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RESUMO
FRANÇA, D.F. Eventos adversos relacionados a terapia ventilatoria em recém-nascidos
de alto risco. 2016. 70f. Dissertação de mestrado- Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2016.
Objetivou-se analisar os eventos adversos relacionados à terapia respiratória em recémnascidos de alto risco de uma unidade neonatal. Trata-se de um estudo observacional,
longitudinal e prospectivo, realizado em uma maternidade, unidade de referencia no Estado
do Rio Grande do Norte para gravidez e nascimento de alto risco. Os dados foram coletados
no período de abril a setembro 2016, após aprovação do projeto no Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN com CAAE nº 51832415.0.0000.5537. A amostra foi composta por 82
recém-nascidos submetidos à terapia ventilatória nas modalidades: ventilação mecânica
invasiva, ventilação mecânica não invasiva e pressão positiva contínua das vias aéreas por
prong nasal. Os resultados apontam que a incidência dos eventos adversos foi de 48,8%,
sendo o mais frequente a extubação não planejada (34%), seguida da lesão de septo nasal
(13%), pneumonia associada à ventilação mecânica (7%) e o pneumotórax (6%). A
probabilidade de ocorrência de um evento adverso em recém-nascido submetido à terapia
ventilatória nos primeiros cinco dias de terapia ultrapassou os 40% (IC 95%). Existe
associação entre a idade gestacional e a ocorrência de eventos adversos, sendo os recémnascidos com menos de 28 semanas os mais susceptíveis (p-valor 0,024). A razão de chance
de um recém-nascido sofrer um evento adverso em gestacional extrema é 5,57 vezes maior do
que um a termo, IC 95% [1,44;21,60]. Há associação entre a modalidade de ventilação
mecânica não invasiva e a ocorrência de lesão de septo nasal (p-valor <0,001), em contra
ponto não foi apontado associação entre a ocorrência do mesmo evento e a modalidade CPAP
nasal (p-valor 0,160). Os resultados da regressão logística apontam associação entre a
malformação congênita e a ocorrência do evento adverso de uma forma geral (p-valor 0,003)
e por tipo especificamente a extubação não planejada (p-valor 0,039). Portanto conclui-se que
os recém-nascidos prematuros e portadores de malformação congênita são susceptíveis a
ocorrência desses eventos adversos. E como oportunidade de melhoria da assistência
recomenda-se a construção e validação de protocolos de prevenção da extubação não
planejada, que atenda as especificidades dos portadores de malformação congênita, além do
protocolo de manuseio mínimo para prematuros extremos.
Palavras-chaves: Recém-nascido. Terapia ventilatória. Evento adverso. Segurança do
paciente.

ABSTRACT
FRANÇA, D.F. Adverse events related to ventilatory therapy in high risk newborns.
2016. 70f. Master's Dissertation - Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio
Grande do Norte, Natal-RN, Brazil, 2016.
The objective was to analyze the adverse events related to respiratory therapy in high-risk
newborns of a neonatal unit. It is an observational, longitudinal and prospective study,
performed in a maternity unit, a reference unit in the State of Rio Grande do Norte for highrisk pregnancy and birth. The data were collected from April to September 2016, after
approval of the project in the Research Ethics Committee of UFRN with CAAE nº
51832415.0.0000.5537. The sample consisted of 82 newborns submitted to ventilatory
therapy in the modalities: invasive mechanical ventilation, non-invasive mechanical
ventilation and continuous positive airway pressure per prong nasal. Results show that the
incidence of adverse events was 48.8%, most frequently unplanned extubation (34%),
followed by nasal septum injury (13%), ventilator-associated pneumonia (7%), and Or
pneumothorax (6%). The probability of an adverse event occurring in a neonate undergoing
ventilatory therapy in the first five days of therapy exceeded 40% (95% CI). There is an
association between gestational age and the occurrence of adverse events, with newborn
infants less than 28 weeks being the most susceptible (p-value 0.024). The odds ratio for a
newborn suffering an adverse event in gestational extreme is 5.57 times greater than one fullterm, 95% CI [1.44, 21.60]. There was an association between the non-invasive mechanical
ventilation and the occurrence of nasal septum lesion (p-value <0.001). On the contrary, there
was no association between the occurrence of the same event and the nasal CPAP modality
(p-value 0.160). The results of the logistic regression show an association between the
congenital malformation and the occurrence of the general adverse event (p-value 0.003) and
by type specifically the unplanned extubation (p-value 0.039). Therefore it is concluded that
premature newborns with congenital malformations are susceptible to the occurrence of these
adverse events. And as an opportunity to improve care, it is recommended the construction
and validation of protocols for prevention of unplanned extubation, which meets the
specificities of patients with congenital malformations, in addition to the minimum protocol
for the management of extremely premature infants.
Keywords: Newborn. Respiratory therapy. Adverse events. Patientsafety.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito de qualidade surgiu no período da Revolução Industrial e se
aprimorou até os dias atuais. Nesse contexto, as iniciativas de gestão de qualidade nos
serviços de saúde resultaram desse processo. O interesse pelo tema qualidade expandiuse por todos os campos. No âmbito da saúde a temática ganhou destaque, pois a busca
pela melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente tornou-se uma
preocupação para os gestores, profissionais de saúde e usuários dos serviços.
Dentre os seis parâmetros básicos de qualidade em serviços de saúde elencados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) está a segurança do paciente. Ela é definida
como a redução de riscos e danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um
nível mínimo (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2009). Tem o propósito
de identificar a ocorrência das falhas antes que causem dano ao paciente na atenção à
saúde.
A segurança do paciente tem sido considerada mundialmente como um atributo
prioritário da qualidade dos sistemas de saúde. Tal fato está associado aos estudos
epidemiológicos que evidenciaram os efeitos indesejáveis da assistência à saúde,
causados por falhas de qualidade (MENDES, 2009). O risco que a assistência à saúde
proporciona é mais alto que o risco existente em organizações como usinas nucleares e a
aviação civil e militar, por exemplo. (GOMES, 2012).
O tema ganhou visibilidade internacional com o relatório do Instituto de
Medicina Americano (IOM), em 1999, que demonstrou que os erros não eram causados
apenas por falhas humanas, mas por sistemas defeituosos e que cerca de 44.000 a
98.000 pacientes morriam a cada ano nos hospitais dos EUA em virtude dos danos
causados durante a prestação de cuidados à saúde (KHON; CORRIGAN;
DONALDSON, 2000).
Nesse contexto, os efeitos indesejáveis da assistência à saúde são denominados
incidentes, definidos como eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado ou
resultaram em dano desnecessário ao paciente. O incidente com dano ao paciente é
definido como evento adverso (EA) (BRASIL, 2013b).
Progressivamente, a ocorrência dos eventos adversos tornou-se pauta de
discussões no âmbito internacional. O aumento significativo da sua frequência nos

14

serviços de saúde acentua o aumento da morbimortalidade, prolongamento do tempo de
hospitalização e elevação dos custos do tratamento (GALLOTTI, 2003).
A ocorrência de eventos adversos tem um importante impacto no Sistema Único
de Saúde (SUS). O valor médio pago pelo atendimento aos pacientes que sofrem
eventos adversos é 200,5 % superior ao valor pago aos pacientes que não sofrem algum
evento adverso e o tempo médio de permanência no hospital é de 28,3 dias superior ao
observado nos pacientes sem evento adverso (TRAVASSOS, 2010). Acredita-se que a
incidência de EA varie de 2,9 a 16,6 a cada 100 pacientes admitidos nos hospitais
(MENDES, 2005).
No âmbito da assistência ao recém-nascido (RN) de alto risco, estima-se que
15% de todas as admissões em unidades de terapia intensiva neonatal são seguidas de
EA (CARVALHO, 2002). Fato propiciado pela condição do recém-nascido ser
manipulado por diversos profissionais, receber inúmeras intervenções para diagnóstico e
tratamento, além do grande aparato tecnológico envolvido nesse processo e a
susceptibilidade propiciada pela prematuridade. O tempo de internamento do paciente
também é considerando como um fator de risco para a ocorrência de EA, aumentando
em 6% a cada dia de internamento, principalmente em unidade de terapia intensiva
(TIBBY, 2004).
Em unidades de terapia intensiva neonatal, os eventos adversos mais frequentes
referidos na literatura são: eventos associados a medicamentos, às infecções
nosocomiais, à lesão de pele, a cateteres intravasculares e à terapia ventilatória do
recém-nascido (LANZILLOTTI, 2015). Dentre esses, os com alto risco de dano ao
paciente são os relacionados a cateteres intravasculares e à terapia respiratória
(SNIJDERS, 2007). Um estudo, realizado no nordeste do país, identificou além desses
eventos adversos elencados, os relacionados a distúrbios de termorregulação e
glicêmicos (VENTURA; ALVES; MENESES, 2012).
Nos danos considerados de alto risco para o paciente, os relacionados à terapia
ventilatória merecem destaque, visto que 52% desses causam algum dano temporário ao
recém-nascido (SNIJDERS, 2011).O fato é preocupante visto que a terapia respiratória
é significativamente utilizada na unidade neonatal, pois seu uso determina uma melhor
sobrevida de recém-nascidos portadores de insuficiência respiratória de diferentes
etiologias (MEDEIROS; CARVALHO; SORIANO, 2012).
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Sabe-se que após o nascimento o RN precisa fazer uma série de adaptações à
vida extrauterina, que inclui a maturação morfofisiológica e bioquímica do parênquima
pulmonar. Os recém-nascidos, em particular os prematuros, não possuem a função
pulmonar adequada e, na maioria das vezes, necessitam da terapia ventilatória logo após
o nascimento (TAMEZ; SILVA, 2013).
As internações em UTIN são decorrentes dos diagnósticos da prematuridade,
muito baixo peso ao nascer, anóxia perinatal, malformações, dentre outros que os
predispõem a tratamentos especializados (TAMEZ; SILVA, 2013). Com o surgimento e
a implementação de ambientes para cuidados neonatais, a assistência perinatal avança
em parceria com as inovações tecnológicas que beneficiam o recém-nascido
(NICOLAU; FALCÃO, 2007).
Assim a terapia respiratória tem como princípio terapêutico oferecer uma
oxigenação tecidual adequada que venha assegurar às trocas gasosas, melhorando a
ventilação alveolar diminuindo o trabalho respiratório e reexpandindo as áreas
atelectasiadas. Como modalidades de assistência ventilatória podem-se elencar: o oxihood, a pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) via nasal; ventilação mecânica
invasiva (VMI); ventilação mecânica não invasiva (VMNI) (TAMEZ; SILVA, 2013).
A assistência oferecida ao neonato busca por meio dos cuidados prestados,
eliminar os agravos no desenvolvimento dos mesmos, com vistas a garantir uma
sobrevida com qualidade, além da recuperação dos vários sistemas afetados pela
prematuridade e a cura da doença (BRASIL, 2012).
A enfermagem exerce um papel de suma importância nesse processo, pois suas
atividades são desempenhadas diretamente junto ao RN por 24 horas. As evidencias na
literatura apontam que cerca de 88% dos eventos adversos são identificados pelo
enfermeiro nas unidades de terapia intensiva neonatais(SNIJDERS, 2011).
Assim, o interesse pela temática foi advindo da vivencia como enfermeira
assistencial em unidade de terapia intensiva neonatal e membro do Núcleo de Segurança
do Paciente de uma maternidade de referencia para nascimento de alto risco. Tal
vivencia permitiu um olhar diferenciado para a ocorrência dos eventos adversos
oriundos da assistência aos recém-nascidos submetidos à terapia respiratória.
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A investigação sobre o evento adverso oriundo da terapia ventilatória em recémnascidos trona-se relevante, pois os estudos encontrados na literatura sobre essa
temática são predominantemente voltados para a população adulta (RAJU, 2011). Tal
fato evidencia uma lacuna no âmbito da assistência neonatal e aponta para a necessidade
do desenvolvimento de pesquisas com metodologias específicas para a identificação e
análise desse evento, no intuito de desenvolver estratégias para a prevenção desse
importante problema relacionado com a qualidade e segurança do cuidado prestado ao
recém-nascido (LANZILLOTTI, 2015; VENTURA; ALVES; MENESES, 2012).
Ressalta-se ainda que a qualidade da assistência de enfermagem contribui para a
evolução do quadro de saúde dos pacientes internados e que essa qualidade depende
diretamente dos níveis de segurança assistenciais oferecidos pela equipe de
enfermagem. Portanto, a presente proposta de investigação dará retorno para a
instituição de saúde investigada, na medida em que aponta as fragilidades da assistência
oferecida. Nesse sentido, oferece subsídios para a construção futura de um plano de
melhoria, contribuindo para a implementação da cultura de segurança na instituição,
além de favorecer o avanço do estado da arte na temática.
Com essa perspectiva, o estudo teve como questões de investigação: Quais os
eventos adversos relacionados à terapia respiratória mais frequentes em recém-nascido
de uma unidade neonatal? Quais os fatores associados à ocorrência desses eventos
adversos?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL:
Analisar os eventos adversos relacionados à terapia ventilatória em recémnascidos de alto risco de uma unidade neonatal.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Categorizar o perfil de recém-nascidos submetidos à terapia ventilatória;



Identificar os fatores associados à ocorrência dos eventos adversos relacionados
à terapia ventilatória em recém-nascidos submetidos à terapia ventilatória.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
Nessa seção serão descritos os componentes do conhecimento sobre qualidade e
segurança do paciente, modelo do queijo suíço e cultura de segurança do paciente e
terapia ventilatória e suas modalidades, e os eventos adversos em recém-nascido em
unidade neonatal.
3.1 QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
A definição de qualidade em serviço de saúde é múltipla. No entanto, elas
convergem para interpretação do que se representa satisfazer as necessidades de
assistência à saúde da população receptora do serviço (GAMA; SATURNO, 2013).
Portanto conclui-se que não é possível escolher uma definição universal válida, pois
devem ser considerados os fatores circunstanciais da realidade em que determinado
serviço de saúde se insere.
Para o IOM qualidade do cuidado é o grau em que os serviços de saúde voltados
para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são
consistentes com o conhecimento profissional corrente. Para isso, são necessários seis
pilares: segurança, efetividade, atenção centrada no paciente, oportunidade/acesso,
eficiência e equidade (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). A segurança do paciente
tem como definição: redução de riscos e danos desnecessários associados ao cuidado de
saúde a um nível mínimo aceitável (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD,
2009).
O tema ganhou visibilidade internacional com o relatório do Instituto de
Medicina Americano (IOM), em 1999, que demonstrou que os erros não eram causados
apenas por falhas humanas, mas por sistemas defeituosos (KHON; CORRIGAN;
DONALDSON, 2000). Desde então várias ações começaram a ser adotadas em relação
à segurança do paciente. A OMS vem realizando projetos e programas, desde 2002,
relacionados à lavagem das mãos, a cirurgias seguras, ao controle de infecções e a
quedas, à segurança na prescrição, distribuição, dispensação e administração de
medicamentos, à segurança de transfusões e ao parto seguro.
No Brasil seguindo essa tendência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), desde 1999, vem instituindo ações para promoção da segurança do paciente
como criação da Rede de Hospitais Sentinelas que passaram a notificar eventos
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adversos e queixas técnicas de serviços de saúde. Em 2000, foi instituída a política para
o uso racional de medicamentos também pela ANVISA aos hospitais sentinelas. O
objetivo foi o atendimento mais eficaz embasado no uso de medicamentos e também
exigiu a prescrição correta dos medicamentos pelos médicos (BRASIL, 2013b).
Em 2004, a 57ª Assembleia Mundial de Saúde apoiou a criação da Aliança
Mundial para a Segurança do Paciente para liderar no âmbito nacional os programas de
segurança do paciente. Em 2007, a ANVISA juntamente com a OMS e a Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS) criaram a Rede Nacional de Monitoramento da
Resistencia Microbiana. Em 2011, a ANVISA lançou o Plano Nacional para a
Segurança do Paciente e Qualidade em Saúde em Serviços de Saúde. Suas bases são as
metas e ações globais para a segurança do paciente proposta pela OMS em 2005. São
elas: higienização das mãos, procedimentos clínicos seguro, segurança do sangue e
hemoderivados, administração segura de injetáveis e imunobiológicos, segurança da
água e manejo dos resíduos (BRASIL, 2013b).
Em 2013, por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013 o
Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente que visa
contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde do
território nacional. Os eixos do programa são: estímulo a uma prática assistencial
segura- caracterizado pelo uso de protocolos assistenciais, criação dos planos de
segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde, a criação do Núcleo de Segurança
o Paciente e do sistema de notificação de incidentes e eventos adversos no Brasil;
envolvimento do cidadão no cuidado; inclusão do tema Segurança do Paciente no
ensino; e o incremento de pesquisa em segurança do paciente.
Todas essas ações promovidas pela ANVISA e Ministério da Saúde foram de
suma importância para a sensibilização dos gestores e profissionais de saúde em relação
à ocorrência de incidentes relacionados à segurança do paciente no país.
A enfermagem também vem se destacando na temática, pois em 2005 foi criada
pela OPAS, a Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente com o
objetivo de traçar tendências no desenvolvimento da enfermagem na área da Segurança
do Paciente, na América Latina. No Brasil, foi criada a Rede Brasileira de Enfermagem
e Segurança do Paciente (REBRAENSP), em 2008, com o objetivo de fortalecer a
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assistência de enfermagem segura e com qualidade (REDE BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE, 2013).
Os principais conceitos advindos da temática Segurança do Paciente surgiram
em 2009, com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente (International
Classification for Pacient Safety- ICPS) fruto da Aliança Mundial para a Segurança do
Paciente da OMS. Conceitos como: dano, erro e incidentes foram clarificados.
O dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ ou qualquer
feito oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou
disfunção, nos âmbitos físico, social ou psicológico. O erro é definido como uma falha
em executar um plano de ação como pretendido ou como aplicação de um plano
incorreto (erros de ação e de omissão), são de natureza não intencional. O incidente é
um evento ou circunstancia que poderia ter resultado, ou resultou, em dano
desnecessário ao paciente (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2009).
Os incidentes são classificados em três categorias: near mis- incidente que não
atingiu o paciente; incidente sem dano- o evento atingiu o paciente, no entanto não o
causou dano; incidente com dano (evento adverso)- incidente que resulta em dano
temporário ou permanente ao paciente (BRASIL, 2013a). Quando o evento adverso é
associado a um erro pode ser considerado como evento adverso evitável (REASON,
2004).
O Índice de Categorização de Erros, do National Coordinationg Council for
Medication Error Reportingand Prevention (Índice NCCMERP), conceitua os erros em
uma escala de A a I, de acordo com o grau de comprometimento gerado ao paciente. É
uma ferramenta recomendada pele Institute for Healthcare Improvemente (IHI). A
princípio foi desenvolvido para análise de erros com medicamentos, mas tornou-se
aplicável aos demais tipos de erros (Fig.1).
A categoria A está relacionada a circunstancias ou eventos que têm a capacidade
de causar erros; a categoria B está associada à ocorrência de um erro que não chegou a o
paciente; a categoria C relaciona-se a um erro que atingiu o paciente, mas não causou
dano; na categoria D o erro atingiu o paciente e foi necessário monitoramento para
confirmação de algum dano a paciente e /ou precisou de intervenção para impedir
danos; a categoria E o erro pode ter contribuído ou resultado em dano temporário ao
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paciente e precisou de intervenção; categoria F o erro pode ter contribuído ou resultado
em dano temporário ao paciente e foi preciso prolongamento da hospitalização;
categoria G o erro pode ter contribuído ou resultado em dano permanente ao paciente;
categoria H o erro desencadeou uma intervenção necessária para manutenção da vida;
categoria I: o erro pode ter contribuído ou resultado em óbito.
Figura 1-Categorias de erros conforme sua gravidade de acordo com a
NCCMERP

Fonte: NCC, 2011.
Com relação à gravidade, a grande maioria dos eventos adversos, cerca de dois
terços, causam danos pequenos e apenas um terço causam prolongamento da
hospitalização, incapacidade permanente ou óbito (WACHTER, 2013).
O risco de eventos adversos não é distribuído de forma uniforme, existem faixas
etárias com mais chances de sofrem eventos adversos e muitas vezes de forma múltipla.
No caso, os recém-nascidos internados em unidades neonatais. Estudos evidenciam uma
variação da taxa de evento adverso em recém-nascidos de alto risco em unidades
neonatais de 0,4- 2,6%. Os principais fatores de risco associados à presença de EAs são
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baixo peso ao nascimento, presença de cateter intravascular e ventilação mecânica
assistida. (VENTURA; ALVES; MENESES, 2012).
3.2 O MODELO DO QUEIJO SUIÇO E A CULTURA DE SEGURANÇA
O modelo do queijo suíço proposto por James Reason descreve a ocorrência dos
eventos adversos oriundos da assistência em saúde a partir do conjunto de falhas
incorporadas em um sistema complexo de defesa que deveria evitá-los. Refere que as
barreiras de proteção, tais como as de cunho estruturais e processuais, são como as
fatias do queijo que podem possuir falhas ou “buracos” que quando alinhadas
convergem para a ocorrência de um dano durante a execução da ação humana. Existem
dois tipos de falhas: “falha ativa” (o erro humano) e a “falha latente” (as condições
incoerentes do sistema que propiciam a ocorrência da “falha ativa”) (REASON, 2000).
Existem diversos tipos de “falhas ativas” tais como a que ocorre
conscientemente, por exemplo, a violação intencional da norma ou transgressão, a que
ocorre por uma conduta errada baseada em uma decisão correta e a que advém de uma
decisão inadequada por falta de conhecimento do correto (REASON, 2000).
As “falhas latentes” são associadas à inexistência de um planejamento prévio ou
inadequação do mesmo para um determinado processo além de entraves estruturais, tais
como instalações físicas e equipamentos inadequados e ausência de cultura
organizacional (REASON, 2000).
Através do prisma do paradigma do pensamento sistêmico a fragilidade da
natureza humana é vista como um fator suscetível à ocorrência da falha e do erro.
Portanto a segurança do paciente depende da implementação de sistemas que antecipem
erros e que os previnam ou os captem antes de causem danos. Descobrir e corrigir falhas
latentes, assim como, diminuir a sua duração, são elementos primordiais para a
construção de sistemas mais seguros do que convergir esforços para minimizar os erros
ativos (HARADA, 2006).
Nesse contexto, a cultura de segurança organizacional é o pilar para o processo
de melhoria da segurança do paciente. Ela é definida como o produto de valores,
atitudes, competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais
determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da administração de uma
organização saudável e segura (VINCENT, 2009).
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No contexto da unidade neonatal, um estudo desenvolvido em unidades
neonatais do estado do Rio Grande do Sul apontou que há necessidade de avanços na
construção da cultura de segurança, pois o erro ainda é trabalhado de forma individual e
não de forma sistêmica (TOMAZONI, 2015). Corroborando com os resultados, um
estudo realizado em uma unidade neonatal do estado do Rio Grande do Norte apontou
que os profissionais de enfermagem tem a percepção da cultura de segurança e clima de
segurança da instituição focada no erro individual (FERNANDES, 2014).
3.3 TERAPIA VENTILATORIA E OS EVENTOS ADVERSOS EM RECÉMNASCIDO EM UNIDADE NEONATAL
Após o nascimento o RN precisa fazer uma série de adaptações à vida
extrauterina, que inclui a maturação morfofisiológica e bioquímica do parênquima
pulmonar. Os recém-nascidos, em particular os prematuros, não possuem a função
pulmonar adequada e, na maioria das vezes, necessitam do uso de oxigenoterapia logo
após o nascimento (TAMEZ; SILVA, 2013).
A assistência respiratória tem como terapêutica oferecer uma oxigenação
tecidual adequada que venha assegurar às trocas gasosas, melhorando a ventilação
alveolar diminuindo o trabalho respiratório e reexpandido as áreas atelectasiadas. As
principais doenças no período neonatal que necessitam de uma terapia ventilatória são:
síndrome do desconforto respiratório precoce que esta associada à prematuridade do
parênquima pulmonar; a síndrome da aspiração meconial; taquipneia transitória;
síndrome do escape de ar; síndrome da hipertensão pulmonar persistente; pneumonias;
hipoplasia pulmonar; hérnia diafragmática e derrame pleural congênito (CLOHERTYl,
2015).
Nas últimas décadas a assistência neonatal avançou devido o desenvolvimento
de medidas mais efetivas para o controle da insuficiência respiratória. No entanto, as
afecções do aparelho respiratório constituem-se causa importante de morbimortalidade
neonatal, pois com frequência prolongam o tempo de internação hospitalar e limitam o
prognóstico do paciente. Portanto o manejo dessa terapêutica torna-se complexo
(BRASIL, 2012).
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Como modalidades de terapia respiratória podem-se elencar: a Ventilação
Mecânica Invasiva (VMI); Ventilação Mecânica Não Invasiva (VMNI); a Pressão
Positiva Contínua das Vias Aéreas (CPAP) via nasal; (TAMEZ; SILVA, 2013).
Historicamente a ventilação mecânica em recém-nascido surgiu no século 18,
com a criação do primeiro protótipo de respirador artificial. Em 1955, surgiu o Bird
Universal Medical Respirator foi considerado um marco na evolução da ventilação
mecânica, pois seus atributos tecnológicos pneumáticos permitiam o seu funcionamento
sem eletricidade. No inicio da década de 1960, as primeiras intubações orotraqueais
foram realizadas com tubos de borracha, em Toronto, Canadá. Inicialmente, esses
procedimentos causaram muitos danos como extravasamento de ar e anormalidades
cerebrais. Em 1963, após aprimoramento do manejo da terapia, surge o primeiro recémnascido sem esses eventos adversos relacionados ao uso da ventilação mecânica
(RAMANATHAN, 2011).
Em 1972, surge o primeiro ventilador ciclado a tempo, com controle de pressões
e com ventilação mandatória com fluxo contínuo. Ele foi idealizado por Robert Kirby,
desde então se tornou o pilar da terapia ventilatória. Tem o objetivo de otimizar a troca
gasosa e o estado clínico através da concentração fracionada e oxigênio inspirado (FiO2)
e pressões do respirador/ volume corrente mínimo. Tem o cunho invasivo por
necessidade da intubação orotraqueal para propiciar a troca gasosa. É indicado nos
casos de acidose metabólica ou respiratória e apneias com necessidade de reversão com
ventilação por pressão positiva (VPP). Permite a possibilidade de sincronização dos
modos ventilatórios de acordo com a necessidade do paciente, podendo ventilar por
pressão ou por volume de oxigênio (CLOHERTYl, 2015).
A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é uma alternativa de terapêutica
ventilatória, pois provê assistência ventilatória sem necessidade de via aérea artificial,
com o uso de máscaras ou prong nasal na interface paciente-ventilador.
Comparativamente à intubação intratraqueal existem vantagens adicionais relacionadas
ao conforto da criança, possibilidade do paciente deglutir e falar, a facilidade de início,
implementação e retirada da VMNI e a redução da taxa de infecções relacionadas à
ventilação mecânica (CLOHERTYl, 2015).
O CPAP nasal surgiu como uma perspectiva de ventilação não invasiva, com os
benefícios de estabilização da caixa torácica e otimização do diafragma, prevenção do
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colapso alveolar e melhorar da complacência pulmonar, diminuição do trabalho
respiratório, aumento da capacidade residual funcional com melhora do shunt pulmonar
e oxigenação arterial (BRASIL, 2012).
É indicado em condições de neonatos com peso inferior a 1.500g, na presença de
qualquer sinal de aumento do trabalho respiratório; neonatos com peso superior a
1.500g mantendo saturação do oxigênio abaixo de 89% em fiO2 igual ou superior a
40%; pós-extubação traqueal para todos os neonatos com peso inferior a 1.500g; apneia
neonatal (BRASIL, 2012).
Os eventos adversos relacionados à terapia ventilatória em recém-nascidos de
alto elencados na literatura são a extubação não planejada, a pneumonia associada à
ventilação mecânica, lesão de septo nasal e pneumotórax.
Um estudo, desenvolvido na Argentina, realizou uma análise epidemiológica dos
eventos adversos nos neonatos internados em uma UTIN. Evidenciou que a ocorrência
de eventos adversos é um problema de magnitude, principalmente para os prematuros e
de baixo peso ao nascer. As infecções relacionadas à assistência (IRAS), o uso
inadequado de cateteres e as extubações não programadas foram os eventos adversos
mais frequentes e foram classificados como preveníeis (BARRIONUEVO; ESANDI,
2010).
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é definida como infecção
em neonatos em ventilação mecânica invasiva (VMI) ou até 48 horas de extubação. Não
havendo tempo mínimo de permanência da VM para considerá-la como associado à
pneumonia.
Os seguintes sinais clínicos são considerados: dois ou mais raios x seriados com
pelo menos um achado (infiltrado persistente, novo ou progressivo; consolidação;
cavitação e pneumatocele) em casos de síndrome do desconforto respiratórios, edema
pulmonar, displasia broncopulmonar e aspiração de mecônio; e em casos de ausência de
doenças de base há necessidade de apenas um raio-x com as alterações citadas acima.
Além da alteração radiológica, é necessário associação com piora da troca gasosa e a
presença de pelo menos três paramentos: instabilidade térmica sem causa desconhecida,
leucopenia ou leucocitose com desvio a esquerda, mudança do aspecto da secção
traqueal, aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração e
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surgimento

de

secreção

purulenta;

sibilancia,

roncos;

bradicardia

(<

100

batimentos/min) ou taquicardia (> 160 batimentos/min.) (BRASIL, 2013c).
De acordo com Centers for Disease Control (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2016), a PAV é a segunda infecção nosocomial mais
frequente em unidades neonatais. Compreende cerca de 7% a 32% das infecções
hospitalares em unidades neonatais (TAN, 2014), possui incidência de 8,1 a 57,1%, e os
fatores de risco são: reintubação, nutrição enteral, ventilação mecânica, transfusão,
baixo peso ao nascer (2.500g) prematuridade, nutrição parenteral e displasia
broncopulmonar. Os microrganismos mais frequentes isolados em PAV nas unidades
neonatais

são:

Pseudomonas

aeruginosa;

Staphylococcus

aureus,

Klebsiella

pneumoniae e Escherichia colli (CERNADA, 2014).
A manutenção de pacientes com via aérea artificial é uma prática segura, mas
não isenta o paciente de complicações. Dentre elas está a extubação não planejada
(ENP) que é um evento adverso frequente em unidade neonatal. A definição de ENP,
atualmente, é de qualquer extubação inesperada ou realizada em momento não
programado, decorrente da agitação do paciente ou do manuseio da equipe
(CARVALHO, 2010). No entanto não há consenso na literatura sobre a definição do
termo. Alguns autores a definem como uma retirada precoce da cânula endotraqueal
durante o cuidado prestado ao paciente, ou quando ocorre uma retirada precoce da
cânula endotratraqueal pela ação do próprio paciente (autoextubação ou extubação
espontânea deliberada) (DA SILVA, 2010).
A identificação da ENP se dá por meio de alguns sinais físicos e clínicos tais
como: deslocamento do tubo endotraqueal; vocalização presente; escape de ar súbito e
inexplicável distensão gástrica; cianose ou diminuição de saturação periférica de
oxigênio repentina; e ausência de movimentos respiratórios e/ou de entrada de ar nos
pulmões. Os neonatos de muito baixo peso têm a característica anatômica do
encurtamento da traqueia e imaturidade cognitiva que os tornam mais suscetíveis a ENP
(CARVALHO, 2010; DA SILVA, 2010).
Dentre as complicações da ENP estão as falhas respiratórias, trauma de vias
aéreas superiores, aumento da duração da ventilação mecânica invasiva (VMI) e do
tempo de internação, hipóxia, pneumotórax, pneumonia secundária, displasia
broncopulmonar e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Contudo, a ENP
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raramente está associada ao aumento da mortalidade (REAM, 2007). Estudos indicam
que a taxa de ENP para cada 100 dias de VMI em UTIN varia de 2,2 a 4,88 eventos
(BARBER, 2013). Porém ainda existem poucos estudos que avaliam a incidência e as
principais causas de ENP em unidades neonatais.
Outro incidente relacionado à terapia ventilatória é a lesão de septo nasal. Ela
está associada ao uso contínuo de prong nasal durante a terapia ventilatória por CPAP
ou VMNI. A prong nasal é um dispositivo adaptado à narina do recém-nascido, e que na
maioria das vezes, pela pressão exercida pode levar ao desenvolvimento de traumas. A
ocorrência de lesão de septo nasal no neonato, podendo variar de simples hiperemia de
mucosa nasal, sangramento, formação de crostas até a destruição total da columela e do
septo nasal (McCOSKEY, 2008).
A prevalência de trauma por uso de prong nasal pode variar de 20 a 42,5% no
âmbito mundial (AMARANTE, 2008), atingindo percentuais de 85% a 100% no âmbito
nacional. Estima-se que 88,4%das unidades neonatais do nordeste brasileiro utilizam o
método de ventilação não invasiva, e que o dispositivo mais utilizado é a prong nasal
(MEDEIROS; CARVALHO; SORIANO, 2012).
O pneumotórax é caracterizado pela presença de ar em regiões normalmente não
aeradas, resultantes da perda de solução de continuidade do epitélio respiratório.
Ocasionando a troca gasosa prejudicada, devido ao distúrbio da relação ventilaçãoperfusão por compressão do parênquima pulmonar e das vias aéreas distais, causando
hipoxemia e hipercapenia, e posterior quadro de hipertensão pulmonar com shunt
extrapulmonar. Além disso, o aprisionamento progressivo do ar intratorácico aumenta a
pressão nessa cavidade, diminuindo o retorno venoso e o débito cardíaco, precipitando a
hipotensão arterial, o choque e as consequências da redução da perfusão sistêmica,
como insuficiência renal e lesões isquêmicas cerebrais (BRASIL, 2012).
Pneumotórax é a síndrome de extravasamento de ar mais comum e possui uma
significativa morbidade e mortalidade em recém-nascidos (YELLANTHOOR;
RAMDAS, 2014). Pode aumentar a mortalidade neonatal e a doença pulmonar crônica
em até 13 vezes em recém-nascidos de baixo peso ao nascer, além da hemorragia
intraventricular. Estudo realizado no Reino Unido, apontou que 8,7% dos neonatos em
terapia ventilatória apresentou pelo menos um episódio de pneumotórax durante as duas
primeiras semanas de vida (BAUMER, 2000). Sua incidência em neonatos varia de
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10% a 26% (MALEK; MESHK; YAZDI, 2011). Estudos apontam que ocorrência
desse evento adverso ocorre em 16% dos neonatos em uso de CPAP nasal e 34% em
ventilação mecânica convencional (YELLANTHOOR; RAMDAS, 2014).
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4. MÉTODO
4.1 TIPO DE ESTUDO:
Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Os estudos
observacionais pretendem avaliar se existe associação entre um determinado fator e um
desfecho sem, entretanto, intervir diretamente na relação analisada (POLIT; BECK;
HUNGLER, 2008).
4.2 LOCAL DE ESTUDO:
O campo de investigação foi uma maternidade de referencia no Estado do Rio
Grande do Norte para gravidez e nascimento de alto risco. A instituição localiza-se no
município de Natal-RN, é integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, funcionando como campo de práticas para estudantes e
profissionais de diversas áreas.
Possui 95 leitos de internação par a assistência materno-infantil, incluindo 25
leitos de unidade neonatal, com taxa de ocupação de 100%, diariamente, e registro de
429 RN internados no ano de 2015. E em 2015, obteve o valor de 3.605 RN/ dia nos
leitos de cuidados intensivos e 2.618 RN dia por ventilação mecânica invasiva. Ou seja,
aproximadamente, 74% dos RN estão empelo menos um tipo de terapia ventilatória.
4.3 POPULAÇÂO, TIPO E PROCESSO DE AMOSTRAGEM:
A população-alvo foi composta por 103 recém-nascidos internados na unidade
neonatal no período de abril a setembro de 2016, submetidos à terapêutica ventilatória
nas modalidades: ventilação mecânica invasiva, ventilação mecânica não-invasiva e
pressão positiva continua das vias aéreas por prong nasal. Ressalta-se que houve uma
perda de seguimento de 25 recém-nascidos devido o tempo de permanência do paciente
na unidade neonatal ser inferior a 24 horas. A amostra foi não probabilística, composta
de 82 recém-nascidos selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade.
Os critérios de inclusão foram:
1. Recém-nascidos internados na UTIN submetidos à assistência ventilatória nas
seguintes modalidades:
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 Pressão Positiva Contínua das Vias Aéreas (CPAP) via nasaladministração de oxigênio e ar comprimido sobre pressão contínua,
através de dispositivos nasais (prong), aumentando a capacidade
funcional residual pulmonar e reduzindo a resistência vascular pulmonar;
 Ventilação Mecânica Invasiva- oferta de oxigênio através de um tubo
orotraqueal (TOT) executado por um aparelho de ventilação mecânica,
onde as trocas gasosas ficam condicionadas a parâmetros de ventilação;
 Ventilação Mecânica Não Invasiva- administração de oxigênio por
dispositivo nasal (prong), onde as trocas gasosas ficam condicionadas a
parâmetros de ventilação.
Critérios de exclusão:
1

Recém-nascidos internados na UTIN submetidos à assistência ventilatória na
modalidade oxi-hood;

2

Tempo de terapia ventilatória inferior a 24 horas na Unidade Neonatal.

4.4 COLETA DE DADOS:
4.4.1. Instrumento para Coleta dos dados
Os dados foram coletados utilizando-se um formulário (APÊNDICE 1),
elaborado pelos pesquisadores com base na literatura científica sobre os eventos
adversos

relacionados a terapia respiratória. Para a categorização do incidente de

acordo com sua gravidade foi utilizado o instrumento da National Coordinating Council
for Medication Error Reportingand Prevention, 2001, recomendado pela IHI. Embora
tenha sido elaborada para eventos relacionados à medicação, já foi aplicada em outro
estudo que avaliou outros eventos adversos (VENTURA; ALVES; MENESES, 2012)
devido a suas categorias serem aplicadas com facilidade, conforme definição a seguir:


Categoria de A a D: não foram consideradas para esse estudo uma vez
que não envolvem incidentes com danos ao paciente.



Categoria E: contribuiu para ou resultou em dano temporário ao paciente
e intervenção necessária.



Categoria F: contribuiu para ou resultou em dano temporário ao paciente
e hospitalização inicial ou prolongada necessária.
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Categoria G: contribuiu para ou resultou em dano permanente ao
paciente.



Categoria H: intervenção necessária para sustentar a vida;



Categoria I: contribuição para ou resultou em morte do paciente.

Salienta-se que foi aplicado um teste piloto, conforme cronograma, com o
instrumento de coleta de dados, relativo aos eventos adversos relacionados à terapia
ventilatória, aplicado em 10 recém-nascidos em terapia ventilatória na unidade neonatal.
O instrumento mostrou-se adequado para responder os objetivos do estudo e não foram
realizadas modificações no seu formato inicial.
Para a confiabilidade das observações entre as duas pesquisadoras, foi realizado
o teste Kappa para a avaliação do nível de concordância entre as observações nos
primeiros 10 pacientes. Obtendo-se o coeficiente de Kappa geral de 0.851 (p-valor geral
<0.001; IC 95% sup:1; inf:0,42).
4.4.2 Procedimento de coleta de dados
Os dados foram coletados no período de seis meses subsequentes, abril a
setembro de 2016, diariamente através da observação dos recém-nascidos e busca ativa
nos prontuários, procedimento realizado durante toda a permanência do recém-nascido
em tratamento nas modalidades da terapia ventilatória, já mencionadas, até a suspenção
para Oxi-hood, oxigênio ambiente, transferência para outra instituição ou óbito.
Na identificação dos eventos adversos, foram registradas todas as ocorrências de
cada tipo de incidente, assim como o tempo de internamento que este evento ocorreu.
Posteriormente foi feita a análise do incidente, sendo classificado de acordo com sua
gravidade.
4.4.3 Processamento e análise dos Dados
Os dados foram digitados em um banco de dados específico com a utilização de
planilhas do software Microsoft Excel 2010 e, posteriormente, processados pelo
programa estatístico Satistical Package For Social Sciences (SPSS), versão 20.0, com
checagem de consistência de dados.
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A estatística descritiva foi utilizada para a caracterização da amostra,
identificação dos eventos adversos, modalidade ventilatória e o grau do dano gerado ao
RN, considerando o intervalo de confiança de 95%.
Os testes de Fisher e Qui-quadrado foram utilizados para medir as associações
entre os eventos adversos ocorridos e as variáveis: peso ao nascer, idade gestacional e
tempo de terapia ventilatória.
Utilizou-se a razão de chances para verificar a ocorrência de eventos adversos
relacionados à terapia ventilatória em relação a idade gestacional, peso ao nascer e sexo.
A regressão logística foi utilizada para análise da associação entre malformação
congênita e os eventos adversos de forma geral e por tipo.
O método Kaplan-Meier foi utilizado para analisar a ocorrência dos eventos
adversos relacionando ao tempo de terapia ventilatória.
4.5 DEFINIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS:
As variáveis elencadas nesse estudo serão especificadas a seguir:
Quadro 1- Tipificação das variáveis do estudo
Variável

Tipificação das variáveis do estudo

Sexo

Variável nominal, policotômica, categorizada em sexo masculino,
feminino e indefinido.

Peso (gramas)

Variável quantitativa contínua, aferida em gramas logo após o
nascimento.

Idade gestacional Variável quantitativa numérica, expressa em semanas calculada
(semanas, dias)
através da data da ultima mestruação ou utilização do método
Ballard para a avaliação do recém-nascido prematuro e Capurro
para recém-nascido a termo (TAMEZ; SILVA, 2013). Na análise
dos dados serão definidas categorias: prematuro extremo, prétermo, termo e pós-termo, de acordo com a classificação definida
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012).
Nº dias de terapia Variável quantitativa, numérica, expressa em dias que representa o
ventilatória até a tempo transcorrido desde o início da terapia respiratória até a
ocorrência
do ocorrência do incidente relacionado à assistência respiratória.
incidente:
Modalidade
da Variável independente, qualitativa nominal, categorizada em
terapia respiratória Pressão Positiva Contínua das Vias Aéreas (CPAP) via nasal;
Ventilação Mecânica Invasiva (VMI); Ventilação Mecânica Não
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Invasiva (VMNI) (TAMEZ; SILVA, 2013).
Categoria
do Variável qualitativa nominal, categorizada em: Categoria E –
incidente
de Contribui ou resulta em danos temporários e requer intervenção;
acordo com sua Categoria F- Contribui ou resulta em danos temporários e requer
gravidade
prolongamento do tempo de internação; Categoria G- Contribui ou
resulta em danos permanentes; Categoria H- Contribui ou resulta
em danos que requer intervenção para manutenção da vida;
Categoria I – Contribuiu ou resultou em morte(NCC MERP,
2001).
Extubação
programada

Lesão
nasal

de

Pneumotórax

Pneumonia
Associada
ventilação
mecânica

não Variável dependente, categórica, dicotômica (sim/não). Definida
como a retirada do tubo traqueal sem haver uma programação
prévia estabelecida pela equipe que assiste o recém-nascido. Essa
extubação poderá ocorrer de forma acidental ou por obstrução
mecânica (rolha) (CARVALHO, 2010).
septo Variável dependente, categórica dicotômica (sim/não). Definida
como lesão da pele (hiperemia, sangramento, isquemia, laceração
ou necrose) ocasionada pela pressão exercida sobre o septo
decorrente da utilização da CPAP nasal (FISCHER, 2010).
Variável dependente, categórica dicotômica (sim/não). Definida
pela presença de ar livre no espaço pleural confirmado através de
imagem radiológica ou sinais clínicos como: alterações
hemodinâmicas súbitas (hipotensão arterial, bradicardia, apneia,
hipóxia, hipercarpenia); assimetria torácica com expansão do lado
acometido; diminuição do murmúrio respiratório no lado
acometido (BRASIL, 2012).
Variável dependente, categórica dicotômica (sim/não). Definida
à como presença de raio-x com imagens sugestivas de infiltrado
persistente, novo ou progressivo, consolidação, cavitação e
pneumatocele. Além de piora da relação PaO2/ FiO2; aumento da
necessidade de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios
e associado a pelo menos três parâmetros: instabilidade térmica,
leucopenia ou leucocitose, mudança no aspecto da secreção
traqueal, aumento da secreção respiratória, sibilância, roncos,
bradicardia ou taquicardia ou alteração laboratorial, através do
escore hematológico de Hodwell ou confirmação de crescimento
de microorganismo em cultura de aspirado traqueal.(BRASIL,
2013c)

Malformação
congênita

São anomalias estruturais ou funcionais, tais como distúrbios
metabólicos, que ocorrem durante a vida intra-uterina e detectadas
durante a gravidez, no parto ou numa fase posterior da vida.(
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2015)

Anóxia

Variável categórica dicotômica (sim/não). Definida como dano ao
feto ou ao recém-nascido (RN), causado por uma falta de oxigênio
(hipoxemia) e/ou uma falta de perfusão (isquemia) de vários
órgãos com intensidade suficiente para promover a mudança do
metabolismo de aeróbico para anaeróbico, que desencadeia
acidose metabólica e descompensação cardiovascular, como

34

vasodilatação periférica e queda do débito cardíaco, resultando em
hipotensão fetal acentuada e redução do fluxo sanguíneo cerebral e
consequente dano cerebral e disfunções orgânicas ou óbito
fetal/neonatal (TAKAZONO; GOLIN, 2013).
Índice de APGAR

Variável quantitativa numérica. Definida como um método
utilizado na avaliação imediata do neonato após o parto. Avalia
condições fisiológicas e a capacidade de resposta do individuo a
adaptação extra-uterina (LOTH; VITTI; NUNES, 2001).

Sepse tardia

Variável categórica dicotômica (sim/não). Definida como infecção
cuja evidencia diagnóstica (clínica/laboratorial/microbiológica)
ocorre após as primeiras 48 horas de vida. Será considerada como
IRAS neonatal tardia, de origem hospitalar, aquela infecção
diagnosticada enquanto o paciente estiver internado em unidade de
assistência de neonatal (BRASIL, 2013c).

4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN,
respeitando-se a normatização da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,
referente aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos.

O projeto teve

aprovação

com

do

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

da

UFRN

número

51832415.0.0000.5537.
Manifestando o respeito à ética no desenvolvimento do estudo, foi solicitada ao
responsável legal (genitor) do recém-nascido, participante da pesquisa, a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após explanação do conteúdo.
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5. RESULTADOS:
Os recém-nascidos eram em sua maioria do sexo masculino, sem malformação
congênita, prematuros, com média de idade gestacional de 31,9 semanas (± 4,1
semanas), porem não houve registro de recém-nascido pós-termo. Quanto ao peso de
nascimento 43,9% dos indivíduos apresentaram peso inferior a 1500g e com APGAR no
5º minuto de vida maior que sete, ou seja, sem sinais de anóxia. Conforme Tabela 1.
Tabela 1- Caracterização dos recém-nascidos conforme sexo, presença de malformação
congênita, faixa de peso ao nascer, idade gestacional e APGAR no quinto minuto de
vida. Natal/RN, 2016 (82 pacientes).
Caracterização
Sexo
Masculino
Feminino
Indeterminado
Malformação congênita
Não
Sim
Faixa de Peso ao nascer
De 625 a 1000 g
De 1001 a 1500 g
De 1501 a 2500 g
Acima de 2500g
Faixa de idade gestacional
Prematuro Extremo
Pré-termo
Termo
APGAR 5º minuto
Com anóxia
Sem anóxia
Total

N

%

45
34
03

54,9
41,5
3,6

74
08

90,2
9,8

16
20
25
21

19,5
24,4
30,5
25,6

15
57
10

18,3
69,5
12,2

23
59
82

28,0
72,0
100,0

Fonte: Resultados de pesquisa

A condição clínica da síndrome do desconforto respiratório foi a mais recorrente
com 66% das indicações da terapia ventilatória. A modalidade ventilatória utilizada com
mais frequência foi a ventilação mecânica invasiva, (70,7%) seguido da pressão positiva
continua das vias aéreas (CPAP) via nasal (68,3%) e ventilação mecânica não invasiva
(48,8%). A média de dias de uso de ventilação mecânica foi de 13 dias (± 14), de CPAP
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2,1 dias (±1,8) e de VMNI de 3,1 dias (±2,6 dias).

A média dos parâmetros

ventilatórios seguem na Tabela 2.
Tabela 2- Caracterização dos recém-nascidos conforme uso dos parâmetros ventilatórios
utilizados na terapia ventilatória. Natal/RN, 2016 (82 pacientes)
Parâmetros ventilatórios
fiO2
PINSP
PEEP
FR
Tins
Fonte: Resultados de pesquisa

N
82
64
82
64
64

Média
41,0
16,2
5,6
25,2
0,4

Desvio padrão
17,9
3,2
0,6
7,8
0,05

Mínimo
22,0
7,5
5,0
10,0
0,2

Máximo
100,0
26,0
8,0
50,0
0,5

Os dados relacionados à ocorrência dos eventos adversos relacionados à terapia
ventilatória, apresentados na Tabela 3, apontam que 49% dos recém-nascidos tiveram
pelo menos um tipo de evento adverso, sendo o mais frequente a extubação não
planejada, seguida da lesão de septo nasal, pneumonia associada à ventilação mecânica
e o pneumotórax.
Tabela 3- Ocorrência de evento adverso relacionado à terapia ventilatória. Natal/RN,
2016 (82 pacientes)
Evento adverso respiratório
Não
Sim
Extubação não planejada
Lesão de septo nasal
PAV
Pneumotórax
Fonte: Resultados de pesquisa

N
42
40
28
11
06
05

%
51
49
34
13
7
6

Durante o período do estudo, foram acompanhados 82 recém-nascidos
submetidos à terapia ventilatória, registrando-se uma incidência 48,8% de eventos
adversos.
O grau de dano decorrente dos eventos pode ser observado na Tabela 4 na qual
indica que a extubação não planejada propiciou, em sua maioria, danos temporários com
necessidade de alguma intervenção, assim como a lesão de septo nasal. A PAV
ocasionou além dos temporários o prolongamento da internação. Já o pneumotórax
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acarretou danos temporários, danos mais graves e necessidade de intervenção para
manutenção da vida, além de contribuir com o óbito.
Com relação ao prolongamento do tempo de internação a PAV propiciou um
aumento médio de 13 dias (±5 dias) e o pneumotórax um acréscimo médio de 6 dias (±
8 dias). O tempo médio para ocorrência da lesão de septo por uso de prong nasal foi de
3 dias (± 1 dias).
Tabela 4– Tipo de gravidade do evento adverso ocasionado pela terapia ventilatória
Natal/RN, 2016 (67 ocorrências).
Tipo de evento
adverso
Extubação não
planejada
Lesão de septo nasal
PAV

Tipo de gravidade do evento adverso segundo a classificação
da NCCMERP (%)
N
E
F
G
H
I
41
89
11
0
0
0
11
8

90
0

10
100

0
0

0
0

0
0

Pneumotórax
7
40
0
0
40
20
NCCMERP (da National Coordinating Council for Medication Error Reportingand
Prevention).
Fonte: Resultados de pesquisa

A probabilidade de ocorrência de um evento adverso em recém-nascido
submetido à terapia ventilatória nos primeiros cinco dias de terapia que ultrapassa os
40%. Conforme apresentado na Figura 2.
Figura 2- Sobrevida de recém-nascido livre da ocorrência de um evento adverso
relacionado a terapia ventilatória. Método Kaplan-Meier, com IC 95%. Natal, 2016. (82
pacientes)
Função de sobrevivência

Dias de terapia ventilatória
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Os achados apontados na Tabela 5 indicam a existência de uma relação
inversamente proporcional entre as variáveis idade gestacional e peso e a razão de
chances da ocorrência de um evento adverso relacionado à terapia ventilatória.

Tabela 5- Razão de chances de ocorrência de eventos adversos relacionados à terapia
ventilatória em relação à idade gestacional, ao peso ao nascer e sexo. Natal/RN, 2016
(82 pacientes)
Ocorrência de eventos
adversos de acordo com faixa
da idade gestacional
Prematuro Extremo
Pré termo
Termo
Ocorrência de eventos
adversos de acordo com a
faixa de peso ao nascer
De 625 a 1000 g
De 1001 a 1500 g
De 1500 a 2500 g
Acima de 2500g
Ocorrência de eventos
adversos de acordo com o
sexo
Masculino
Feminino
Fonte: Resultados de pesquisa

Razão de Chances

IC95%

5,57
3,14
1,06

[1,44 ; 21,60]
[1,16 ; 8,47]
[0,28 ; 3,97]

2,81
1,22
1,67
1,06

[ 0,87 ; 8,98]
[ 0,44 ; 3,37]
[ 0,64 ; 4,35]
[ 0,39 ; 2,86]

1,20
1,14

[ 0,50 ; 2,86]
[ 0,47 ; 2,71]

Os resultados de teste de associação entre a ocorrência de evento adverso e as
variáveis: idade gestacional, sexo, faixa de peso ao nascer e óbito, ao nível de
significância de 5%, indicam evidencias de que exista somente associação entre a faixa
de idade gestacional e a ocorrência de eventos adversos. Portanto, a sua ocorrência é
mais frequente em recém-nascidos prematuros. Conforme dados da Tabela 6.
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Tabela 6- Ocorrência de evento adverso relacionado à terapia ventilatória segundo, as
variáveis idade gestacional, sexo, faixa de peso ao nascer e óbito, utilizando o teste de
Qui-quadrado e Fisher com nível de significância de 5%. Natal/RN, 2016.
Variável

Evento adverso

Total

Sim

Não

Idade gestacional

n(%)

n(%)

n(%)

Prematuro Extremo

12 (80,0)

03 (20,0)

15 (18,3)

Pré-termo

23 (40,4)

34 (59,6)

57 (69,5)

Termo

05 (50,0)

05 (50,0)

10 (12,2)

Masculino

21 (46,7)

24 (53,3)

45 (54,9)

Feminino

16 (47,1)

18 (52,9)

34 (41,5)

Indeterminado

03 (100,0)

00 (0,0)

03 (3,7)

De 625 a 1000 g

11 (68,8)

05 (31,3)

16 (19,5)

De 1001 a 1500 g

09 (45,0)

11 (55,0)

20 (24,4)

De 1501 a 2500 g

10 (40,0)

15 (60,0)

25 (30,5)

Acima de 2500g

10 (47,6)

11 (52,4)

21 (25,6)

Não

30 (46,2)

35 (53,8)

65 (79,3)

Sim

10 (58,8)

07 (41,2)

17 (20,7)

Valorp

0,0241

Sexo
0,2832

Faixa de Peso ao nascer
0,3271

Óbito
0,3521

Fonte: Resultados de pesquisa1 Teste de Qui-quadrado ;2 Teste de Fisher

O teste de associação entre a ocorrência de PAV e lesão de septo nasal e as
variáveis: idade gestacional, sexo e faixa de peso ao nascer, ao nível de significância de
5%, apontam evidencias de associações entre a faixa de idade gestacional e a ocorrência
de PAV e lesão de septo nasal. Portanto, a sua ocorrência é mais frequente em recémnascidos prematuros. Conforme evidenciado na Tabela 7.
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Tabela 7- Ocorrência de PAV e lesão de septo nasal segundo as variáveis idade
gestacional, sexo e faixa de peso ao nascer, utilizando o teste de Qui-quadrado e Fisher
com nível de significância de 5%. Natal/RN, 2016.
Variável
Idade gestacional
Prematuro Extremo
Pré-termo
Termo
Sexo
Masculino
Feminino
Indeterminado
Faixa de Peso ao nascer
De 625 a 1000 g
De 1001 a 1500 g
De 1501 a 2500 g
Acima de 2500g

Idade gestacional
Prematuro Extremo
Pré-termo
Termo
Sexo
Masculino
Feminino
Indeterminado
Faixa de Peso ao nascer
De 625 a 1000 g
De 1001 a 1500 g
De 1501 a 2500 g
Acima de 2500g

PAV
Sim
Não
n (%)
n (%)
04 (26,7)
11 (73,3)
02 (3,5)
55 (96,5)
00 (0,0)
10 (12,2)

Total

Valorp

n (%)
15 (18,3)
57 (69,5)
10 (12,2)

0,0162

03 (6,7)
02 (5,9)
01 (33,3)

42 (93,3)
32 (94,1)
02 (66,7)

45 (54,9)
34 (41,5)
03 (3,7)

0,2692

03 (18,8)
13 (81,3)
02 (10,0)
18 (90,0)
01 (4,0)
24 (96,0)
00 (0,0)
21 (25,6)
Lesão de septo nasal
Sim
Não
n (%)
n (%)
05 (33,3)
10 (66,7)
05 (8,8)
52 (91,2)
01 (10,0)
09 (90,0)

16 (19,5)
20 (24,4)
25 (30,5)
21 (25,6)

0,1352

05 (11,1)
06 (17,6)
00 (0,0)

05 (31,3)
03 (3,7)
02 (8,0)
01 (4,8)

Total

Valor-p

n (%)
15 (18,3)
57 (69,5)
10 (12,2)

0,0431

40 (88,9)
28 (82,4)
03
(100,0)

45 (54,9)
34 (41,5)
03 (3,7)

0,6882

11 (68,8)
17 (20,7)
23 (92,0)
20 (95,2)

16 (19,5)
20 (24,4)
25 (30,5)
21 (25,6)

0,1262

Fonte: Resultados de pesquisa1 Teste de Qui-quadrado ;2 Teste de Fisher

A análise de associação entre a ocorrência de extubação não planejada e
pneumotórax e as variáveis: idade gestacional, sexo e faixa de peso ao nascer, ao nível
de significância de 5%, são apresentadas na Tabela 8 que sugere associações entre a
faixa de peso ao nascer e a ocorrência de extubação não planejada e a ocorrência de
pneumotórax. Portanto a sua ocorrência é mais frequente em recém-nascidos de extremo
baixo peso.
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Tabela 8- Ocorrência de extubação não planejada e pneumotórax segundo as variáveis
idade gestacional, sexo e faixa de peso ao nascer, utilizando o teste de Qui-quadrado e
Fisher com nível de significância de 5%. Natal/RN, 2016 (82 pacientes)
Variável

Extubação não planejada

Total

Sim
n (%)

Não
n (%)

n (%)

PrematuroExtremo

09 (60,0)

06 (40,0)

15 (18,3)

Pré-termo

16 (28,1)

41 (71,9)

57 (69,5)

Termo

03 (30,0)

07 (70,0)

10 (12,2)

Masculino

13 (28,9)

32 (71,1)

45 (54,9)

Feminino

13 (38,2)

21 (61,8)

34 (41,5)

Indeterminado

02 (66,7)

01 (33,3)

03 (3,7)

De 625 a 1000 g

10 (62,5)

06 (37,5)

16 (19,5)

De 1001 a 1500 g

05 (25,0)

15 (75,0)

20 (24,4)

De 1501 a 2500 g

05 (20,0)

20 (80,0)

25 (30,5)

Acima de 2500g

08 (38,1)

13 (61,9)

21 (25,6)

Idade gestacional

Valor-p

0,0752

Sexo
0,2792

Faixa de Peso ao nascer

Pneumotórax

Total

Sim
n (%)

Não
n (%)

n (%)

Prematuro Extremo

03 (20,0)

12 (80,0)

15 (18,3)

Pré-termo

02 (3,5)

55 (96,5)

57 (69,5)

Termo

00 (0,0)

10 (12,2)

10 (12,2)

Masculino

03 (6,7)

42 (93,3)

45 (54,9)

Feminino

02 (5,9)

32 (94,1)

34 (41,5)

Indeterminado

01 (33,3)

03 (100,0)

03 (3,7)

De 625 a 1000 g

02 (12,5)

02 (12,5)

16 (19,5)

De 1001 a 1500 g

02 (10,0)

18 (90,0)

20 (24,4)

De 1501 a 2500 g

00 (0,0)

25(100,0)

25 (30,5)

Acima de 2500g

01 (4,8)

20 (95,2)

21 (25,6)

Idade gestacional

0,0321

Valor-p

0,0622

Sexo
0,3222

Faixa de Peso ao nascer

0,0122

2

Fonte: Resultados de pesquisa Teste de Qui-quadrado ; Teste de Fisher.

Na Tabela 9, são apresentados os resultados dos Teste Qui-quadrado e Fisher
realizados para testar a associação entre as modalidades de ventilação e a ocorrência de
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evento adverso por tipo. Ao nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese de
independência, ou seja, há evidências de que exista associação entre a modalidade de
ventilação mecânica invasiva com o evento adverso extubação não planejada e a
ventilação mecânica não invasiva com a ocorrência de lesão de septo nasal, e para os
demais eventos adversos não houve evidência de associação entre as modalidades de
ventilação.
Tabela 9- Modo de ventilação segundo os eventos adversos, utilizando o teste de quiquadrado e Fisher, ao nível de significância de 5%. Natal/RN, 2016
Eventos adversos
PAV
Sim
Não
Extubação não planejada
Sim
Não
Pneumotórax
Sim
Não

Lesão de septo nasal
Sim
Não
Pneumotórax
Sim
Não

Ventilação Mecânica
Invasiva
Sim
Não
n (%)
n (%)
06 (100,0)
00 (0,0)
52 (68,4)
24 (31,6)

n (%)
06 (7,3)
76 (92,7)

28 (100,0)
30 (55,6)

00 (0,0)
24 (44,4)

28 (34,1)
54 (6,9)

<0,0011

05 (100,0)
00 (0,0)
53 (68,8)
24 (31,2)
Ventilação Mecânica
Não Invasiva
Sim
Não

05 (6,1)
77 (93,9)

0,1381

Total

Valor-p

11 (100,0)
29 (40,8)

00 (0,0)
42 (59,2)

11 (13,4)
71 (86,6)

<0,0011

02 (40,0)
03 (60,0)
38 (49,4)
39 (50,6)
CPAP nasal
Sim
Não

05 (6,1)
77 (93,9)

1,0002

Total

Valor-p

11 (13,4)
46 (56,1)

0,1602

05 (6,1)
77 (93,9)

0,0332

Lesão de septo nasal
Sim
10 (90,0)
01 (9,1)
Não
46 (64,8)
25 (35,2)
Pneumotórax
Sim
01 (20,0)
04 (80,0)
Não
55 (71,4)
22 (28,6)
1
2
Fonte: Resultados de pesquisa Teste de Qui-quadrado ; Teste de Fisher.

Total

Valor-p
0,1021

Segundo os resultados de teste de associação entre a ocorrência de sepse tardia e
as variáveis: eventos adversos, PAV, extubação não planejada e pneumotórax ao nível
de significância de 5%, são evidenciadas na Tabela 10, indicando somente associações
entre a ocorrência de eventos adversos de uma forma geral, PAV e a extubação não
planejada.

43

Tabela 10 - Ocorrência de sepse tardia segundo os eventos adversos, utilizando o teste
de Qui-quadrado e Fisher, ao nível de significância de 5%. Natal/RN, 2016
Eventos adversos

Sepse tardia
Sim
Não
n (%)
n (%)
19 (47,5)
21 (52,5)
05 (11,9)
37 (88,1)

Eventos adversos
Sim
Não
PAV
Sim
06 (100,0)
00 (0,0)
Não
18 (23,7)
58 (76,3)
Extubação não planejada
Sim
15 (53,6)
13 (46,4)
Não
09 (16,7)
45 (83,3)
Pneumotórax
Sim
03 (60,0)
02 (40,0)
Não
21 (27,3)
56 (72,7)
Fonte: Resultados de pesquisa1 Teste de Qui-quadrado ;2 Teste de Fisher.

Total

Valor-p

n (%)
40 (48,6)
42 (51,2)

<0,0011

06 (7,3)
76 (92,7)

<0,0011

28 (34,1)
54 (85,9)

<0,0011

05 (6,1)
77 (93,9)

<0,1472

Os resultados da regressão logística realizada para testar a associação entre
malformação congênita segundo os eventos adversos relacionados a terapia ventilatória
de forma geral, e a ocorrência de PAV, pneumotórax, extubação não planejada e lesão
de septo nasal, ao nível de significância de 5%, são apresentados na Tabela 11. Há
evidencias de que existe associação entre a malformação congênita com evento adverso
de uma forma geral e a ocorrência de extubação não planejada.
Tabela 11-Regressão logística dos portadores de malformação congênita com eventos
adversos (8 pacientes) Natal/RN, 2016
Estatística descritiva do modelo Logístico
Estimativa
Erro Padrão
Valor-z
-3,71
1,01
-3,67
4,61
1,53
2,99
-1,04
1,67
-0,62
-2,62
1,23
-2,06

Coeficientes
Intercepto
Evento adverso
PAV
Extubação não
planejada
Pneumotórax
-18,30
Lesão de septo nasal
-2,36
Fonte: Resultados de pesquisa

2485,8
1,53

-0,01
-1,54

Valor-p
<0,001
0,003
0,532
0,039
0,994
0,122
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6. DISCUSSÃO:
O presente estudo avaliou a ocorrência dos eventos adversos relacionados à
terapia ventilatória em recém-nascidos, em uma unidade neonatal de referencia. A
ventilação mecânica invasiva mostrou-se ser a modalidade mais adotada para os
pacientes em estudo. O fato pode está associado ao perfil da amostra, pois se caracteriza
essencialmente por neonatos prematuros, cerca de 90%. Esses indivíduos são,
sobretudo, portadores de diferentes etiologias de insuficiência respiratória, entre elas a
síndrome do desconforto respiratório (MEDEIROS; CARVALHO; SORIANO, 2012).
Os resultados apontaram que os recém-nascidos como peso ao nascer inferior a
1500g e idade gestacional menor que 37 semanas tem maior probabilidade de sofrer
algum tipo de evento adverso oriundo da terapia ventilatória. Esses achados são
semelhantes aos apontados em outro estudo realizado em outra capital do nordeste do
Brasil. Segundo Ventura, Alves e Meneses (2012), os eventos adversos encontrados
através de uma ferramenta de gatilho (tigress tool) ocorreram em 85,8% dos recémnascidos com idade gestacional <37 semanas em56% dos neonatos com peso inferior a
1500g. Outro estudo desenvolvido na Argentina, o perfil dos recém-nascidos
acometidos pelos eventos adversos relacionados à assistência divergiu apresentando a
ocorrência em 62% dos indivíduos com mais de 2500g e apenas 6,3% em neonatos com
peso inferior a 1500g (BARRIONUEVO; ESANDI, 2010). Em ambas as pesquisas o
evento adverso decorrente da terapia da ventilatória mais frequente foi a extubação não
planejada.
No tocante ao tipo de evento adverso observa-se que a extubação não planejada
é o quarto evento mais recorrente em relação aos não derivados da terapia ventilatória
(BARRIONUEVO; ESANDI, 2010; VENTURA; ALVES; MENESES, 2012).O
percentual de extubação não planejada observado nesse estudo foi de 34%, com o
período de ocorrência nos cinco primeiros dias de terapia ventilatória. Segundo
resultados de uma revisão sistemática que avaliou a extubação não planejada no
contexto da UTIN, a cada dia de ventilação mecânica invasiva o risco de acontecer esse
evento aumenta em 3% (SILVA, 2013). Conforme Oliveira (2012), ao analisar a
incidência de extubação não planejada em uma UTIN, observou que o nos primeiros
sete dias de ventilação mecânica invasiva ocorreu a maioria das ENP (50%). Uma
possível hipótese para explicar tal achado é que, nos primeiros dias de vida, os RNs são
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submetidos a vários procedimentos, como radiografias, coleta de sangue para exames e
punção lombar, por exemplo. Fatos que podem favorecer a maior ocorrência de
extubação não planejada nesse período.
Com relação à análise da ENP e as variáveis peso ao nascer e idade gestacional,
os resultados apontam para associação da ENP e a faixa de peso, apresentando uma
ocorrência de 53,57% em RNs com peso abaixo de 1500g, desse percentual 35,71% são
de RNs de extremo baixo peso, ou seja, abaixo de 1000g. Esses resultados foram
semelhantes aos encontrados no estudo de Oliveira (2012), que apresentou uma
predominância de ocorrência de ENP em RN com peso

≤ 1.000g. A possível

justificativa para o fato pode se atribuída ao menor comprimento da traqueia desses
RNs, associado à manipulação desses pacientes para alguns procedimentos, como flexão
da coluna vertebral para punção lombar, ou alteração do posicionamento realizado pelo
próprio RN, como hiperextensão da coluna vertebral em supino (REAM, 2007; DA
SILVA, 2010).
Nesse estudo, o resultado da regressão logística apontou associação entre a
ocorrência de ENP e neonatos portadores de malformação congênita. Sabe-se que as
malformações congênitas são responsáveis pelo alto índice de morbidade, risco para
desenvolvimento de complicações clínicas, com números de internamentos e gravidade
das intercorrências (RAMOS; OLIVEIRA; CARDOSO, 2008). Portanto, esses
indivíduos devem ser considerados susceptíveis a ocorrência de eventos adversos
relacionados à assistência. E que para proporcioná-los uma assistência de qualidade
devem-se incluir medidas que atendam essas necessidades especiais decorrentes das
malformações congênitas (CARDOSO, 2015).
Os danos decorrentes da ENP encontrados nesse estudo, em sua maioria, foram
temporários e com necessidade de intervenção, ou seja, uma reintubação orotraqueal de
urgência. Sabe-se que o procedimento de intubação orotraqueal não é isento de danos.
FOGLIA (2015) observou os danos decorrentes de uma intubação orotraqueal de
urgência após ENP numa unidade neonatal nos Estados Unidos e constatou que foram
necessárias pelo menos duas tentativas de recanulação para obtenção da via aérea
artificial segura. Nesse interstício 51,1% dos neonatos apresentaram dessaturações de
oxigênio grave, com diminuição de pelo menos 20% da saturação de oxigênio,
decorrentes de intubação esofágica ou brônquica seletiva. Além de traumas em lábios e
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dor e agitação decorrente do procedimento. A necessidade de reintubação também tem
sido associada a complicações, como aumento no tempo de VMI e de internação
hospitalar e maior mortalidade.
Snijders (2011) observou em seu estudo que a ENP apresentou 7% de danos
moderados e 56% de danos mínimos a temporários tais como dessaturações e
bradicardias. Segundo as análises de causa raiz realizadas para os eventos de ENP
conclui-se que 51% das falhas estavam relacionadas ao fator humano e 19% ao fator
organizacional. Recomenda-se a necessidade de educação continuada para a equipe
multiprofissional e protocolos assistenciais efetivos com boa adesão da equipe.
ENP é um indicador de qualidade da assistência nas unidades de terapia
intensiva, que deve ser considerado pela equipe como disparador de oportunidades de
melhoria do processo assistencial. Merkel (2014) considera a ENP um evento adverso
evitável e recomenda que seja considerado um never event em unidades de terapia
intensiva.
Em relação à lesão de septo nasal o presente estudo apresentou uma frequência
de 13% dos indivíduos que fizeram uso da prong binasal durante a terapia ventilatória.
Essa frequência é considerada baixa quando comparado ao estudo transversal realizado
numa UTIN do nordeste do Brasil, que descreveu a incidência da lesão de septo nasal
em quase 100% dos indivíduos que receberam a terapia por mais de dois dias
(MEDEIROS; CARVALHO; SORIANO, 2012). Quando se avalia essa prevalência, nas
ultimas três décadas, no contexto internacional, essa variação fica em torno de 40% a
60% de ocorrências nas UTIN (SQUIRES; HYNDMAN, 2009).
A média de uso de prong binasal para o aparecimento da lesão de septo nasal
encontrada no estudo foi de três dias. Fato similar desvelado em resultados de uma
revisão sistemática (NEWNAN, 2015). Porém há relatos do aparecimento mais precoce
da lesão de septo, com apenas 48h de uso de prong nasal para modalidade ventilatória
não

invasiva

(SOUSA,

2013).Corroborando

com

esses

achados,

pesquisas

demonstraram que a maioria dos traumas nasais ocorre durante os primeiros dias de
terapia, e mostram-se inversamente proporcionais à idade gestacional e ao peso ao
nascer (FISCHER, 2010).
O suporte respiratório não invasivo evidencia-se como uma importante
alternativa na redução do tempo de VMI, bem como no processo de desmame da terapia
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para a respiração espontânea. Essa modalidade é utilizada em 88,4% das instituições de
atendimento neonatal do Nordeste brasileiro (MEDEIROS; CARVALHO; SORIANO,
2012). Os resultados dessa investigação apontam associação entre o uso da ventilação
não invasiva e a ocorrência de lesão de septo nasal. O fato pode ser justificado pela
necessidade de maior tempo de terapia ventilatória nessa modalidade para reversão da
insuficiência respiratória, principalmente em recém-nascidos de baixo peso ao nascer.
Fenômeno análogo aos achados de Sousa (2013).
O presente estudo aponta para associação da lesão de septo nasal e a idade
gestacional. Sendo os prematuros extremos, ou seja, com idade gestacional abaixo de 28
semanas os mais acometidos com 33,3% de ocorrência. A literatura descreve como fator
de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão a prematuridade, pois a pele
desses indivíduos é caracterizada pele presença de estrato córneo delgado e
hipodesenvolvido.
No caso dos recém-nascidos prematuros extremos, a columela nasal e os
cornetos inferiores são menores e quando entram em contato com a prong nasal sofrem
pressão tanto pelo material do dispositivo como pelo fluxo de ar continuo que diminuem
a perfusão capilar do revestimento mucosos das narinas, consequentemente ocasionando
o trauma (NEWNAN, 2015; PRIMO, 2014). Os danos decorrentes da lesão de septo
foram temporários em sua maioria.
A pneumonia associada ventilação mecânica apresentou uma frequência de 7%
nos indivíduos do estudo. Essa frequência é considerada baixa, pois a incidência de
PAV descrita na literatura internacional é de 8,1% a 57,1% (CERNADA, 2014). A
ventilação mecânica invasiva foi a modalidade mais utilizada, no entanto, não foi
evidenciado associação estatística entre o uso da terapia e a ocorrência de PAV. Houve
apenas associação entre a ocorrência de PAV e a variável idade gestacional, com
predominância de ocorrência em prematuro extremo.
Um estudo retrospectivo observacional realizado no Japão apontou, através de
regressão logística, que o uso prolongado da ventilação mecânica, reintubações
orotraqueais frequentes, baixo peso ao nascer e prematuridade são fatores de risco
significativos para o desenvolvimento de PAV (KAWANISHI, 2014). Resultados de
uma meta-análise evidenciam que as razões de chances de ocorre uma PAV nas
seguintes condições são: reintubação recorrente 9,1(IC 95% 2,89- 29,14); baixo peso ao
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nascer 3,16 (IC 95% 1,56 – 6,38) e prematuridade 2,66 (IC 95% 1,39- 5,09)(TAN,
2014).
O dano decorrente da PAV foi eminentemente temporário com prolongamento
da internação de 13 dias, em média, para o tratamento com antibióticos. O tratamento da
PAV é determinado pelo agente etiológico. Em caso de bactéria gram-negativa, há
indicação de 10 a 14 dias de tratamento e nas pneumonias estafilocócicas está indicado
21 dias no mínimo, podendo ser ampliado o tempo de tratamento de acordo com a
evolução clínica. E nos casos de indefinição do agente, é recomendado utilizar 10 a 14
dias de tratamento (CARNEIRO; SANTOS, 2011).
O pneumotórax foi o evento adverso menos frequente no estudo. Ocorreu em
apenas 6% dos indivíduos e houve associação entre o peso ao nascer. Os recémnascidos com peso de nascimento abaixo de 1500g foram mais susceptíveis. Estudos
apontam que a incidência de pneumotórax varia com a idade gestacional, em neonatos a
termo 1% a 2%, em recém-nascidos prematuros varia de 6% a 10% (JENG, 2012;
YELLANTHOOR;RAMDAS, 2014).
Os fatores de risco associados a sua ocorrência são: prematuridade, muito baixo
peso ao nascer, necessidade de reanimação neonatal ao nascer, ventilação com pressão
positiva, uso de alta pressão inspiratória, uso de alto volume corrente, tempo
inspiratório elevado, síndrome do desconforto respiratório e hipoplasia pulmonar
(BHATIA,

2011;

BOO;

CHEAH;

MALAYSIAN

NATIONAL

NEONATAL

REGISTRY, 2011; HUMMLER, 2015). A causa mais comum para ocorrência de
pneumotórax em recém-nascidos de extremo baixo peso é a ventilação mecânica
invasiva inadequada, fragilidade e imaturidade das células pulmonares (JENG, 2012).
Os danos causados pelo pneumotórax foram os de maior gravidade, 40%
necessitou de uma drenagem de tórax para a manutenção da vida e 20% influenciou na
ocorrência do óbito. Em média, foram necessários seis dias para reversão do
pneumotórax. Estudo realizado na Índia observou que mortalidade relacionada ao
pneumotórax varia de 10% a 38,6%. Outro estudo desenvolvido na Malásia aponta que
essa mortalidade é inversamente proporcional ao peso ao nascer: 72,3% em RNs com
peso entre 501g a 1000g; 32,4% com recém-nascidos acima de 2500g (BOO; CHEAH;
MALAYSIAN NATIONAL NEONATAL REGISTRY, 2011). Além da mortalidade
elevada, as complicações do pneumotórax são devastadoras, incluem epiletização da
área afetada com redução da complacência pulmonar e formação de broncodisplasia;
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hemorragia pulmonar e hemorragia intraventricular (KARAGOL; TURKBAY;
DILMEN, 2011).
Em síntese, os resultados desse estudo apontam que os eventos adversos
relacionados à terapia ventilatória acometem os recém-nascidos, sobretudo os
prematuros e portadores de malformação congênita, são eventos decorrentes das
práticas assistenciais e que são passíveis de prevenção.
Para cada tipo de evento adverso existem medidas de prevenção descritas na
literatura. Nesse contexto, pode-se elencar o bundlle para prevenção de PAV. Que
consiste em um conjunto de intervenções que pode obter melhores resultados quando
comparado ao uso isolado de cada intervenção (ZHOU et al, 2013). Salienta-se que é
necessária a alta adesão do mesmo pelos profissionais, a fim de propiciar resultados
satisfatórios no que diz respeito ao controle de infecções (TAN et al, 2014).
O bundlle de prevenção de PAV em neonatos possui características
diferenciadas para entender as especificidades da faixa etária. Dentre as recomendações
elencam-se a prática de higienização das mãos pelos profissionais de saúde;
higienização da cavidade oral com periodicidade; manutenção da elevação da cabeceira
do leito entre 10° a 30°; manutenção do sistema de ventilação sem condensação de água
e troca somente em caso de sujidade visível ou mau funcionamento; preferencia pela
aspiração periódica das vias aéreas superiores em detrimento a via inferior e avaliação
diária da necessidade de ventilação mecânica invasiva (FRANÇA et al 2016).
Em relação à ENP, sua prevenção pode ser propiciada por meio do uso de check
list a beira do leito para verificação da condição da fixação do tubo orotraqueal e
posicionamento do circuito de ventilação mecânica próximo ao leito, no intuito de evitar
a tração do tubo orotraqueal. Além disso, recomenda-se a remoção periódica do excesso
de secreção eliminada pela cavidade oral para manutenção da fixação do tubo; assim
como

a

manipulação

do

recém-nascido

realizada

por

dois

profissionais

simultaneamente; e adequação da proporção do número de profissionais de enfermagem
para cada paciente de cuidados intensivos. (MERKEL et al , 2014; CHISAKO MORRI,
2016).
A lesão de septo nasal por uso de dispositivo do tipo prong pode ser evitada por
meio de uso de placas de hidrocolóide na columela nasal, uso de prong maleável que
permita a adaptação de acordo com a anatomia de cada recém-nascido, checagem
periódica do posicionamento do dispositivo nasal, massagem da narina com ácido graxo
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essencial, inspeção diária da condição da pele para detecção precoce de lesão e
alternância entre a prong nasal e máscara nasal (NEWMAN et al , 2013) .
As medidas de prevenção para ocorrência de pneumotórax são controle rigoroso
dos parâmetros da pressão inspiratória, no intuito de reduzir dos picos de pressão, e do
tempo inspiratório programado nos ciclos ventilatórios (TAMEZ, 2013).
Salienta-se que essas medidas de prevenção descritas acima são inerentes aos
cuidados de enfermagem prestados ao recém-nascido submetido à terapia ventilatória.
Portanto, a assistência de enfermagem está intrinsecamente ligada à prevenção desses
eventos adversos.
O gerenciamento do cuidado com o enfoque na prevenção do erro e o
estabelecimento da cultura de segurança da unidade neonatal deve ser incorporado na
prática assistencial, através da mudança no modo de organização do trabalho, do
ambiente, na participação mais ativa dos profissionais de saúde.
Nesse contexto o uso de protocolos e diretrizes assistenciais, voltados para a
assistência ventilatória de recém-nascidos, é essencial para a melhoria da comunicação e
padronização dos cuidados de enfermagem. Dessa forma essas ferramentas favorecem a
modificação do comportamento de profissionais de saúde e consequentemente, a
segurança do paciente.
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7

CONCLUSÃO
O estudo aponta o perfil de recém-nascidos, submetidos à terapia ventilatória,

caracterizado por um grupo com predominância de prematuros, do sexo masculino, com
peso inferior a 1500g, sem malformações, sem sinais de anóxia e com indicação de
ventilação mecânica invasiva por síndrome do desconforto respiratório.
Os eventos adversos relacionados à terapia ventilatória são decorrentes da
assistência prestada. Tal constatação revela que a extubação não planejada é o evento
mais frequente e passível de prevenção numa população susceptível como os
prematuros e os portadores de malformação congênita. As lesões de septo nasal
ocorreram precocemente em prematuros extremos submetidos à ventilação mecânica
não invasiva.
Portanto, a manutenção de uma via aérea segura e prevenção de lesões por uso
de dispositivos requerem a utilização de protocolos assistenciais, embasados nas
melhores evidencias científicas que padronizem os cuidados de enfermagem e
minimizem os riscos.
Quanto a gravidade do dano ao recém-nascido, observou-se uma maior
ocorrência na categoria E, considerada como danos temporários com a necessidade de
alguma intervenção. Não foi observado associação entre os eventos adversos e a
ocorrência de óbito neonatal.
Para a prestação de uma assistência de qualidade é preciso à incorporação de
práticas seguras por todos os profissionais de uma instituição. Para isso, é necessário
implementar uma cultura de segurança que permita a o processo de aprendizagem
através dos erros, dentro de uma abordagem sistêmica. Cada erro deve se entendido
como uma oportunidade de melhoria. Portanto a ocorrência desses eventos adversos
deve ser vista como momento de aprendizado mútuo para todos os componentes da
equipe multiprofissional da unidade.
Recomenda-se a aplicação de novas pesquisas com o intuito de elaborar e avaliar
protocolos clínicos que controlem os riscos decorrentes da terapia ventilatória. Acreditase que as limitações desse estudo sejam decorrentes da restrição à investigação em
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apenas uma unidade neonatal do estado do Rio Grande do Norte e o tempo de
observação reduzido, de apenas seis meses.
O presente estudo corrobora com o avanço no conhecimento, visto que apontou
os elementos relacionados à ocorrência de eventos adversos relacionados à terapia
ventilatória em recém-nascidos. Uma temática que apresenta lacunas decorrentes da
especificidade atrelada a neonatologia.
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APÊNDICE A RN DE:__________________________________________________________Nº PRONTUÁRIO:_____________/____ DATA DE NASCIMENTO:____/______
CARACTERIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO
1. IG:____S_____D (DUM)

IG:____S_____D (USG)

IG:____S_____D (CAPURRO)

APGAR: ___ /_____

2. Sexo: ( )Masc. ( )Fem ( ) Indefinido

4. DATA DA INTERNAÇÃO:____/___/16

Peso ao nascer:__________g Peso ao término da terapia Ventilatória:______________g

5. MAL FORMAÇÃO CONGÊNITA

3. SOROLOGIAS MATERNAS:

(

VDRL:_____________________________ HIV:__________________________
CITOMEGALOVIRUS________________
TOXOPLASMOSE:_________________ RUBÉOLA:_____________________________
HBsAG:________________________

ANTI HVC:____________________________

6. DIAGNÓSTICO DA INTERNAÇÃO:
7. INDICAÇÃO DA TERAPIA VENTILATÓRIA:
ACOMPANHAMENTO CLÍNICO
RX
Data:___/___/ IMAGEM:

Data:___/___/ IMAGEM:

Data:___/___/ IMAGEM:

Data:___/___/ IMAGEM:

Data:___/___/IMAGEM:

Data:___/___/ IMAGEM:

HEMOCULTURA
Data:___/___/_____ ( )Sem CRESCIMENTO ( )COM CRESCIMENTO:

SEPSE ( )NÃO ( )SIM TIPO:

Data:___/___/_____ (

)Sem CRESCIMENTO ( )COM CRESCIMENTO:

SEPSE ( )NÃO ( )SIM TIPO:

Data:___/___/_____ ( )Sem CRESCIMENTO ( )COM CRESCIMENTO:

SEPSE ( )NÃO ( )SIM TIPO:

USGTF
Data:___/___/_____ ( )Sem alterações ( ) HIC I ( ) HIC II ( ) HIC III ( ) HIC IV
Data:___/___/_____ ( )Sem alterações ( ) HIC I ( ) HIC II ( ) HIC III ( ) HIC IV
Data:___/___/_____ ( )Sem alterações ( ) HIC I ( ) HIC II ( ) HIC III ( ) HIC IV
Data:___/___/_____ ( )Sem alterações ( ) HIC I ( ) HIC II ( ) HIC III ( ) HIC IV
ATB
DATA:___/___/___ ESQUEMA:

Nº DIAS TRATAMENTO:

DATA:___/___/___ESQUEMA:

Nº DIAS TRATAMENTO:

)SIM ( ) NÃO
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DATA
Dias de vida
Dias de VMI
FIO2
PINSP
PEEP
FR
TEMP INSP
DIAS DE VMNI
FIO2
PINSP
PEEP
FR
TEMP INSP
DIAS DE CPAP
FIO2
PEEP
COND NARINA (I)(S)(T)
OCORRENCIA PAV
OCORRENCIA ENP
OCOR. PNMTX
LESÃO DE SEPTO
HIC
SEPSE TARDIA
ÓBITO
troca de COT
Sedação
Dreno torácico
Atelectasia
Falha de extubação
PH:
PACO2
PAO2
HCO3
BE
Alteração ph

LEGENDA:S (SIM)

N (NÃO)

I (íntegro) S (sangramento) T (trauma) AcR (Acidose Respiratória) AcM (Acidose Metabólica) AlR (Alcalose Respiratória) AlM (Alacalose Metabólica)

RN DE:__________________________________________________________

1. Incidente/Evento adverso
 Sinais clínicos:
( ) choro audível
( ) piora do padrão respiratório

(
(
(
(
(
(
(
(

Extubação não planejada ( )SIM (
(
(

) exteriorização do tubo
) conteúdo gástrico no TOT

(
(

)NÃO
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) cianose
) bradicardia

 Causas relacionadas:
) agitação do RN
) manipulação inadequada do paciente por profissionais da equipe durante execução de procedimentos
) fixação do TOT inadequada (fixação úmida, suja e/ou solta)
Datas:
) posicionamento inadequado do TOT
) RN mal posicionado no leito
____/____/_____Turno:__________/____
) circuito de VM posicionado de maneira a tracionar o TOT;
/_____Turno:_________
) troca de fixação do TOT
___/____/_____ Turno:___________
) Obstrução por rolha

TURNO DA OCORRÊNCIA: Diurno/ Noturno
 Categoria do evento adverso de acordo com sua gravidade:
( )1. Categoria E – Contribui ou resulta em danos temporários e precisou de intervenções.
( )2.Categoria F- Contribui ou resulta em danos temporários e requer prolongamento do tempo de internação
( )3.Categoria G- Contribui ou resulta em danos permanentes
( )4.Categoria H- Contribui ou resulta em danos que requer intervenção para manutenção da vida (reitubação, aumento de
parâmetros ventilatórios)
( )5.Categoria I – Contribuiu ou resultou em morte (pcr)
 Repercussão do dano no tratamento:
( ) reitubação ( ) reintubação e aumento de parâmetros: PEEP:______mmH2O PINSP:______ FR:______ Tinsp:_______
FiO2: _______
( ) Atelectasia
( )Outros____________________
( ) prolongamento no tempo de tratamento (n° de dias)_______
2. Incidente/Evento adverso
Lesão de septo nasal ( )SIM ( ) NÃO
DATA:_____/_____/____
 Sinais clínicos:
( ) Hiperemia
( ) Escoriação ( )sangramento
( ) Necrose
( ) Laceração
 Causas relacionadas:
( ) ausência de dispositivo de proteção
( ) Pronga inadequada para a anatomia do nariz

(
(
(
(
(

( ) dispositivo de proteção inadequado
( )imaturidade da pele

 Categoria do evento adverso de acordo com sua gravidade:
)1. Categoria E – Contribui ou resulta em danos temporários e precisou de intervenções.
)2.Categoria F- Contribui ou resulta em danos temporários e requer prolongamento do tempo de internação
)3.Categoria G- Contribui ou resulta em danos permanentes
)4.Categoria H- Contribui ou resulta em danos que requer intervenção para manutenção da vida
)5.Categoria I – Contribuiu ou resultou em morte

 Repercussão do dano no tratamento:
( ) entubaçãoorotraqueal
( ) outros_________________
( ) prolongamento no tempo de tratamento (n° de dias)_______
3. Incidente/ Evento adverso
Pneumotórax ( )SIM ( )NÃO DATA:_____/_____/____
 Sinais clínicos:
( ) Imagem Radiológica
( ) alterações hemodinâmicas súbitas ( hipotensão arterial, bradicardia, apneia, hipóxia, hipercarpenia)
( )Assimetria torácica com expansão do lado acometido
( )Diminuição do murmúrio respiratório no lado acometido


Causas relacionadas:
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( ) PINSP programada elevada
( )Sensibilidade programada elevada
( ) Trauma com tubo orotraqueal

(
(
(
(
(

 Categoria do evento adverso de acordo com sua gravidade:
)1. Categoria E – Contribui ou resulta em danos temporários e precisou de intervenções.
)2.Categoria F- Contribui ou resulta em danos temporários e requer prolongamento do tempo de internação
)3.Categoria G- Contribui ou resulta em danos permanentes
)4.Categoria H- Contribui ou resulta em danos que requer intervenção para manutenção da vida
)5.Categoria I – Contribuiu ou resultou em morte

(
(
(
(
(
(

 Repercussão do dano no tratamento:
) Drenagem
) Mudança de modalidade de terapia ventilatória
) Aumento aumento de parâmetros: PEEP:______mmH2O PINSP:______ FR:______ Tinsp:_______ FiO2: _______
) introdução de ATB
) outros_________________
) prolongamento no tempo de tratamento (n° de dias)_______

4. Incidente/Evento adverso Pneumonia Associada à ventilação mecânica ( )SIM ( )NÃO DATA:_____/_____/____
 Sinais:
Clínicos:
( )
raio-x com imagens sugestivas de infiltrado persistente, novo ou progressivo, consolidação, cavitação e
pneumatocele.
( ) piora da relação PaO2/ FiO2;
( )aumento da necessidade de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios e associado a pelo menos três
parâmetros: instabilidade térmica, leucopenia ou leucocitose, mudança no aspecto da secreção traqueal, aumento
da secreção respiratória, sibilância, roncos, bradicardia ou taquicardia
Laboratorial:
( ) Escore Hematológico de Hodwell
Microbiológico:
( ) cultura de aspirado traqueal positiva

(
(
(
(
(

 Causas relacionadas durante a terapia ventilatória:
) Cabeceira em decúbito ventral abaixo de 30º
) Higiene oral irregular
) Sonda orogástrica mal posicionada
) Necessidade reintubação
) Sedação continua

(
(
(
(
(

 Categoria do evento adverso de acordo com sua gravidade:
)1. Categoria E – Contribui ou resulta em danos temporários e precisou de intervenções.
)2.Categoria F- Contribui ou resulta em danos temporários e requer prolongamento do tempo de internação
)3.Categoria G- Contribui ou resulta em danos permanentes
)4.Categoria H- Contribui ou resulta em danos que requer intervenção para manutenção da vida
)5.Categoria I – Contribuiu ou resultou em morte

 Repercussão do dano no tratamento:
( ) Alteração no esquema de antibiótico
( ) Alteração no tempo de tratamento do esquema de antibiótico
( ) Aumento dos parâmetros de ventilação : PEEP:______mmH2O PINSP:______ FR:______FiO2: _______
( ) prolongamento no tempo de tratamento (n° de dias)_______
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ANEXOS
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ANEXO A -

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é
responsável participe da pesquisa: eventos adversos relacionados à terapia respiratória em
recém-nascidos de alto risco, que tem como pesquisador responsável o(a) Prof(a) Nilba Lima
de Souza.
Esta pesquisa pretende analisar os eventos adversos relacionados à terapia
respiratória em recém-nascidos de alto risco de uma unidade neonatal.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato da segurança do paciente ser uma
preocupação mundial. Porém existem poucos estudos relacionados à assistência neonatal e
mais especificamente, associados aos eventos adversos oriundos da terapia respiratória. E o
uso dessa terapia nas unidades neonatais é frequente, visto que a maioria dos recém-nascidos
admitidos possui algum tipo de insuficiência respiratória. Por tanto, há necessidade de
pesquisas com metodologias específicas para a identificação e análise dos eventos no intuito
de desenvolver estratégias para a prevenção desse importante problema relacionado com a
qualidade e segurança do cuidado prestado ao recém-nascido.
Caso você decida autorizar, o recém-nascido participante será submetido à observação
não participante do pesquisador no que concerne os eventos adversos relacionados à terapia
respiratória, os dados clínicos referentes ao participante serão obtidos por meio de análise de
prontuário, durante todo a terapia respiratória.
Durante a realização da observação a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que
ele(a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.
Pode acontecer um desconforto como a exposição de informações do quadro clínico do
recém-nascido que será minimizado respeitando os preceitos éticos de não identificação do
sujeito, e do sigilo de informações obtidas e ele(a) terá como benefício a solidificação da
cultura de segurança do paciente na instituição, com repercussões direta da melhoria da
qualidade da assistência.
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Em caso de algum problema que ele (a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a)
terá direito a assistência gratuita que será prestada na Maternidade Escola Januário Cicco,
tendo como profissional responsável pela garantia de assistência Débora Feitosa de França.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para
Débora Feitosa de França, telefone para contato: 084-996148719.
Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem
nenhum prejuízo para você e para ele (a).
Os dados que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que
possa identificá-lo(a).
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em
local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido
pelo pesquisador e reembolsado para você.
Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será
indenizado.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável Débora Feitosa de França.

Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, ____________________________________________, representante legal do
menor ____________________________________________, autorizo sua participação na
pesquisa: Eventos adversos relacionados à terapia respiratória em recém-nascidos de
alto risco.
Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos,
importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos,
desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter
compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante
legal.
Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos
e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a).

Natal,________/______/______.

Assinatura do representante legal

Impressão
datiloscópica do
representante legal
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Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo Eventos adversos relacionados à
terapia respiratória em recém-nascidos de alto risco, declaro que assumo a inteira
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que
foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e
confidencialidade sobre a identidade do mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal, ________/______/______.

Assinatura do pesquisador responsável
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ANEXO B - CARTA DE ANUENCIA
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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