetração laríngea e/ou broncoaspiração traqueal8. 

A broncoscopia não foi realizada nos pacientes, mas é um parâmetro 

objetivo, quantitativo e fundamental na decanulação. Entretanto, se realizada 

uma avaliação cuidadosa de outros parâmetros semiquantitativos, 

considerados menores, e estes são favoráveis e satisfatórios, podem ser 

utilizados como critérios na remoção9, dentre eles constatamos: ausculta 

pulmonar com murmúrio vesicular pulmonar mais audível, com redução 

progressiva dos ruídos adventícios; secreção mais fluida e clara; nível de 

consciência e padrão respiratório adequados para reabilitação respiratória7; 

resolução do quadro clínico que levou a TQT, com um período em torno de 5 

dias de oclusão até a decanulação; evidências indicando que a respiração por 
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vias aéreas superiores com a cânula tamponada apresentou aumento 

significativo do volume corrente pulmonar7; blue dyetest negativo; ausência de 

estase salivar em região orofaríngea; e ausência de sinais clínicos de 

penetração laríngea e/ou broncoaspiração traqueal, conforme a (Tabela 2). 

A interação da equipe diminuiu o período de uso da TQT, agilizou o 

desmame e amplificou a segurança do doente, contribuindo para a redução do 

risco de erros e complicações10. 

Após avaliação da equipe interdisciplinar e constatada a segurança do 

procedimento, os pacientes apresentaram-se aptos à decanulação. As TQTs 

foram removidas pela equipe médica, assessorada pela equipe interdisciplinar. 

Os pacientes foram monitorizados com oximetria contínua, por 24h para 

observação do comprometimento do sistema respiratório. Após estabilização e 

evolução clínica favorável, seguiram no processo de alta hospitalar e 

acompanhamento ambulatorial, sem ocorrência de reinternação. 

 

CONCLUSÃO 
 

Embora tenhamos demonstrado nossa experiência apenas em três 

pacientes, conseguimos a eficácia na decanulação, preservando a fonação e a 

deglutição adequadas, melhorando aspectos respiratórios, evitando alterações 

orgânicas ou acidentais no sistema respiratório por uso prolongado, por manejo 

e/ou cuidados inadequados, inflamação, pneumonia e broncoaspirações; bem 

como aspectos negativos psicossociais, óbito e a reinternação hospitalar. De 

acordo com nosso estudo, o atendimento hospitalar com equipe interdisciplinar 

parece ser eficaz. 
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