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Numa lógica que apela à emergência de indicadores sensíveis aos cuidados de Enfermagem e que se traduzam em ganhos em saúde, a Ordem dos Enfermeiros promove a nível nacional
o projeto relativo aos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. Neste âmbito foi desenvolvida uma análise sobre extubações não planeadas e as suas implicações para a
prática da Enfermagem, com vista à reflexão e definição de indicadores que promovam a qualidade e segurança do doente.
Este estudo decorreu durante o Curso de Mestrado em Enfermagem, especialização em Enfermagem Médico- cirúrgica da Universidade Católica Portuguesa.

Identificar fatores contributivos para a ocorrência de incidentes de extubação
endotraqueais não planeadas;
Recolher informação que permita definir indicadores de segurança e redefinir
estratégias preventivas de recorrência destas situações por parte da equipa de saúde
da unidade.

Análise retrospetiva dos processos clínicos de 16 doentes internados numa Unidade
de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), no período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Agosto de 2010, que tiveram incidentes de extubação não planeada.

Permitiu uma discussão e análise sobre as práticas que perspetivam a prevenção de recorrência destes incidentes no que se refere a:
- Avaliação e controlo da dor sistemático;
- Promoção da presença de conviventes significativos sempre que possível;
- Contenção mecânica, como última estratégia e limitada ao tempo necessário para outras medidas surtirem efeito;
- Ensino ao doente sobre a necessidade e importância do tubo endotraqueal (previamente à colocação, se possível);
- Garantir estratégias alternativas de comunicação (ex. quadros para escrita, pictogramas, gravuras com necessidades prováveis);
- Vigilância sistemática e contínua (estado de consciência, permeabilidade da via aérea, desconforto /dor, adaptação à modalidade ventilatória, nível de introdução do tubo e pressão do

cuff;
- Confirmação do correto posicionamento, fixação do tubo adequada e confortável, nomeadamente após cuidados de higiene orais, posicionamentos, aspiração de secreções,

substituição de fixação;
- Melhoria dos registos, nomeadamente das medidas preventivas e corretivas realizadas.

TURNO do INCIDENTE

Manhã

37%

Tarde

38%

Noite

25%

MODALIDADE VENTILATÓRIA antes 

do incidente

0
2
4
6
8

10

Espontânea

por TOT com

aporte de O2 

Espontânea

por

traqueostomia

com aporte de

PA SIMV (PRVC) SIMV + PA

ESTADO do DOENTE
Agitado

13%

Agitado e 

queixoso

25%

Apelativo

6%

Cumpre 

ordens 

simples

37%

Queixoso

19%

MEDICAÇÃO

50%

29%

21%

Analgesia

Analgesia+ sedação

Outra

CAUSA

88%

6%
6% Auto-extubação

Cuidados de

higiene

Ruptura do cuff 

TEMPO DECORRIDO ENTRE 

ENTUBAÇÃO e o INCIDENTE

0

2

4

6

8

10

12

≤ 24 h Entre 1 e 5

dias

Entre 5 e

10 dias

Entre 10 e

20 dias

≥ 20 dias

MODALIDADE VENTILATÓRIA APÓS 

EXTUBAÇÃO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Espontânea

com aporte de

O2 por

máscara com

reservatório

Espontânea

com aporte de

O2 por

máscara de

venturi

PRVC SIMV SIMV +PA

(PRVC)

MEDIDAS PREVENTIVAS

2

1

1

1

1

4

6

Analgesia

Contenção fís ica dos MS

Em desmame ventilatório

Escl arecimento e apoio. Aumento

analgesia

Terapêutica anal gési ca e sedativa

Vigilância

Nenhuma

MEDIDAS CORRECTIVAS

0 2 4 6 8 10

Analgesia e vigilância

Contenção física 

SNG em drenagem passiva

Substituição de TOT

Terapêutica

Vigi lância

Total de doentes internados = 263

OrotraqueaisOrotraqueaisOrotraqueaisOrotraqueais
203;  94%94%94%94%

TraqueostomiaTraqueostomiaTraqueostomiaTraqueostomia
12; 6%6%6%6%

Total de Total de Total de Total de EntubaçõesEntubaçõesEntubaçõesEntubações EndotraqueaisEndotraqueaisEndotraqueaisEndotraqueais
=     215=     215=     215=     215

7%

93%

Total de Total de Total de Total de EntubaçõesEntubaçõesEntubaçõesEntubações EndotraqueiasEndotraqueiasEndotraqueiasEndotraqueias = 215                                     = 215                                     = 215                                     = 215                                     

Com Incidente de Extubação não planeada Sem incidente de Extubação não planeada

N= 16

N= 16N= 16N= 16

N= 16

N= 16N= 16 N= 16

Autor: 
Ana Marinho (ana.diniz@chlc.min-saude.pt)

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE   - Hospital Santo António dos Capuchos 

A extubação não planeada é um dos incidentes possíveis de ocorrer numa unidade
de cuidados Intensivos, podendo ter um impacto acrescido para o doente, pela
probabilidade de ocorrer situações de traumatismo local; edema laríngeo; anóxia,
entubação endotraqueal difícil, e até mesmo a morte.
Está geralmente associado a anomalias do próprio tubo, à manipulação indevida
pelos profissionais ou à exteriorização realizada pelo próprio doente.
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