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RESUMO: Objetivo: Avaliar as indicações, incidência e as complicações da traqueostomia em 

crianças internadas na unidade de terapia intensiva pediátrica. Métodos: Os dados foram coletados 

no período de abril a setembro de 2018, com os pacientes internados na unidade de terapia intensiva 

pediátrica de um hospital público. Foi realizado a coleta no prontuário digital do paciente dos dados 

necessários para pesquisa, como: motivo da traqueostomia, técnica cirúrgica utilizada, modelo de 

fixação, avaliado os cuidados da equipe multidisciplinar, nas primeiras 48 horas após o 

procedimento de traqueostomia (posicionamento do paciente no leito, incluindo da cervical, tipos 

de mobilização), complicações imediatas e tardias. Resultados: a incidência de traqueostomia foi 

de oito pacientes, todas as traqueostomias foram realizadas de forma planejada e no centro 

cirúrgico. Não houve complicação intraoperatória e imediatas. Três pacientes apresentaram 

complicações tardias ao procedimento, sendo elas: falso trajeto, cânula próxima a carina, balonete 

furado, estenose traqueal. Dois pacientes foram decanulados. Nenhum paciente foi de alta em uso 

de suporte ventilatório invasivo. O índice de mortalidade foi de apenas um paciente, porém a causa 

do óbito não foi relacionada com a traqueostomia. Conclusão: a incidência e indicações 

corroboram com a literatura. Sugere-se a continuidade do estudo para aumentar o tamanho da 

amostra, assim como a implementação no hospital de protocolos para decanulação da 
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traqueostomia na pediatria e de manuseio mínimo no pós-operatório imediato, visto que vários 

estudos encontram complicações imediatas, porém não descrevem como são os cuidados nas 

primeiras horas pós-operatório.  

Palavras-chaves: traqueostomia; unidades de terapia intensiva pediátrica; complicações 

intraoperatórias; complicações pós-operatórias. 

ABSTRACT: Objective: Evaluate how and the complications of tracheostomy in children 

hospitalized in pediatric intensive care. Methods: Data were collected in the period of September 

20, 2018, with the clinical data of pediatric intensive care of a public hospital. A digital collection 

of patient data became necessary for the research, such as: tracheostomy motif, applied surgical 

technique, fixation model, multidisciplinary team care within the first 48 hours after the 

tracheostomy procedure (positioning of the patient without bed, including cervical), types of 

mobilization), immediate and late complications. Results: the incidence of tracheostomy was eight 

patients, all tracheostomies were planned and not the surgical center. There were no immediate 

intraoperative complications. The three cases were late to the procedure, being: false trajectory, 

cannula next to carina, perforated cuff, tracheal stenosis. Two patients were decannulated. The 

patient was highly used for invasive ventilatory support. The mortality rate was only one patient, 

but the cause of death was not related to tracheostomy. Conclusion: the analyzes and indications 

corroborate with the literature. We suggest the continuation of the study to increase the sample size, 

as well as the non-hospital implementation of protocols for decantation of tracheostomy in 

pediatrics and minimum production in the immediate postoperative period, since the studies 

escaped the immediate rules, but did not were the spills in the postoperative period. 

Key-words: tracheostomy; pediatric intensive care units; intraoperative complications; 

postoperative complications. 
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INTRODUÇÃO 

 Traqueostomia é um procedimento cirúrgico no qual é introduzido uma cânula dentro da 

traqueia por uma incisão na região anterior do pescoço, levando a uma comunicação direta com o 

meio externo1. O primeiro relato de sucesso de traqueostomia em pediatria foi descrito no século 

XVI, nesta época a principal indicação era obstrução inflamatória das vias aéreas2. 

Atualmente as principais indicações para traqueostomia em crianças são: comprometimento 

cardiorrespiratório de longo prazo decorrente de uma insuficiência respiratória crônica, tempo 

prolongado de intubação por doença neuromuscular, anomalias congênitas ou doenças metabólicas 

e obstrução de vias aéreas superiores1. 

A técnica cirúrgica mais usualmente realizada em criança é a incisão horizontal na pele e 

vertical no terceiro ou quarto anel traqueal3. Em uma comparação entre a técnica de incisão 

intracartilaginosa horizontal e a incisão traqueal vertical observou-se uma menor formação de 

granulação e colapso supraestomal quando utilizado a técnica cirúrgica com inserção traqueal 

vertical4. 

Quando realizada em bebês prematuros está associado a grandes índices de morbidade em 

relação aos adultos, ocorrendo diversas complicações, dentre elas a falta de cirurgião capacitado, a 

técnica escolhida utilizada e os cuidados pós-operatórios5. 

 As complicações imediatas citadas atualmente decorrentes da traqueostomia são falso 

trajeto da cânula, principalmente naqueles pacientes que se movimentam muito, ou por 

inexperiência da equipe multiprofissional que cuida destes pacientes1. 

Segundo Fraga, Souza, Kruel3 mostraram em seu estudo que as complicações imediatas 

foram frequentes entre 5% a 49% dos pacientes sendo elas: sangramento, pneumotórax, 

pneumomediastino, enfisema subcutâneo, óbito por decanulação acidental, obstrução da cânula, 

laceração de traqueia, fístula traqueoesofágica, infecção da incisão cirúrgica e abscesso cervical. 

Conforme Dal’Astra, Quirino, Caixêta, Avelino6, avaliaram as complicações imediatas e 

tardias ao longo dos anos e as mais frequentes foram granuloma, infecção, obstrução da cânula, 

decanulação acidental e fístula traqueocutânea pós-decanulação. Sendo que a decanulação 
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acidental foi uma das complicações que teve redução significativa na última década. Observou-se 

ainda em seu estudo que a maior incidência de traqueostomia é em crianças menores de um ano e 

do sexo masculino. 

 Os tipos de cânula de traqueostomia que são utilizados na pediatria são cânulas plásticas 

cuja a medida do tamanho é feita através do peso e idade da criança, podendo ainda ser com ou 

sem balonete, os quais facilitam no manejo da ventilação mecânica invasiva (VMI) e reduzem a 

aspiração de secreções da cavidade oral. A pressão do balonete deve ser ajustada para que se 

mantenha no máximo em 15 mmHg ou 20 cmH2O
7. 

 Em crianças não é recomendado a utilização de cânulas metálicas, devido à alta mobilidade 

da região cervical nesta faixa etária levando ao maior risco de lesão traqueal7. 

Geralmente o índice de mortalidades em pacientes traqueostomizados não estão 

relacionadas ao procedimento, mas sim as doenças já instaladas que os pacientes apresentam4,8. A 

morbimortalidade destes pacientes pediátricos estão significativamente relacionadas ao nível de 

informação e treinamento da equipe médica, dos pais e dos cuidadores. 

Segundo Holscher et al.9 avaliaram a traqueostomia precoce e tardia em pacientes 

pediátricos vítimas de trauma, em um período de dez anos com uma amostra de 91 pacientes 

observou uma taxa de mortalidade de 2%9. Outro dado de mortalidade observado pelos Ogilvie, 

Kozak, Chiu, Adderley, Kozak10 com um número total de 244 pacientes, 2% morreram atribuindo 

esta taxa de mortalidade à decanulação acidental. 

De acordo com os autores Wirtz, Tibesar, Lander, Sidman11 que realizaram um estudo para 

avaliar o protocolo de decanulação em pacientes pediátricos, o protocolo consistiu em 

laringoscopia operatória e broncoscopia. Os pacientes realizavam os dois exames e caso a via aérea 

fosse considerada adequada para a decanulação naquele momento, o tubo de traqueotomia era 

removido e a criança monitorizada por 24 horas. Não se observou nenhuma complicação imediata, 

e três pacientes apresentaram complicações tardias. 

Em um trabalho com o objetivo de determinar se havia diferenças nas taxas de decanulação 

e duração do tempo de traqueostomia entre pacientes pediátricos com diferentes indicações, notou-
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se que o tempo de decanulação foi menor para pacientes com trauma em comparação com pacientes 

que foram traqueostomizados por indicações de causas cardiopulmonar e neurológicos12. 

Diante do exposto o presente trabalho tem o objetivo de avaliar as indicações, incidência e 

complicações da traqueostomia em crianças na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI ped). 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo observacional, quantitativo descritivo, em crianças com idade entre um a 

doze anos, admitidos na UTI ped de um Hospital Urgência e Emergência, que foram submetidas ao 

procedimento cirúrgico de traqueostomia.  

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Excelência em 

Ensino, Pesquisa e Projetos Leide das Neves Ferreira da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás com o 

parecer n° 2.568.599. Os pais que concordaram em participar da pesquisa preencheram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no qual constava todas as explicações necessárias acerca deste trabalho 

científico. 

Foram excluídos do estudo pacientes menores de um ano e maiores de doze anos de idade, e 

pacientes que foram admitidos com diagnóstico de queimaduras.  

Foi realizado o acompanhamento dos pacientes admitidos na UTI ped durante o período abril a 

setembro de 2018, quando indicado a cirurgia de traqueostomia era feito o convite para participação do 

estudo ao responsável pela criança e assinado o TCLE por eles, depois disso os pacientes eram incluídos no 

estudo. A coleta de dados foi composta por dados sociodemográfico como: idade, gênero, responsável pela 

criança e qual vínculo familiar; e dados sobre o período de internação como: diagnóstico admissional, 

indicação para traqueostomia, os cuidados da equipe multidisciplinar, sendo eles: nas primeiras 48 horas 

após o procedimento de traqueostomia (posicionamento do paciente no leito, incluindo da cervical, grau de 

elevação da cabeceira, tipos de mobilização), técnica e local de realização da traqueostomia, tipos de 

intercorrências ou complicações durante e após o procedimento, tipo e tamanho da cânula utilizada, pressão 

do balonete (ao retorno do centro cirúrgico), como foi feito a fixação da cânula no pós-operatório imediato 

(suturada a pele ou com cadarço) e tardio, utilização de gazes entre a traqueostomia e a pele, tipo de suporte 

ventilatório, após as 48 horas foram avaliadas as complicações tardias e a decanulação, higienização da 

traqueostomia, troca da traqueostomia (motivo), utilização de válvula fonatória e desfecho final (óbito, alta 

hospitalar ou encaminhamento para outra unidade).   
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Análise estatística 

 Os dados foram analisados através de frequência para as variáveis categóricas média, valor mínimo 

e máximo, estatística descritiva para os dados quantitativos.  

 

RESULTADOS  

No período da coleta de dados foram internadas na UTI ped 90 crianças, 11 foram excluídas pelo 

diagnóstico de queimadura. Sendo incluídas no estudo 79 crianças das quais 69,62% necessitaram de VMI 

(n=55), 10,12% realizaram traqueostomia (n=08). A prevalência de traqueostomias realizadas no período da 

coleta de dados foi de 10,1%, e a incidência mensal foi de 1,7%.  

Os dados de caracterização da amostra e dados em relação ao período de internação estão 

apresentados na Tabela 1.  

Observou-se que apenas 25% dos pacientes eram do gênero feminino. Não houve nenhuma criança 

com idade entre cinco a dez anos. A técnica cirúrgica utilizada foi a mesma descrita para todos os pacientes 

sendo: cervicotomia em região anterior de pescoço, incisão transversal na pele e longitudinal na traqueia ao 

nível do segundo e terceiro anéis traqueais. Todas as cânulas utilizadas tinham balonete e eram de cano 

longo.  

Na tabela 2 está descrito os diagnósticos admissionais onde a maior frequência foi por Patologias 

do Sistema Nervoso Central (PSNC), os dias que cada paciente ficou na VMI, e os que foram decanulados 

de acordo com o diagnóstico.  

Encontramos que 75% dos pacientes apresentavam história de PSNC, em quase sua totalidade foram 

os que permaneceram por menor número de dias na VMI pós traqueostomia. Apenas 20% não necessitaram 

de suporte de oxigênio (O²) após retirada da VMI. Um paciente permaneceu na VMI até o óbito, outro 

paciente realizou protocolo de desmame difícil da instituição, três realizaram o desmame intermitente da 

VMI, onde era colocado no teste de respiração espontânea por até duas horas pela manhã, posteriormente 

ficava fora da ventilação durante o dia e retornava pela noite, no dia seguinte o paciente era retirado do 

suporte ventilatório, e em três pacientes foi realizada a interrupção do suporte ventilatório. As indicações 

para realização da traqueostomia estão descritas na tabela 03.  
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No pós-operatório da traqueostomia os pacientes foram mantidos em cuidados de manuseio mínimo 

nas primeiras 48 horas, onde o banho era realizado no leito, cabeça mantida centralizada com o corpo, 

utilização de coxins para adaptar o posicionamento centralizado do circuito do ventilador mecânico, as 

mobilizações eram realizadas no leito de membros superiores e inferiores, as mudanças de decúbito não 

eram realizadas, somente alívio dos pontos de pressão. A aferição da pressão do balonete era realizada 

diariamente e ajustada até 20 cmH2O. Estes cuidados de manuseio mínimo é realizado na instituição em 

pacientes no pós-operatório imediato da traqueostomia para evitar possíveis complicações.  

Observou-se a utilização de gases entre a traqueostomia e a pele de todas as crianças para proteção 

da região em que a fixação da cânula fica em contato com a pele, as mesmas eram trocadas durante o 

atendimento da fisioterapia e durantes os cuidados de higiene pessoal. A troca da fixação da traqueostomia 

era realizada somente após as 24 horas de pós-operatório, feita pela equipe de enfermagem e/ou com auxílio 

da equipe de fisioterapia. O tipo de fixação utilizada em todos os pacientes foi o cadarço. Em apenas dois 

pacientes foi feita a fixação da traqueostomia com sutura na pele, ambos tinham idade menor que cinco 

anos.  

O cálculo utilizado pelos cirurgiões para o tamanho adequado da cânula foi a medida da falange 

distal do quinto dedo. Em dois pacientes o tamanho da cânula de traqueostomia passada foi maior que o 

diâmetro do tubo orotraqueal que a criança utilizava, e um paciente o tamanho da cânula foi menor que o 

diâmetro do tubo. Outro foi intubado somente no centro cirúrgico para realização da traqueostomia e o 

tamanho do tubo não foi descrito no prontuário.  

Neste estudo não foi observado nenhum tipo de complicação intraoperatória ou nas primeiras 48 

horas após o procedimento. Três pacientes (37,5%) apresentaram complicações tardias (após as 48 horas de 

realização da traqueostomia), os dois pacientes que foram decanulados não tiveram complicações 

decorrentes da traqueostomia.  

O paciente A apresentou complicação em relação a cânula utilizada, pois o balonete não estava 

permanecendo insuflado quando ajustado sua pressão, e a cânula estava localizada muito próximo a região 

da carina onde o paciente apresentava exacerbação do reflexo de tosse. Foi realizado a troca da cânula por 

um tamanho menor 4,5 para 4,0. Não ocorreram complicações no momento da troca ou posteriormente.  

O paciente B iniciou com desconforto respiratório, feito exame de broncoscopia e observado 

estenose de traqueia 2 cm abaixo da cânula de traqueostomia, realizado a primeira troca por uma cânula do 

mesmo tamanho sem resposta positiva do desconforto respiratório fora da VMI, realizado nova 
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broncoscopia com dilatação da estenose sem sucesso, optado por trocar novamente a cânula 6,0 por 6,5, 

após troca o paciente apresentou sangramento interno. Posteriormente não ocorreu mais complicações. A 

lesão que o paciente apresentou foi descrita como uma lesão traqueal em fenda, como o paciente não havia 

realizado o exame de broncoscopia antes da traqueostomia não podemos dizer se a lesão foi decorrente da 

traqueostomia ou se a mesma foi por complicação do tempo de permanência com o tubo orotraqueal.  

Paciente C trocou a cânula por duas vezes pelo mesmo tamanho de cânula (motivo: balonete furado), 

posteriormente o paciente realizou nova troca da traqueostomia, pois havia feito falso trajeto (cânula 6,5 por 

5,5), mesmo com o balonete insuflado o paciente apresentava aspiração de saliva, observado no raio X de 

tórax que a cânula estava posicionada muito baixa, então paciente refez a traqueostomia 1,5 cm acima da 

incisão anterior e repassado nova cânula 6,5, sem mais complicações.  

Dois pacientes foram de alta decanulados. Em 50% da amostra foi realizado o exame de 

broncoscopia antes da realização da traqueostomia, este exame é realizado na instituição para avaliar a 

necessidade da TQT, assim como a possibilidade de decanulação. Os demais foram com a traqueostomia, 

nenhum necessitou de suporte ventilatório ou oxigenoterapia e são acompanhados no ambulatório do 

hospital.  

Quatro pacientes foram de alta hospitalar, um paciente foi transferido para um hospital oncológico, 

outro evoluiu a óbito e dois permaneceram internados até a data final da coleta de dados. Nenhum paciente 

utilizou válvula de fala no período de internação.  

 

DISCUSSÃO  

A amostra foi composta por um número maior de pacientes do gênero masculino, corroborando com 

a amostra de outros trabalhos13,14,15,16.   

Conforme Itamoto, Lima, Sato, Fujita13 encontraram em seu estudo uma média de 57 dias de 

pacientes intubados, neste estudo a média encontrada foi de 23 dias. Como as indicações para traqueostomia 

tem sido cada vez mais bem definidas e o perfil neste hospital foi por uma complicação neurológica, 

acreditamos que este seja o fator pela redução no número de dias para indicação do procedimento.  

Em discordância com Nobre, Roda, Félix, Estêvão15 que realizaram um estudo casuístico durante 

25 anos no Hospital pediátrico seis das traqueostomias foram realizadas de emergência e 21 eletivas, no 

nosso estudo todas as traqueostomias foram realizadas de forma eletiva.  
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A literatura mostra que as principais indicações para traqueostomia na pediatria são por tempo de 

ventilação mecânica prolongada seguida de obstrução de vias aéreas, com sua maior porcentagem nos 

pacientes com doenças crônicas ou congênitas, no presente estudo as indicações foram falência de extubação 

por obstrução de vias aéreas superiores e paciente que apresentavam complicações neurológicas sem 

condições para extubação, evidenciando o perfil de pacientes com doenças crônicas12.   

Neste estudo foi possível observar que os pacientes com diagnóstico relacionado a PSNC não teve 

prognóstico favorável para decanulação. Os autores Funamura, Durbin-Johnson, Tollefson, Harrison, 

Senders12 encontraram resultados onde os pacientes vítimas de trauma que tiveram indicação para 

traqueostomia eram mais velhos e obtiveram maior taxa de decanulação em relação ao grupo de pacientes 

por indicação neurológica ou cardiopulmonar, obtivemos um único paciente com indicação de 

traqueostomia vítima de trauma e o mesmo tinha idade entre 10 e 12 anos.   

Quando as crianças retornavam do centro cirúrgico a pressão do balonete de todos os pacientes 

estava acima dos valores recomendados, assim era corrigida a pressão e mantida no valor 20 cmH2O, 

corroborando no valor recomendado na literatura17,7.  

Acredita-se que os valores da pressão do balonete não estavam dentro da normalidade, pois no 

centro cirúrgico do hospital não tem o instrumento indicado para aferir e ajustar a pressão do balonete, 

somente nas UTI’s. Recomenda-se para a instituição a implantação de um cuffômetro disponível para uso 

no centro cirúrgico, uma vez que manter a pressão do balonete elevada pode gerar complicações na traqueia 

do paciente como isquemia dos vasos sanguíneos, perda capilar, ulceração, estenose subglótica, dentro 

outras18.   

Todas as cânulas utilizadas foram de cano longo e com balonete, na instituição não há cânulas de 

cano curto e/ou sem balonete para pacientes pediátricos. As indicações para a utilização de TQT com 

balonete foi por necessidade imediata de VMI e pelos pacientes apresentarem aspiração de secreção 

salivar17,7. Conforme Fraga, Souza, Kruel3 relataram em seu estudo que a utilização de cânulas de cano curto 

podem ser mais propicias a complicações como falso trajeto e decanulação acidental.  

A fixação da traqueostomia suturada a pele é uma técnica utilizada por alguns cirurgiões para 

prevenir o risco de complicações imediatas ao procedimento, no nosso estudo observou-se que é uma técnica 

decorrente da avaliação de sua necessidade pelo cirurgião pediátrico.  

Foi utilizado cadarço para fixação da traqueostomia, Urrestarazu et al.17 relataram que a utilização 

dos fixadores com velcro podem acabar se desgastando ou sendo solto pela criança quando ela se movimento 
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levando ao risco de decanulação acidente, porém na literatura ainda não existem evidências de que estes 

fixadores estão relacionados com maior índice de complicações.  

Ocorreu complicação no pós-operatório imediato em um paciente e em três pacientes na primeira 

semana, no presente estudo só foi observado complicações tardias ao procedimento. Não encontrou 

complicações intraoperatórias corroborando com o presente estudo que não evidenciou complicações 

durante o procedimento13. Já Schweiger et al.16 realizaram um estudo avaliando as indicações, complicações 

e taxa de decanulação, onde 11 crianças apresentaram complicações perioperatórias como pneumotórax, 

enfisema subcutâneo e pneumomediastino. As infecções respiratórias não foram consideradas complicações 

em nosso estudo.  

Vários estudos reportam como complicação a obstrução da cânula de traqueostomia, esta 

complicação não foi encontrada em nosso estudo. No hospital os pacientes são assistidos pela equipe 

multiprofissional, onde a equipe de fisioterapia é responsável pela assistência respiratória e motora dos 

pacientes durante 18 horas (6h às 24h). O atendimento da equipe de fisioterapia aos pacientes na unidade 

de terapia intensiva é realizado três vezes ao dia, rotineiramente e quando necessário mais vezes. Além 

disso, a equipe de enfermagem e fonoaudiologia são capacitados a realizar a aspiração da traqueostomia. 

Acreditamos que com o apoio de toda a equipe realizando a higiene brônquica os pacientes não evoluíram 

com a complicação de obstrução da cânula.  

No consenso de Urrestarazu et al.17 relataram a obstrução da cânula e a decanulação acidental com 

uma complicação frequente, grave e evitável. Os autores Itamoto, Lima, Sato, Fujita13 encontraram uma 

incidência de três decanulações acidentais onde uma resultou no óbito do paciente, neste estudo a ocorrência 

de decanulação acidental foi nula.  

Segundo Schweiger et al.16 observaram como principal complicação tardia apresentação de 

granulomas estomais e/ou supraestomias, frequentemente encontrada em traqueostomias pediátrica, porém 

ela não foi um desfecho encontrada em nossos pacientes pesquisados. 

Diferente do nosso estudo, que falso trajeto da cânula foi uma complicação tardia encontrada em 

apenas um paciente, no estudo de Schweiger et al.16 eles encontraram como complicações imediatas 

sangramento, decanulação acidental, infecção de ferida e falso trajeto da cânula.  

Também foi relatado no consenso de Urrestarazu et al.17 que o sangramento como complicação pode 

ser por trauma das aspirações recorrentes, no caso do nosso paciente em específico ele desencadeou crise 
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convulsiva de longo período com hiperextensão da cervical o que ocasionou trauma na região traqueal e 

levou ao sangramento. No presente estudo, apenas uma criança apresentou sangramento como complicação. 

De acordo com Gracía-Urabayen et al.19 encontraram como complicação mais frequente como 

decanulação acidental nas primeiras 24 horas após o procedimento. Em nosso estudo os pacientes 

permaneceram nas primeiras 48 horas sob cuidados de manuseio mínimo, e o cordão da traqueostomia só 

foi trocado após as 24 horas, este cuidado de manuseio mínimo é mantido na instituição para evitar 

complicações imediatas como decanulação acidental, falso trajeto da cânula e sangramento.  

Todas as cânulas utilizadas foram com balonete, as indicações da literatura17,7 para este uso em 

crianças é com a necessidade de manter-se na VM por tempo prolongado ou nos pacientes que apresentam 

aspiração de secreção salivar.  

O tamanho da cânula de traqueostomia indicado deve ser calculado com base na idade e no peso da 

criança17,7. No hospital do presente estudo os cirurgiões utilizam a medida do 5° dedo da falange distal do 

paciente como base para indicar o tamanho da cânula.  

A utilização de cânulas de traqueostomias metálicas em crianças, de acordo com o primeiro 

consenso brasileiro de traqueostomia na pediatria7, não é recomendada. Em nosso estudo todas as crianças 

que foram de alta com a cânula permaneceram com a plástica.  

Este mesmo consenso também indica a realização do exame de broncoscopia antes do 

procedimento, para avaliar a sua indicação e também para programar o melhor local a ser realizado a incisão. 

Também é recomendado que seja realizado após a traqueostomia para avaliar o posicionamento da cânula 

e/ou ausência de complicações, e antes da decanulação dos pacientes para que ela seja feita com segurança 

e obtenha sucesso7. 

No estudo de Kraft, Patel, Sykes, Nicklaus, Gratny, Wei14, onde realizaram entrevista com médicos 

da Sociedade Americana de Otorrinolaringologia Pediátrica e revisão de prontuários de traqueostomias 

realizadas em crianças menores de dois anos em um Hospital da Criança, as indicações para TQT 

encontradas foram: tempo prolongado de suporte ventilatório, estenose subglótica e anomalias craniofaciais. 

Em 41% dos médicos entrevistado realizam a broncoscopia apenas para decanulação dos pacientes ou se 

eles apresentavam complicações com a traqueostomia. Neste estudo o exame de broncoscopia foi realizado 

em alguns pacientes antes da realização da traqueostomia, e após a traqueostomia também naqueles 

pacientes que apresentaram complicações ou que tinha prognóstico para decanulação.  
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Observamos em nosso estudo que os pacientes que foram decanulados realizaram o exame de 

broncoscopia e no período do estudo nenhum teve insucesso na decanulação, mas na presente instituição 

ainda não existe um protocolo fixo de decanulação para pediatria, somente para adultos. Segundo Adobe, 

Drake, Zdanski, Bogart, Gee, Noah20 realizaram um estudo com implantação de estratégias para melhoria 

no atendimento as crianças traqueostomizados e observou que com implantação de um protocolo para evitar 

complicações com as traqueostomias ouve 71% de sucesso nas decanulações.  

Nenhuma criança utilizou a válvula fonatória no período de internação. Como a instituição da 

pesquisa é um hospital público, e este dispositivo se trata de uma opção terapêutica, ainda não encontramos 

o fornecimento de válvulas fonatória pelo Sistema Único de Saúde isto impossibilitou a utilização das 

mesmas pelos pacientes. A válvula é uma sugestão para as crianças traqueostomizados, porém deve-se ter o 

cuidado de observar se o tamanho da cânula que a criança utiliza permite a passagem de ar entre a cânula e 

a traqueia, o que ocorre muitas vezes e que o próprio diâmetro da cânula não permite a passagem de ar 

adequada até a laringe inviabilizando o uso da válvula17.  

O índice de mortalidade encontrado neste estudo no período de internação hospitalar foi de apenas 

um paciente, porém o mesmo não foi decorrente a complicações na traqueostomia. Segundo Nobre, Roda, 

Félix, Estêvão15 relataram quatro óbitos em uma amostra de 27 crianças traqueostomizadas, mas nenhum 

foi relacionado a traqueostomia. Estudos apresentam que a incidência de mortalidade em crianças 

traqueostomizadas é maior por complicações da doença de base e não por desfechos da traqueostomia em 

si4,8.  

Diante do exposto conclui-se que foi possível identificar a incidência de traqueostomias realizadas 

na UTI ped e que as indicações do presente estudo corroboram os resultados existentes na literatura. Existe 

a necessidade de implementação no hospital de protocolos como: processo de decanulação da traqueostomia 

na pediatria e cuidados de manuseio mínimo no pós-operatório imediato, pois são procedimentos já 

realizados na instituição mais que ainda não é um procedimento operacional padrão.  
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Tabela 01: Caracterização da amostra e dados do período de internação.  

Variáveis n=08 

Idade (anos) 
1 a 5 anos (50%) n=4 

10 a 12 anos (50%)n=4 

Gênero (% masculino) 75 

Uniformidade da técnica cirúrgica utilizada (%) 100 

Procedimento planejado (%) 100 

Dados da internação  

Dias de internação 

Média: 79 

Mínimo: 39 

Máximo: 206 

Ventilação mecânica invasiva pós TQT (dias) 

Média: 5 

Mínimo: 1 

Máximo: 17  

Oxigenoterapia (pós retirada da VMI (%)) 80 

a VMI: ventilação mecânica invasiva; TQT: traqueostomia 
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Tabela 02: Diagnósticos admissionais, dias em ventilação mecânica pós traqueostomia e os 

pacientes que foram decanulados.  

Diagnóstico admissional 

Dias em VMI 

pós TQT 

Decanulação 

Meningoencefalite Viral/RNC 2 dias + O² Sim 

Zika congênita/Microcefalia/RNC/Crise convulsiva 1 dia + O² Não 

Crise convulsiva a/e, Síndrome genética 1 dia + O² Não 

Tumor de tronco cerebral/Hipertensão intracraniana 3 dias / AA Não 

Artrite séptica de joelho E/IRpA 17 dias + O² Sim 

Meningite, Síndrome West/PNM/Derrame pleural 1 dia + O² Não 

Leucodistrofia/Crise asmática leve/moderada/IVAS 1 dia / AA Não 

Microcefalia congênita 10 dias  Não 

b VMI: Ventilação mecânica invasiva; RNC: Rebaixamento do nível de consciência; a/e: á 

esclarecer; E: Esquerdo; IRpA: Insuficiência respiratória aguda; PNM: Pneumonia; IVAS: 

Inflamação de vias aéreas superiores. O² oxigenoterapia; AA: ar ambiente. 
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Tabela 03: Indicação para realização da traqueostomia  

Indicações TQT n=8 

Desmame difícil, estridor laríngeo, obstrução de VAS 25% (n=2) 

Obstrução de VAS por edema e irregularidade das cordas vocais, laringite e 

falência de extubação 

12,5% (n=1) 

Hipoventilação com hipercapnia/falência de extubação 12,5% (n=1) 

TU cerebral sem prognóstico de extubação 12,5% (n=1) 

Desmame difícil 12,5% (n=1) 

Desmame difícil sem prognóstico de extubação 12,5% (n=1) 

Disfagia, incoordenação funcional da epiglote e aspiração de secreções da cavidade 

oral 

12,5% (n=1) 

c Os dados estão apresentados em porcentagem e número absoluto. TQT: traqueostomia; VAS: vias 

aéreas superiores. TU: tumor. 

 


