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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A segurança do paciente internado em Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica retrata um cenário desafiador na
atuação do médico. A resolutividade dos casos e adoção de
condutas que minimizem eventos adversos e desfechos
favoráveis, são fatores que compõem sua rotina. Dentre
essas condutas, há a utilização de técnicas de intubação
orotraqueal, procedimento realizado repetidamente nas
UTIPs. O tubo endotraqueal pode ser removido de forma
eletiva quando a causa da ventilação mecânica (VM) foi
solucionada. No entanto, em determinadas situações pode
ocorrer a extubação acidental que é um evento adverso
recorrente e comumente evitável. A taxa de extubação
acidental tem sido utilizada como um dos indicadores
empregados nas avaliações de qualidade de serviço. os
objetivos deste estudo são analisar a incidência de
extubação acidental, caracterizar os casos mais prevalentes
de extubação acidental e analisar o protocolo de extubação
de um hospital pediátrico de grande porte de Curitiba-PR,
Brasil.

Nos prontuários coletados foram encontradas as taxas de
7,75 ENP/100 dias de VM para UTI geral e cirúrgica e 4,68
ENP/100 dias de VM para UTI cardiopediátrica. O sexo
feminino foi predominante no grupo de pacientes avaliados
e a causa de origem desconhecida foi a mais prevalente.
Foram identificadas 19 extubações acidentais na UTI geral
e cirúrgica, e 9 episódios de extubação acidental na UTI
cardiopediátrica, totalizando 28 ocorrências. Para a
avaliação do protocolo foi utilizado o instrumento AGREE II
e obtiveram-se as notas: domínio 1 com 85,19%; domínio 2
com 72,22%; domínio 3 com 35,42%; domínio 4 com
96,30%; domínio 5 com 76,39% e domínio 6 com 100%.
Nota 4 para avaliação global da diretriz.
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MÉTODO
Pesquisa descritiva, documental, com abordagem
quantitativa, realizada em duas etapas: pesquisa a campo
para coletar e analisar dados de prontuários e análise do
protocolo de ENP utilizado por um hospital de grande porte.
Houve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
CAAE: 24675319.0.0000.5580

ETAPA 1

Análise documental de prontuários sobre os
indicadores de extubação acidental nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) cardíaca, geral e cirúrgica do
referido hospital dos meses de janeiro a dezembro de
2019

Utilizou-se o instrumento AGREE II para avaliação do
ETAPA 2 protocolo formalizado e utilizado pelo hospital, com o
título de ‘’Prevenção de extubação não programada’’

Fonte: os autores

CONCLUSÃO
Considera-se que o objetivo de analisar a incidência de
extubação acidental, caracterizar os casos mais prevalentes
de extubação acidental e analisar o protocolo de extubação
de um hospital pediátrico de grande porte foram atingidos. A
compreensão do cenário permitiu assim, apontar para
necessidade de formação continuada, comunicação efetiva
entre os membros da equipe de saúde das UTIs e
principalmente sobre o desenvolvimento da cultura de
segurança do paciente, fato este que conduziria à qualidade
da atenção à saúde prestada.
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