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 RESUMO 

 
Introdução: Ventilação mecânica (VM) é um suporte terapêutico de grande 

relevância enquanto suporte à vida, que está associada a riscos à saúde dos 

pacientes quando utilizada de forma inadequada. Objetivos: implementar uma 

oferta educacional para melhorar o aprendizado sobre VM, com foco na 

segurança do paciente, para os profissionais da equipe multiprofissional de um 

Hospital Universitário (HU); elaborar e validar conteúdo de um checklist para 

monitorização respiratória dos pacientes em ventilação mecânica, visando a 

redução de erros; elaborar e realizar oferta educacional; e avaliar o ganho de 

competências dos cursistas sobre o tema. Métodos: Trata-se de uma pesquisa-

ação realizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital 

Universitário, no período de março 2018 a abril 2018, em cinco etapas: 

elaboração e realização do curso, desenvolvimento e validação de um checklist 

para monitoramento da VM e avaliação dos resultados do treinamento. Um 

questionário para avaliar conhecimento sobre manejo da VM foi aplicado aos 

profissionais antes e após o treinamento. Teste não paramétrico de McNemar 

foi utilizado para avaliar os dados do questionário. Resultados: Realizou-se 

uma oferta educacional, abordando itens relacionados à segurança do 

paciente, como alarmes e teste funcional do ventilador mecânico. Foram 

treinados 53 profissionais, sendo 47,2% técnicos de enfermagem e 28,3% 

enfermeiros. Apenas 18,9% dos profissionais relataram treinamento anterior 

em VM com foco na segurança do paciente. Sobre conhecimento para 

manusear o ventilador mecânico com segurança, 22,6% reconheciam antes do 

treinamento, percentual que ascendeu para 58,5% pós-treinamento (p<0,05). 

Tal aprendizagem melhorou a capacidade para o manejo dos alarmes do 

ventilador, em relação à frequência de checagem e ajustes dos alarmes e 

como proceder no caso de falha do ventilador mecânico. O checklist – cuidados 

respiratórios do paciente em ventilação mecânica – contempla a checagem 

prévia do teste do ventilador e parâmetros para avaliação gasométrica e 

monitorização respiratória e do ventilador, e foi uma ferramenta utilizada no 

processo educacional. Conclusão: O curso melhorou o aprendizado dos 

participantes sobre ventilação mecânica com foco na segurança do paciente. O 



  
 
 checklist promete ser útil para sistematizar o suporte respiratório aos pacientes 

em VM, reduzindo danos a eles relacionados.  

Palavras-chave: Ensino em saúde; Checklist; Segurança do paciente; 

Ventilação mecânica; Educação permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 ABSTRACT 

 
Mechanical Ventilation (MV) is a therapeutic resource of great relevance as life 

support, which is associated with risks to the health of patients when used 

inadequately. The aim of this study was to develop a teaching model to improve 

learning about MV, focusing on patient safety for professionals of the 

multidisciplinary team of a university Hospital, to elaborate and validate content 

of a Checklist for respiratory monitoring of patients on mechanical ventilation 

aiming to reduce errors. This is an action research conducted in the ICU of a 

university Hospital, in the period from October 2017 to April 2018, in 4 stages: 

development of the checklist, validation of the checklist, preparation of the 

course and training of the team, and evaluation of the results of Training. The 

checklist, respiratory care of the patient in mechanical ventilation, contemed the 

following parameters and/or information: Patient data, previous check of 

ventilator test, gasometric evaluation, respiratory monitoring and monitoring of 

Fan. We used a questionnaire with nine identical questions before and after the 

training. 53 professionals were trained, of whom 47.2% were nursing 

technicians and 28.3% were nurses. Only 18.9% of the professionals reported 

previous training in mechanical ventilation with a focus on patient safety. We 

used the non-parametric McNemar test to evaluate the questionnaire data. We 

found that 22.6% recognized having knowledge to handle the mechanical 

ventilator safely before the training, a percentage that amounted to 58.5% (P < 

0.05). The professionals recognized having improved their ability to manage the 

ventilator alarms, in relation to the frequency of checking alarms, adjusting the 

alarms and what to do in case of failure of the mechanical ventilator. We 

managed to improve the participants ' learning about mechanical ventilation with 

a focus on patient safety in most of the items evaluated (5/7), as well as to 

elaborate and validate a checklist to systate respiratory support to Patients in 

MV.  

Key words: Health education, Checklist, Patient safety, Respiration Artificial, 

Permanent education. 

 

 



  
 
  

MARCELO HENRIQUE TAVARES MARINHO 

 

 

OFERTA EDUCACIONAL SOBRE VENTILAÇÃO MECÂNICA COM FOCO NA 

SEGURANÇA DO PACIENTE PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA 

UTI ADULTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

 

Aprovada em: 20/12/2018 

 

Banca examinadora: 

 

Presidente da Banca: 

 

 
Prof.a Dr.ª: Marise Reis de Freitas – UFRN 

 

Membros da Banca: 

Prof.a Dra. Carolina Kosour – Unifal - Externo à instituição - Unifal (Titular) 

 
Prof. Dr. Ivan Daniel Bezerra Nogueira - Externo ao programa - UFRN (Titular) 

 

Prof.  Dr. Marcelo Viana da Costa - Interno - UFRN (Titular) 

 
 
 
 



  
 
 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
PAV - Pneumonia associada à ventilação mecânica  

VM - Ventilação mecânica 

FiO2 - Fração inspirada de oxigênio 

Pcuff – Pressão no balão do tubo orotraqueal ou traqueostomia 

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes  

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PEEP – Pressão positiva expiratória final 

TQT – Traqueostomia 

TOT – Tubo orotraqueal 

CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem 

pH - Potencial hidrogeniônico 

PaCO2 – Pressão arterial de gás carbônico  

PaO2 – Pressão arterial de oxigênio 

HCO3 - Bicarbonato 

BE – Base em excesso 

PaO2/FiO2 – Relação pressão parcial de oxigênio 

FR - Frequência respiratória 

SaO2 (sat) - Saturação arterial de oxigênio 

HME - Filtro trocador de calor e umidade 

SPSS - Programa estatístico Statistical Package Social Science 

CNS - Conselho Nacional de Saúde 

VC - Volume corrente exalado 

Sigaa - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



  
 
 LISTA DE TABELAS E FIGURAS 

 
Tabela 1 - Características gerais dos participantes ---------------------------------22 

Tabela 2 - Validação da relevância do checklist -------------------------------------26 
Figura 1 - Avaliação do questionário Pré e Pós-curso------------------------------23 

Figura 2 - Comparação do conhecimento Pré-teste dos profissionais ---------24 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------------------------12 

2. OBJETIVOS---------------------------------------------------------------------------16 

2.1 Objetivo geral----------------------------------------------------------------------16 

2.2 Objetivos específicos------------------------------------------------------------16 

3. MÉTODOS------------------------------------------------------------------------------17 

3.1 O cenário da pesquisa-----------------------------------------------------------17 

3.2 A intervenção-----------------------------------------------------------------------18 

3.2.1 Elaboração da oferta educacional-----------------------------------18 

3.2.2 Realização do curso-----------------------------------------------------19 

3.2.3 Desenvolvimento e validação do Checklist------------------------19 

3.2.4 Avaliação dos resultados do curso----------------------------------21 

3.3 Análise dos dados----------------------------------------------------------------21 

3.4 Aspectos éticos--------------------------------------------------------------------21 

4. RESULTADOS-------------------------------------------------------------------------22 

4.1 O Curso------------------------------------------------------------------------------22 

4.2 O Checklist -------------------------------------------------------------------------25 

5. DISCUSSÃO----------------------------------------------------------------------------28 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS--------------------------------------------------------32 

7. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE-----------------------------------------------------------------------------------33 

8. REFERÊNCIAS -----------------------------------------------------------------------35 

9. APÊNDICE -----------------------------------------------------------------------------40 



  
 
 APÊNDICE 1 - TESTE DE CONHECIMENTOS GERAIS -----------------40 

APÊNDICE 2 - PROPOSTA EDUCACIONAL---------------------------------43 

APÊNDICE 3 - CHECKLIST PARA CUIDADOS RESPIRATÓRIOS NA 

VENTILAÇÃO MECÂNICA----------------------------------------------------------45 

10. ANEXOS---------------------------------------------------------------------------------46 

ANEX0 1 – TCLE----------------------------------------------------------------------46 

ANEX0 2 – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO CEP-----------------------50 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 13  
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

A ventilação mecânica (VM) é uma terapia substitutiva à função 

pulmonar, muito utilizada nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo 

mundo, indicada aos pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica 

agudizada. No entanto, está relacionada ainda a altos índices de complicações, 

tais como pneumonia associada ao ventilador (PAV), traqueomalácia, 

extubação acidental e iatrogenias decorrentes do manuseio inadequado do 

ventilador, que elevam os custos da assistência, bem como a taxa de 

mortalidade desses pacientes(1)(2).  

A extubação não planejada ou acidental é a quarta causa principal de 

evento adverso na UTI, definida como perda não planejada de um tubo 

endotraqueal ou traqueostomia que esteja em uso para fornecer suporte 

respiratório ou estabilidade das vias aéreas, estando associada com o aumento 

dos dias de ventilação, permanência na UTI, risco de infecção e necessidade 

de reanimação cardiopulmonar(3).  

A PAV é a complicação mais comum, dentre as citadas acima, e pode 

ser definida como a pneumonia que ocorre 48 horas após o paciente estar sob 

ventilação mecânica, com uma incidência que varia de 6 a 52%. Alguns 

estudos têm demonstrado que os pacientes criticamente doentes apresentam 

alto risco para adquirir tais infecções; sendo assim, a PAV é uma das principais 

causas de morbidade, mortalidade, permanência prolongada na UTI, aumento 

dos custos assistenciais, e responsável por 50% dos antibióticos utilizados 

nessas unidades(4)(5), muito embora sua prevenção esteja relacionada à 

melhoria dos processos de trabalho e ao baixo custo. 

Embora já existam estudos sobre as complicações clínicas da PAV, uma 

das grandes lacunas na assistência a esses pacientes é a importância mínima 

dada aos ajustes e interpretações dos alarmes do ventilador(6)(7). Um estudo 

realizado na Irlanda mostrou que a maioria dos enfermeiros não sabia ou não 

tinha certeza sobre como prevenir a falha do alarme, e 81% não confiavam nos 

alarmes, chegando até mesmo a desativá-los(6)(7)(8).  
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Outras fragilidades consistem na aplicação de testes funcionais aos 

ventiladores antes do uso, bem como na avaliação rotineira das monitorizações 

respiratórias. A literatura é farta sobre estudos que abordam os cuidados para 

a prevenção de PAV, mas não traz muita informação a respeito de outros 

cuidados visando promover uma segurança mais integral ao paciente. Um 

exemplo disso consiste no uso de bundles para prevenção de PAV, estratégia 

utilizada na implementação de práticas baseadas em evidências(9)(10).  

Por outro lado, eventos adversos relacionados ao uso de ventilador 

mecânico ocorrem ainda por mau funcionamento do equipamento, problemas 

de fonte de energia, questões relativas ao circuito das vias aéreas e fatores 

humanos(11), que demandam ações de educação permanente e sistematização 

da assistência, para melhorar a segurança ao paciente sob ventilação 

mecânica.  

 O manuseio da ventilação mecânica por diferentes profissionais na UTI – 

fisioterapeuta, médico e enfermeiro – pode ser um fator determinante para os 

eventos adversos mencionados acima, associado ao fato de esse tema ter 

apenas abordagem superficial nos currículos das graduações da área de 

saúde.  

Como pode ser observado em um estudo que utilizou simulação com 

estudantes de medicina e de enfermagem – no qual identificaram que os 

alunos não percebiam muitos perigos a que os pacientes eram submetidos, 

principalmente aos específicos da UTI –, 54% não identificaram a presença de 

úlceras de pressão, 85% não notaram altos volumes correntes no ventilador, e 

90% não identificaram o despertar diário para respiração espontânea, 

necessário para otimizar o processo de desmame da ventilação mecânica, e 

assim prevenir a PAV(12).  

A sistematização da assistência do paciente em ventilação mecânica 

pode ser uma estratégia para melhorar a qualidade do cuidado e reduzir danos. 

Nessa perspectiva, a utilização de um instrumento simples como um checklist 

ajuda garantir a implementação de importantes processos de cuidados de 

saúde, bem como melhorar a comunicação direta e coordenação entre os 

membros da equipe(13). Dessa forma, sua aplicação ajuda a prevenir erros de 
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memória, mediante a dupla checagem, como já ocorre em Organizações de 

alta confiabilidade, por exemplo, na aviação. Por outro lado, sua utilização 

facilita a implementação de protocolos assistenciais de intervenção 

multidisciplinar(14), como aqueles relacionados aos cuidados com a ventilação 

mecânica.  

Algumas pesquisas apontam resultados positivos com o uso de cheklists 

para PAV, reduzindo a incidência e duração do tempo de ventilação mecânica 

nos pacientes que necessitaram de mais de 48 horas de ventilação 

mecânica(15). Estudo sobre implantação de checklist em cirurgia não cardíaca, 

foi constatado que a taxa de óbito de 1,5% antes da introdução do checklist, 

diminuiu para 0,8% posteriormente (p = 0,003)(16).  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) incentiva, ainda, atividades 

relacionadas à engenharia de fatores humanos, que se preocupa com o 

desenho dos equipamentos usados na área da saúde, considerando a 

interação entre homens, máquinas e seu ambiente de trabalho. Agências 

mundiais que trabalham com segurança do paciente consideram a interface 

homem-máquina uma fonte potencial de erros na utilização desses produtos e, 

portanto, recomenda a abordagem dos fatores humanos nesses equipamentos  

para a segurança do paciente(17,18,(19).  

 Como se pode ver acima, a possibilidade do erro humano é uma 

constante preocupação dentro do processo de segurança do paciente, que 

pode ser retratado dentro de duas perspectivas: a abordagem da pessoa e a 

abordagem do sistema. A primeira considera os atos inseguros decorrentes 

principalmente de processos mentais deturbados, tais como: esquecimento, 

desatenção, falta de motivação, descuido, negligência e imprudência. 

Seguidores dessa abordagem tendem a tratar esses erros como questões 

morais, supondo que coisas ruins acontecem a pessoas más. Já a segunda 

perspectiva baseia-se no pressuposto de que, embora não se possa mudar a 

condição humana, pode-se mudar as condições em que trabalham os seres 

humanos. Todas as tecnologias perigosas possuem barreiras e salvaguardas. 
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Quando ocorre um evento adverso, a questão importante não é quem falhou, 

mas como e por que as defesas falharam(20). 

 Para facilitar a compreensão das barreiras e/ou proteções nos 

complexos sistemas de segurança, o autor acima desenvolveu um modelo em 

que a dinâmica de um acidente ou erro pode ser entendida a partir do modelo 

de defesas representadas pelas fatias de um queijo suíço. Em uma realidade 

ideal, cada camada de defesa estaria intacta, intransponível. No entanto, no 

mundo real, essas camadas apresentam muitos buracos – tais como o de um 

queijo suíço –, que se encontram em constante movimento de abertura e 

fechamento, transferindo sua posição ao longo do sistema. A presença desses 

buracos, em qualquer fatia, não causa normalmente um mau resultado; porém, 

este pode ocorrer, quando, momentaneamente, esses buracos alinham-se, 

permitindo uma trajetória de oportunidades para que ocorra um acidente/erro, 

trazendo riscos e/ou danos aos pacientes(21). 

 Como fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia Respiratória em 

Terapia Intensiva Adulto pela ASSOBRAFIR/COFFITO, coordenador e diarista 

da UTI adulto do hospital sob estudo, percebi um enfoque muito grande dado 

na assistência ao paciente sob ventilação mecânica, no que concerne à 

prevenção da pneumonia associada ao ventilador mecânico (PAV). No entanto, 

não existia a mesma preocupação em capacitar e/ou treinar as equipes 

multiprofissionais em outras variáveis que envolvem também a segurança do 

paciente – por exemplo, ajuste e checagem dos alarmes, testes funcionais, 

monitorizações respiratórias, entre outras, todas relacionadas ao manejo 

seguro do ventilador mecânico.  

Como superar essas fragilidades de formação da equipe para melhorar a 

segurança do paciente sob ventilação mecânica na UTI?  

Este trabalho se justifica pela necessidade de sistematizar o cuidado 

dispensado aos pacientes sob VM, visando sua segurança para além dos 

cuidados preventivos de PAV, entendendo a importância de ampliar o 

conhecimento da equipe multiprofissional sobre o tema, a fim de promover a 

melhoria na qualidade da assistência e reduzir erros.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

 Implementar uma oferta educacional para o ensino de ventilação 

mecânica, com foco na segurança do paciente, para os profissionais da 

equipe multiprofissional que atuam na Unidade de Terapia Intensiva de 

um Hospital Universitário.  

2.2 Objetivos específicos:  

1. Elaborar e realizar oferta educacional; 

2. Elaborar um instrumento (checklist) para monitorização respiratória dos 

pacientes em ventilação mecânica visando a redução de erros; 

3. Realizar validação de conteúdo do checklist por especialistas; 

4. Avaliar o ganho de competências dos cursistas sobre o manejo dos 

alarmes, teste funcional, monitorização do ventilador mecânico e 

principais problemas a ele relacionados, antes e após treinamento 

específico. 
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3. MÉTODOS 

 O presente estudo trata-se de uma intervenção para melhorar o 

conhecimento da equipe multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) adulto de um Hospital Universitário, no manejo clínico de pacientes em 

ventilação mecânica, com foco na segurança do paciente. 

Tomando por base o problema e o objeto desta pesquisa, optou-se por 

trabalhar com o modelo da pesquisa-ação, na perspectiva de unir a pesquisa à 

prática, no intuito de desenvolver o conhecimento e a compreensão como 

partes da prática(22), alicerçando, assim, o contexto do ensino-aprendizagem. 

Nesse método, os problemas identificados durante a pesquisa devem ser 

resolvidos no decorrer desta, de forma a auxiliar o agente na sua atividade 

transformadora (emancipadora). Ou seja, é uma pesquisa que investiga a 

própria prática com a finalidade de melhorá-la(23),(24).  

 

3.1 O cenário da pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Terapia Intensiva de um 

Hospital Universitário, no período de março a abril 2018. A UTI adulto do HUOL 

(Hospital Universitário Onofre Lopes) é composta atualmente por 19 leitos, 

sendo 4 cardiológicos, 10 para pacientes crônicos e/ou infectados e 5 para 

pacientes clínicos e cirúrgicos. Nessa unidade, têm-se em média 215 pacientes 

sob ventilação mecânica/mês (Fonte: Censo da UTI do hospital - 2017). 

A equipe da UTI é constituída por 125 profissionais, sendo 64 técnicos 

de enfermagem, 02 auxiliares de enfermagem, 23 médicos, 26 enfermeiros e 

10 fisioterapeutas. Residentes de diversas áreas fazem estágio regular na 

unidade, assim distribuídos: dois residentes de enfermagem, dois residentes de 

fisioterapia, três residentes médicos da clínica médica, dois residentes médicos 

da terapia intensiva, um residente médico da cirurgia e um residente médico da 

anestesia. 
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3.2 A intervenção 

 O primeiro passo foi a pactuação com os possíveis apoiadores do 

projeto: diarista da UTI, coordenação médica e de enfermagem. Além disso, foi 

realizada mobilização de toda equipe multiprofissional para estimular adesão 

ao curso. 

A pesquisa-ação foi desenvolvida em cinco etapas: elaboração da oferta 

educacional, realização do curso, desenvolvimento e validação do checklist, e 

avaliação dos resultados do curso. 

 

3.2.1 Elaboração da oferta educacional 
Realizou-se, em fevereiro de 2018, uma observação nas práticas 

clínicas da UTI adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes, relacionadas à 

segurança do paciente sob ventilação mecânica, a fim de se identificar quais 

eram as principais lacunas do conhecimento que se deveria abordar no curso, 

e assim definir os conteúdos a serem ministrados.  

 O Curso teórico-prático sobre ventilação mecânica focando na 

segurança do paciente, para equipe multiprofissional da UTI, foi estruturado 

com o objetivo de melhorar o manejo da ventilação mecânica do paciente, 

contendo carga horária de 16 horas-aula, com os seguintes conteúdos: 

a) Entendendo os alarmes do ventilador mecânico – carga horária 2h; 

b) Monitorização respiratória – carga horária 2h; 

c) Principais cuidados com a prótese ventilatória (Tubo orotraqueal ou 

traqueostomia) – carga horária 2h; 

d) Teste funcional do ventilador mecânico – carga horária 5h; 

e) Principais problemas relacionados ao ventilador*1– carga horária 5h. 

                                                
*Ventiladores utilizados na aula prática: Dixtal DX 3012, Evita 4 e Vela (Equipamentos utilizados no dia a 
dia do serviço). 
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Os conteúdos estavam diretamente relacionados aos parâmetros de 

avaliação do checklist, ferramenta desenvolvida no escopo deste projeto, para 

sistematização do cuidado do paciente em VM. 

A oferta do curso ocorreu na forma de atividade de extensão, cadastrado 

no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na modalidade evento, sob o 

registro EV195-2018. 

 

3.2.2 Realização do curso 
O curso aconteceu no mês de abril de 2018, e despertou o interesse de 

90 profissionais que se inscreveram no portal do Sigaa, dos quais 53 

concluíram o curso, divididos em turmas de até 10 alunos. Metodologias ativas 

de ensino – como aula expositiva dialogada, discussão de casos clínicos e de 

relatos de experiências – foram utilizadas para a parte teórica. Quanto à parte 

prática aconteceu na UTI adulto, por meio de prática simulada e discussão de 

casos clínicos reais da UTI.  

 Dentre os requisitos para recebimento do certificado de conclusão, os 

participantes do curso deveriam cumprir 75% do programa presencial, assistir 

aos vídeos abaixo, realizar uma análise crítica e enviar por e-mail.  

1- Incidentes que causam dano ao paciente podem e devem ser evitados 

https://youtu.be/zI6YB61WkOI 

2 - O que é Segurança do Paciente  

https://youtu.be/MiummDk8O5c 

3.2.3 Desenvolvimento e validação do checklist  
Um checklist, intitulado “Cuidados respiratórios do paciente em 

ventilação mecânica”, foi desenvolvido objetivando contemplar um conjunto de 

medidas que proporcione maior segurança ao paciente mediante um processo 

de trabalho estruturado. O checklist contemplou os seguintes parâmetros e/ou 

informações:  
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a) Identificação: nome do paciente, leito, data da intubação, diagnóstico 

clínico, peso ideal e número do prontuário; 

b) Checagem prévia do teste do ventilador, quem testou e se realizou 

manutenção preventiva; 

c) Avaliação gasométrica (pH, PaCO2, PaO2, HCO3, BE, saturação 

arterial de O2 (SaO2) e relação (PaO2/FiO2) de acordo com a 

solicitação médica; 

d) Monitorização respiratória a cada 6h e checagem dos parâmetros: 

fixação do tubo orotraqueal, pressão do cuff, cabeceira elevada a 

30o, necessidade de troca do filtro HME, estado do circuito do 

ventilador mecânico; 

e) Monitorização do ventilador a cada 6h e checagem dos parâmetros: 

pressão de pico nas vias aéreas, pressão de platô, volume corrente, 

FiO2, PEEP, estado da bateria interna do ventilador mecânico, 

estado do sensor de fluxo. 

Uma validação interna de conteúdo no contexto da UTI do hospital 

mediante consulta a especialistas plantonistas daquela unidade foi realizada. 

Um questionário foi aplicado a três médicos, três enfermeiros e três 

fisioterapeutas, no qual esses avaliaram o checklist com relação a sua 

relevância e utilidade, de acordo com uma escala de pontuação entre 1 a 5 

pontos.  No quesito relevância, foram analisadas as seguintes variáveis: 

medidas gasométricas, monitorização respiratória e do ventilador mecânico, 

teste prévio do ventilador, manutenção preventiva, frequência das medidas 

gasométricas, e das medidas de monitorização respiratória e do ventilador. Os 

especialistas a avaliaram como 1 - Insignificante; 2 - Pouco significativo; 3 - 

Indiferente; 4 - Significativo e 5 - Muito significativo. Para avaliação da utilidade, 

foi perguntado se o entrevistado adotaria o checklist na sua UTI, e se ele era 

útil para aumentar a segurança do paciente em ventilação mecânica, com as 

opções de resposta: 1 - Nenhuma; 2 - Pouca utilidade; 3 - Indiferente; 4 - Útil e 

5 - Muito útil. Foi disponibilizado um campo para sugestões de melhoria no 

checklist, em que estas foram consideradas para a sua estrutura final. 
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3.2.4 Avaliação dos resultados do treinamento 
 Um teste com nove questões objetivas de conhecimentos gerais básicos 

sobre segurança do paciente em ventilação mecânica foi aplicado aos cursistas 

antes e após o treinamento (Apêndice 1). Foram incluídos na análise os 

profissionais que cumpriram 75% das atividades presenciais. 

 

3.3 Análise dos dados 

 Inicialmente, foram tabulados os dados de todos os participantes (n=53), 

independentemente do seu nível de instrução. Numa segunda análise, as 

variáveis analisadas foram do grupo de pessoas com nível de instrução 

superior (n=27). 

As váriáveis qualitativas (sexo, profissão) foram apresentadas em 

percentuais e valores absolutos, enquanto que as variáveis quantitativas 

contínuas (tempo de UTI, tempo de formação, idade) foram expressas com a 

média ± desvio padrão, e seus valores máximo e mínimo. 

Os dados foram tabulados com auxílio do Microsoft Excel e analisados 

pelo programa estatístico Statistical Package Social Science versão 20 (SPSS).   

Teste de McNemar (não paramétrico) foi utilizado para dados qualitativos 

pareados, PRÉ e PÓS o treinamento, com significância (α =5%) e poder 

estatístico do teste de 95%. 

 

3.4 - Aspectos éticos 

O projeto está em conformidade com a Resolução n.º 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, sob o número 2.364.070 (Anexo 2).  
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4. RESULTADOS  

A estratégia multimodal para o ensino de ventilação mecânica envolveu 

o desenvolvimento de uma oferta educacional destinada a equipe 

multiprofissional da UTI, e um cheklist como produto para monitorização 

respiratória dos pacientes sob ventilação mecânica. 

 

4.1 O Curso 

Participaram do curso 53 profissionais, dos quais 47,2% eram técnicos 

de enfermagem e 28,3% enfermeiros (Tabela 1). A maioria dos profissionais é 

de adulto jovem, que apresentou média de idade de 36,9 anos, com (DP + ou – 

8,4), média de 13,5 anos de tempo de formação, com (DP + ou - 7,43) e 5,8 

anos de experiência em UTI, com (DP + ou - 5,69). Dos 27 profissionais de 

nível superior, 81,5% reportaram experiência em Terapia Intensiva e/ou 

Urgência e Emergência. Apenas 18,9% dos profissionais relataram treinamento 

anterior em ventilação mecânica com foco na segurança do paciente. Assim, 

foram treinados 90% dos fisioterapeutas, 57,7% dos enfermeiros, 39% dos 

técnicos de enfermagem e 13% dos médicos da unidade.  

TABELA 1 – Características gerais dos participantes 

Variáveis Categorias n.º % 
Sexo Feminino 42 79,2 

 
Masculino 11 20,8 

    
Idade 23 a 39 anos 39 73,6 

 
40 a 55 anos 14 26,4 

    
Profissão Enfermeira 15 28,3 

 
Fisioterapeuta 9 17,0 

 
Médico 3 5,7 

 
Téc. Enfermagem 25 47,2 

  S/R 1 1,9 

                                                     53        100 
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Houve diferença significante (p<0,05) no conhecimento ou percepção 

dos cursistas  PRÉ e PÓS o curso para as questões relativas a quais alarmes 

podem ser ajustados no ventilador mecânico (Questão B); com que frequência 

esses alarmes devem ser checados (Questão C); se o profissional sabe 

realizar o teste funcional nos ventiladores mecânicos da UTI adulto do HUOL 

(Questão E); se o profissional considera  que tem conhecimento suficiente para 

manusear de forma segura o ventilador mecânico (Questão H) e se ele sabe o 

que fazer caso um ventilador mecânico apresente falha visível de 

funcionamento (Questão I) (Figura 1).   

Para análise das questões H e I, optou-se por classificar as variáveis em 

SIM para as opções de resposta concordo e concordo parcialmente, e NÃO 

para as opções nem concordo nem discordo, discordo e discordo fortemente, 

utilizando o teste não paramétrico de McNemar, com significância estatística de 

5%. (Apêndice 1)   

   

 

Figura 1 - Avaliação do questionário Pré e Pós-curso  
 
Nas questões relativas ao conhecimento das monitorizações possíveis 

(Questão D), bem como quais cuidados deveriam ter no manejo da 

traqueostomia e tubo orotraqueal (Questão F), não houve diferenças 
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significativas com o treinamento (p > 0,05), trazendo, assim, forte evidência de 

que não houve aprendizado significativo oriundo do curso para essas questões.  

No que se refere ao fato de saber realizar o teste funcional nos 

ventiladores mecânicos da UTI (Questão E) – quais sejam, VELA, EVITA 4, 

DIXTAL DX 3012 –, observou-se um aumento de 22,72% (p<0,05) no número 

de alunos que afirmaram que sabiam realizar o teste no ventilador VELA em 

relação aos que não sabiam; de 65,11% (p<0,05) para o ventilador EVITA 4 e 

de 83,3% (p<0,05) para o ventilador DIXTAL DX 3012. 

No entanto, quando se separou a amostra dos profissionais que tinham 

nível superior do total de participantes, percebeu-se semelhante relevância 

estatística (p<0,05) nos resultados encontrados no pré e pós-teste. Entretanto, 

os valores percentuais de base dos conhecimentos prévios eram maiores no 

grupo de nível superior para as questões técnicas B, E, H e I (Figura 2). 

 

Figura 2 - Comparação do conhecimento Pré-teste dos 
profissionais 
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4.2 O Checklist 

O checklist Cuidados respiratórios do paciente sob ventilação 
mecânica, consiste em uma ferramenta para sistematização da assistência ao 

paciente em uso de suporte ventilatório. Este foi organizado em três partes, 

com 19 itens assim definidos: Avaliação gasométrica composta pelos valores 

de PH, PaCO2, PaO2, HCO3, BE, saturação arterial e relação PaO2/FiO2, que 

devem ser medidos de acordo com a rotina da unidade e/ou solicitação médica, 

Avaliação de monitorização respiratória, realizada a cada 6h, contendo a 

checagem da fixação do tubo, pressão do cuff, cabeceira elevada a 30o, troca 

do filtro HME, estado do circuito do ventilador mecânico; e a Monitorização do 

ventilador também a cada 6h, contendo a checagem da pressão de pico nas 

vias aéreas, pressão de platô, volume corrente exalado, FiO2, PEEP, estado 

da bateria interna do ventilador mecânico e sensor de fluxo. 

O checklist foi submetido a uma validação interna com mensuração do 

índice de validade de conteúdo e sua utilidade por nove especialistas da equipe 

multiprofissional da UTI do HUOL, dos quais três eram médicos, com média de 

11 anos de experiência em UTI, três enfermeiros, com média de 12 anos de 

experiência em UTI, e três fisioterapeutas, com média de 14,6 anos de 

experiência em UTI. 

 Enfermeiros e médicos atribuíram em média 4,3 pontos para a 

relevância do checklist, e os fisioterapeutas em média 5,0 pontos, atestando, 

assim, que para os profissionais fisioterapeutas o instrumento é muito 

significativo, enquanto para os profissionais médicos e enfermeiros ele é 

significativo (Tabela 2). 
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TABELA 2 - Validação da relevância do checklist 

 Pontuação média 

Parâmetros Médicos Enfermeiros Fisioterapeutas 

Medidas 

gasométricas 

5 5 5 

Medidas de 

monitorização 

respiratória 

4,7 4,7 5 

Medidas de 

monitorização do 

ventilador 

4,7 4,7 5 

Teste prévio do 

ventilador 

4,7 4,7 5 

Manutenção 

preventiva 

4,7 4,3 5 

Frequência das 

medidas 

gasométricas  

4,7 4,7 5 

Frequência das 

medidas de 

monitorização 

respiratória  

4,3 4,3 5 

Frequência das 

medidas de 

monitorização do 

ventilador  

4,3 4,3 5 
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 Sobre o quesito utilidade do checklist, foi possível observar que quando 

perguntado a esses profissionais se eles adotariam essa ferramenta em sua 

UTI, os médicos e enfermeiros atribuíram em média 4,7 pontos, enquanto os 

fisioterapeutas, em média 5,0 pontos, indicando, assim, que todos os 

profissionais adotariam o checklist. E quando perguntados se a ferramenta 

seria útil para o manejo seguro do paciente em VM, todos os profissionais 

consultados atribuíram em média 5,0 pontos, confirmando que o checklist seria 

muito útil. 

Como resultado deste estudo, observou-se um aprendizado significativo, 

após nosso treinamento sobre segurança do paciente sob ventilação mecânica, 

para maioria das variáveis analisadas, no qual se utilizou aula expositiva 

dialogada, discussão de casos clínicos e de relatos de experiências, além de 

prática simulada. Dessa forma, enfatizou-se o trabalho como princípio formativo 

no processo de ensino-aprendizagem. 
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5. DISCUSSÃO 

Em 2011, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o guia para 

organização do currículo de segurança do paciente multiprofissional, visando 

auxiliar as escolas de saúde a ensinar segurança do paciente – iniciativa a ser 

assumida por todos os cursos da área de saúde em níveis técnico, de 

graduação e pós-graduação –, para impulsionar a qualidade de cuidados, 

tornando-a cada vez mais segura(25).  

Entendendo a importância apontada pela OMS, incluíram-se, neste 

estudo, profissionais de nível técnico, pois, apesar de não manusearem o 

ventilador mecânico diretamente, os mesmos podem sinalizar algo errado e 

avisar as seguintes equipes: médica e/ou de fisioterapia e/ou de enfermagem.  

Os cursistas na sua maioria possuíam uma noção geral sobre cuidados 

de pacientes sob ventilação mecânica, mas não tinham conhecimentos 

específicos sobre segurança do paciente em ventilação mecânica, com 

exceção ao bundle de PAV, já utilizado na prática clínica da UTI do HUOL. 

Este estudo demonstrou, de forma inovadora, que uma estratégia 

educacional para melhorar o cuidado do paciente sob VM, utilizando o manejo 

dos alarmes, monitorizações respiratórias e o ventilador como parâmetros de 

segurança do paciente, com pequenos grupos em cenário de prática real, 

motiva a equipe multiprofissional (Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas e 

Técnicos de enfermagem), e melhora o ganho de competências para a maioria 

dos itens avaliados em questionário aplicado durante o pré e pós-teste. 

A estratégia realizada está em consonância com a literatura, na qual 

foram encontradas algumas iniciativas inovadoras para o ensino da ventilação 

mecânica, focando apenas elementos tradicionais, como PAV e ajuste do 

ventilador mecânico. Dentre elas, também a criação de um software para 

ajudar no aprendizado da ventilação mecânica pelos Fisioterapeutas, que 

provou ser eficaz no apoio ao aprendizado da ventilação mecânica, 

desmistificando o uso desse equipamento(26).  

Numa outra abordagem, o aprendizado em ventilação mecânica, para os 

alunos da graduação de enfermagem, por meio de um estudo de caso, foi 
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considerada uma estratégia de ensino muito eficaz(27), e o desenvolvimento de 

um jogo sobre avaliação em Fisioterapia, composto por quatro salas de 

atendimento sobre avaliação neurológica, respiratória, musculoesquelética e 

em terapia intensiva, onde há, em cada sala, um caso clínico, seguido de 

questões de múltipla escolha e, uma questão com vídeos ou imagens. Ao 

responder às questões de forma equivocada, o participante era direcionado a 

uma sala de estudos com a literatura relacionada ao tema e alguns artigos 

sugeridos. No entanto, para avaliar o impacto desse jogo no processo de 

aprendizado, serão necessários mais estudos(28).  

Em um estudo realizado com enfermeiros na Índia, utilizando um 

questionário com 50 questões formuladas por especialistas, constatou-se que 

53,40% dos enfermeiros tinham conhecimento médio das complicações 

associadas à ventilação mecânica, e que, no pós-teste, 77,20% do escore total 

foi obtido para complicações associadas ao ventilador.  Evidenciou-se, assim, 

que programas de treinamento regulares podem ser eficazes na melhoria do 

conhecimento da equipe de enfermagem(7). Esse estudo se assemelha ao que 

se encontrou neste trabalho, em que se obtiveram também resultados 

estatisticamente significantes (p<0,05) no PRÉ e PÓS com a realização do 

curso. 

A deficiência da formação médica sobre o conhecimento de ventilação 

mecânica foi demonstrado num estudo que avaliou 806 estudantes do último 

ano de medicina – residentes e médicos do curso de especialização em 

medicina interna –, que trabalhavam com urgência e emergência em 11 

escolas médicas no Brasil. Nesse estudo, 85% dos entrevistados afirmaram 

não receber informações suficientes sobre ventilação mecânica durante a 

formação médica(29). Dessa forma, sugere-se, com estes achados, a 

importância de um programa de educação permanente, uma vez que, apesar 

de se ter obtido resultados significativos (p<0,05) por meio de nosso curso, os 

valores de aprendizado ficaram bem abaixo do esperado, que seria 80%.  

Lacunas na formação da nossa equipe multiprofissional estão em 

consonância com a realidade de outros estudos. Como se pode evidenciar em 

trabalho realizado em Taiwan, que investigou o nível de conhecimento da 
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prevenção de PAV entre enfermeiros de cuidados críticos, e encontrou-se, na 

análise multivariada, que os que tinham a licença de unidade de terapia 

intensiva (UTI) (P 1 ⁄ 4.03) e o ranking de enfermeiros registrados (RNs) (P 1 ⁄ 

4.041) estava significativamente associado ao maior nível de conhecimento (8 

acertos de 12 itens) dos entrevistados, enquanto que aos enfermeiros não 

licenciados em UTI e aos Juniores faltavam o conhecimento necessário para 

impedir a PAV em ajustes críticos do cuidado(30). 

Da mesma forma, foram encontradas, em nosso estudo, diferenças no 

conhecimento do pré-teste, quando separaram-se os profissionais de nível 

superior dos técnicos de enfermagem. Acredito que isso se deve ao perfil de 

assistência desenvolvido por esses profissionais, uma vez que eles não 

realizam ajustes no ventilador mecânico nas suas rotinas de trabalho. 

Desenvolveu-se e validou-se o conteúdo de um checklist para cuidados 

respiratórios dos pacientes em ventilação mecânica, como produto do nosso 

trabalho, e pretende-se implementá-lo na nossa UTI como uma ferramenta de 

aprendizagem. No entanto, entende-se que o trabalho interprofissional 

colaborativo é de suma importância para alcançar qualidade na atenção à 

saúde, segurança e satisfação de paciente e profissionais, sendo indispensável 

a comunicação para melhorar o processo de ensino-aprendizagem(31),(13),(5),(32). 

Num estudo realizado em um centro de cirurgia cardíaca, uma lista de 

verificação (Checklist) inicial foi projetada com base nos cuidados para 

prevenção de PAV. Foram encontrados resultados que, após a aplicação do 

checklist, a incidência de PAV diminuiu de 14,48 para 5,47 episódios por mil 

horas de ventilação. Nos pacientes que necessitaram de mais de 48 horas de 

ventilação mecânica, a taxa de PAV e a duração da ventilação diminuíram 

significativamente(15). 

Outra pesquisa foi realizada em dois hospitais escolas nos Estados 

Unidos, com um total de 5.812 pacientes-dias em cuidados de UTI, no período 

de abril de 2013 a março de 2014, sobre adesão de um checklist associada à 

responsabilização médica, mediante publicação bimestral da conformidade do 

checklist médico via e-mail da divisão e durante uma conferência de divisão 

multidisciplinar. Verificou-se, como resultados, que as taxas de adesão inicial 
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foram de 67% em cada instituição e, posteriormente, melhoraram para 90% e 

81%, respectivamente, após as medidas de responsabilização(33).  

Como se pode evidenciar pelos estudos já citados, teremos um grande 

desafio para implantar o nosso cheklist, uma vez que adesão a protocolos é um 

problema recorrente nos serviços de saúde. Dessa forma, acreditamos que 

será necessário envolver toda a equipe multiprofissional dentro de uma nova 

cultura, tendo como pilares dessa ação, a comunicação eficiente, o 

monitoramento à sua adesão, implementação de um programa de educação 

permanente, associado ao cuidado centrado no paciente. 

Como limitações do estudo, elencar-se que, apesar de ter ocorrido uma 

melhora significativa no aprendizado da maioria dos itens avaliados após o 

treinamento, o percentual de melhoria não foi o ideal. Quanto às questões 

relativas ao conhecimento das monitorizações possíveis (Questão D), bem 

como quais cuidados deveriam ter com a traqueostomia e tubo orotraqueal 

(Questão F), não houve diferenças significativas com o treinamento. Acredita-

se que esses resultados foram em virtude das questões não terem ficado bem 

explicadas e/ou bem elaboradas, fato este que levou a mais erros nessas 

questões, bem como, ao fato de que o maior número de cursistas eram 

técnicos de enfermagem, e esses conhecimentos e/ou manuseios não fazem 

parte da suas rotinas. 

Sugere-se, assim, a implementação de um programa de educação 

permanente, a fim de que se possa melhorar de forma sistemática o nível 

técnico de toda equipe, elevar os índices de segurança do paciente em 

ventilação mecânica, além da implementação do nosso ckeklist como 

ferramenta de melhoria na assistência aos pacientes da UTI do HUOL, 

engajando assim, toda equipe para uma assistência centrada no paciente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de educação permanente, aliada a processos de trabalho 

estruturado, visa melhorar o fluxo de assistência ao paciente, promovendo, 

assim, mais segurança.  

Conseguiu-se, mediante este estudo, realizar uma oferta educacional, 

por meio de um curso que melhorou o conhecimento da equipe 

multiprofissional da UTI do HUOL na maioria dos itens avaliados no pós-teste, 

bem como criou-se e validou-se, com êxito, um checklist sobre cuidados 

respiratórios, o qual desejamos implementar na rotina diária de trabalho deste 

autor, a fim de melhorar a segurança do paciente. 

Acredita-se ser muito importante a realização de outros estudos, visando 

avaliar o impacto da implementação de cheklist nas rotinas de trabalho para a 

redução de eventos adversos relacionados à ventilação mecânica, bem como a 

implementação de uma estratégia para perenizar a educação permanente nas 

UTI, com foco na segurança do paciente sob ventilação mecânica. 

Espera-se, ainda, poder contribuir para educação permanente na UTI 

adulto do HUOL, mediante a realização regular da oferta educacional 

desenvolvida neste estudo, visto que provou contribuir no treinamento em 

serviço dos profissionais da equipe multiprofissional, independente de terem 

nível superior. 

Concluímos assim, que a oferta educacional se mostrou satisfatória, 

uma vez que conseguimos melhorar o nível de conhecimento dos cursistas, e 

engajar toda equipe no cuidado centrado no paciente. 
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7. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

A oportunidade de estudar sobre o processo educacional do MPES e a 

aproximação com o tema segurança do paciente, despertou o reconhecimento 

sobre a importância de desenvolver uma cultura de educação permanente 

focada na segurança do paciente destinada a toda a equipe multiprofissional na 

UTI.  

O desenvolvimento de uma ferramenta para monitorização dos 

pacientes em VM caracterizou inovação no cuidado de situações críticas, ao 

tempo em que vislumbra melhoria na qualidade assistêncial e redução de 

danos para esses pacientes. 

A implementação do checklist – Cuidados respiratórios do paciente 
em ventilação mecânica – no serviço, já foi acordada com a gestão e os 

profissionais da unidade, para uso rotineiro nos pacientes sob ventilação 

mecânica, que dará oportunidade de avaliar sua real utilidade e relevância na 

prática clínica. 

 O curso em questão contribuiu para o aprimoramento da equipe 

multiprofissional e residentes da UTI adulto do HUOL sobre segurança do 

paciente em ventilação mecânica, fato esse evidenciado pelos resultados 

encontrados neste trabalho. Além disso, possibilitou momentos de interação 

multiprofissional valiosos, por meio de contribuições muito ricas sobre 

problemas e dificuldades inerentes ao dia a dia da UTI, bem como sugestões 

para superar esses desafios. 

Espera-se, como resultados imediatos, um melhor manuseio do 

ventilador mecânico – dentro da óptica de segurança do paciente –, uma vez 

que foi possível compreender a dinâmica que rege alguns ajustes no ventilador, 

como: alarmes, testes funcionais do ventilador, entre outros. Evitar-se-ão, 

assim, algumas situações corriqueiras no tocante à assistência do paciente: 

troca desnecessária de ventilador, interpretação equivocada de algum alarme, 

exposição dos pacientes à ajustes de alarmes inadequados, além de colocá-lo 
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em uso do suporte ventilatório sem ter feito os devidos testes funcionais 

previamente necessários à uma ventilação segura.  

Em médio prazo, espera-se reduzir eventos adversos, bem como 

implementar a cultura de segurança do paciente muito além da prevenção da 

pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV); e, em longo prazo, 

acredita-se que será possível reduzir mortalidade e custos assistenciais 

advindos do mau uso do ventilador mecânico. 
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9. APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 - TESTE DE CONHECIMENTOS GERAIS - Pré e Pós-testes 

ENSINO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM VM 

Identificação: 

Nome:____________________________Sexo:_____Idade:_______ 

Residência e/ou Especialização em:__________________________ 

Profissão:_____________Tempo de formação (anos):_____________ 

Tempo de atuação em UTI:_______ Pós-Graduação: _____________ 

A - Você já teve algum treinamento sobre segurança do paciente em 
ventilação mecânica na sua formação profissional? 

( ) Sim  ( ) Não 

B - Quais os alarmes que podem ser ajustados no ventilador mecânico? 
Marque a alternativa correta. 

1(  ) PEEP baixa, Apneia, FR alta, VC baixo; 

2(   ) PEEP ideal, PEEP alta, Auto PEEP, Complacência pulmonar, Pressão 

Platô; 

3(   ) Pressão de Pico nas vias aéreas, Pressão Platô, Auto PEEP, FR alta, VC 

baixo; 

4(   ) Apneia, VC baixo, FR alta, Auto PEEP, P (0,1), PEEP baixa; 

5(   ) Não sei 

C - Com que frequência esses alarmes devem ser checados? 

1 ( ) A cada 6h   

2 ( ) A cada 8h   
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3 ( ) A cada 12h  

 4 ( ) A cada 24h    

5 ( ) Não sei 

D - Marque com um x nas monitorizações respiratórias possíveis no 
ventilador mecânico? 

1 ( ) Pressão de Pico nas vias aéreas, FR, VC; 

2 ( ) VC alto, FR alta, Auto PEEP, PEEP alta; 

3 ( ) Pressão de Pico nas vias aéreas, PEEP baixa, FR alta, VC baixo 

4 ( ) Apneia, FR alta, Pressão de Pico nas vias aéreas, PEEP baixa; 

5 ( ) Não sei 

E - Você sabe realizar o teste funcional nos ventiladores mecânicos da 
UTI adulto do HUOL? 

Ventilador Vela ( ) Sim ( ) Não 

Ventilador Evita 4 (  ) Sim ( ) Não 

Ventilador Dixtal DX 3012 ( ) Sim ( ) Não 

F - Os cuidados com a prótese ventilatória (TOT e/ou TQT) são 
importantes para prevenir complicações. Marque a alternativa que 
contenha estes cuidados. 

1 (  ) cabeceira a 30º, aspiração a cada 3h, checar pressão do cuff, checar 

fixação do TOT ou TQT 

2 (  ) cabeceira a 30º, aspiração quando necessário, checar pressão do cuff, 

checar fixação do TOT 

3 (  ) cabeceira a 30º, aspiração a cada 4h, checar pressão do cuff , checar 

fixação do TOT ou TQT, trocar TOT ou TQT a cada 15 dias 
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4 (  ) cabeceira a 30º, aspiração quando necessário, checar pressão do cuff , 

checar fixação do TOT ou TQT, trocar TOT ou TQT a cada 30 dias 

5 (  ) Não sei 

G - Na sua opinião, qual dos ventiladores abaixo apresenta maior 
problema na sua prática diária? 

1( ) Vela    2( ) Evita 4    3( ) Dixtal DX 3012    4( ) Todos    5( ) Não sei informar 

H - Você acha que têm conhecimentos suficientes para manusear de 
forma segura o ventilador mecânico da UTI do HUOL? 

1( ) Concordo fortemente  

2( ) Concordo 

3(  ) Nem concordo nem discordo 

4(  ) Discordo 

5(  ) Discordo fortemente 

I - Você sabe o que fazer caso um ventilador mecânico da UTI do HUOL 
apresente falha visível de funcionamento? 

1( ) Concordo fortemente 

2( ) Concordo 

3(  ) Nem concordo nem discordo 

4(  ) Discordo 

5(  ) Discordo fortemente 
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APÊNDICE 2 – PROPOSTA EDUCACIONAL 

Tema: Segurança do paciente em VM 

Objetivo: Melhorar o manejo da ventilação mecânica focando na segurança do 

paciente. 

Programação:  

1 - Entendendo os alarmes do ventilador mecânico - 2h; 

2 - Monitorização respiratória - 2h; 

3 - Principais cuidados com a prótese (Tubo orotraqueal ou traqueostomia) 2h; 

4 - Teste funcional do ventilador mecânico - 5h 

5- Principais problemas relacionados ao ventilador - 5h 

Ventiladores utilizados na aula prática: Dixtal DX 3012, Evita e Vela 

(Equipamentos que são utilizados no dia a dia do nosso serviço).  

Carga horária: 16h de atividades teórico prático, semipresencial. 

Público-alvo: Residentes de enfermagem, fisioterapia, medicina, além de 

profissionais da equipe multiprofissional da UTI do HUOL. 

Data: abril 2018 

Local: Hospital Universitário Onofre Lopes 

Métodos de avaliação: Pré-teste e pós-teste, discussão de vídeos relacionados 

ao tema do curso. 
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Objetivos Conteúdo  Metodologia Avaliação 

Evitar eventos 
adversos ao 
paciente 

Alarmes do 
ventilador 
mecânico 

Prática simulada Pré-teste e Pós- 
teste 

Evitar eventos 
adversos ao 
paciente 

Monitorização 
respiratória 

Prática simulada Pré-teste e Pós- 
teste 

Evitar eventos 
adversos ao 
paciente 

Principais 
cuidados com a 
prótese (TOT ou 
traqueostomia) 

Prática simulada Pré-teste e Pós- 
teste 

Evitar eventos 
adversos ao 
paciente 

Teste do 
ventilador 

Prática simulada Pré-teste e Pós- 
teste 

Evitar eventos 
adversos ao 
paciente 

Principais 
problemas do 
ventilador 

Prática simulada Pré-teste e Pós- 
teste 

 

 Os alunos do curso tiveram como atividades complementares ao 

encontro presencial: assistir aos vídeos abaixo, realizar uma análise crítica e  

enviar ao autor, como condição para recebimento do certificado. 

1- Incidentes que causam dano ao paciente podem e devem ser evitados 

https://youtu.be/zI6YB61WkOI 

2 - O que é Segurança do Paciente 

https://youtu.be/MiummDk8O5c 
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APÊNDICE 3 - CHECKLIST PARA CUIDADOS RESPIRATÓRIOS NA 
VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 
Nome:_________________________________ Início VM:_______ Leito:_____ 

Ventilador testado ( ) Sim   ( ) Não, por quê?___________________________ 

N.o Prontuário: ___________________      Peso ideal:________ 

Data        

Horário        

Gaso        

PH        

 PaCO2        

PaO2        

HCO3        

BE        

Sat        

PaO2/FiO2        

Monitorização 
respiratória  

M T M T M T M T M T M T M T 

Rima labial               

Pcuff               

Cab 30o               

Filtro HME               

Circuito VM               

Monitorização 
ventilador 

              

Ppico               

Pplatô               

VC (ml/Kg)               

FiO2               

PEEP               

Bateria               

Sen Flux               

Legenda: VC (Volume corrente); Pplatô (Pressão de Platô nas vias aéreas); Ppico (Pressão de 
pico nas vias aéreas); Cab 30 (cabeceira elevada a 30 graus); Pcuff (Pressão do cuff); Rima 
(Numeração presente no tubo orotraqueal); Sen Flux (sensor de fluxo). 

Fórmulas para cálculo do peso ideal 
Masculino: Peso Ideal: 50 + (0.91 * (altura - 152.4)) 
Feminino: Peso Ideal: 45,5 + (0.91 * (altura - 152.4)) 
Peso Ideal Ajustado: (kg) = (Peso Atual (kg) - Peso Ideal (kg)) x 0,25 + Peso Ideal (kg) 
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ANEXO 1 – TCLE 

 
 

 
 
 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  

                               GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

    Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa 

Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN  

             Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Ensino de ventilação 

mecânica com foco na segurança do paciente para a equipe multidisciplinar da 

UTI adulto do HUOL, que tem como pesquisador responsável Marcelo Henrique 

Tavares Marinho. 

 

Esta pesquisa pretende desenvolver uma estratégia para o ensino de 

ventilação mecânica com foco na segurança do paciente para residentes de 

Fisioterapia, Enfermagem, Medicina e para os profissionais da equipe 

multiprofissional que atuam na UTI do HUOL.  

 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de melhorar o 

ensino sobre segurança dos pacientes em ventilação mecânica para os 

residentes (Fisioterapia, Enfermagem e Medicina) e profissionais da equipe 

multiprofissional, afim de assegurar uma assistência mais segura aos pacientes. 

 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido à um pré teste de 

conhecimentos gerais sobre segurança do paciente em ventilação mecânica, 

com tempo de duração estimado em até 20 minutos, um treinamento de 16h 

téorico-prático, e um pós teste sobre a mesma temática, com duração de até 20 

minutos.  
1/4 

Durante a realização dos testes, e do treinamento a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina.                                                                                                
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  

                               GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

    Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa 

Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN  

             Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

Durante a realização dos testes, e do treinamento a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina.                                                                                                
 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Marcelo Henrique Tavares Marinho, (84) 99981-5823, email: 

marcelomarinho31@gmail.com 
 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

 

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 sua participação nessa pesquisa, 

ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – 

Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 

Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

2/4 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
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Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN  

             Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Marcelo Henrique Tavares Marinho. 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa Ensino de ventilação 

mecânica com foco na segurança do paciente para a equipe multidisciplinar da 

UTI do HUOL, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 
 

 
Natal,  

 

              _______________________________________________ 

                    Assinatura do participante da pesquisa 
 

3/4
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  EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES   

   GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa -Prédio 

Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: 

gep_huol@outlook.com 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Ensino de ventilação 

mecânica com foco na segurança do paciente para a equipe multidisciplinar da 

UTI do HUOL, 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, 13 de setembro 2017. 

 
Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 

 
                      _______________________________________________ 

 Marcelo Henrique Tavares Marinho 
 

 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO CEP 

 
 
 
 
 
 

UFRN - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE

LOPES  DA UNIVERSIDADE

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ENSINO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE
PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UTI  ADULTO DO HUOL

MARCELO HENRIQUE TAVARES MARINHO

Pós Graduação em Ensino na Saúde

1
77629517.2.0000.5292

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.364.070

DADOS DO PARECER

Objetivo Primário:
Desenvolver uma estratégia para o ensino de ventilação mecânica com foco na segurança do paciente para
residentes de Fisioterapia, Enfermagem,
Medicina e para os profissionais da equipe multiprofissional que atuam na UTI do HUOL.
Objetivo Secundário:
1. Avaliar o conhecimento dos alunos sobre o manejo dos alarmes, teste funcional e monitorização de
ventilador e principais problemas antes e após
o treinamento;2. Implementar um checklist para cuidados respiratórios visando a redução de erros no manejo
da ventilação mecânica.
Metodologia Proposta:
Trata-se de uma intervenção para melhorar o conhecimento da equipe multiprofissional da UTI do HUOL,
para o manejo clínico de pacientes em
ventilação mecânica, através de um estudo quantitativo descritivo através da coleta e análise dos dados do
pré e pós teste.
Riscos:
O risco é mínimo e está relacionado à utilização do tempo disponível dos participantes, minimizado pelo fato
de o instrumento ser composto por
perguntas objetivas simples, podendo ser realizado no momento adequado conforme

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941
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disponibilidade deles.
Benefícios:
Os benefícios estarão relacionados com a possibilidade de uma maior compreensão sobre a segurança do
paciente em ventilação mecânica, bem
como, esta pesquisa estará contribuindo para definir formas mais efetivas de ensino em segurança do
paciente, o que poderá contribuir para
educação permanente de profissionais e residentes da saúde.
Metodologia de Análise de Dados:
Os dados do pré e pós teste serão armazenados em bancos de dados específicos, tabulados e analisados
quantitativamente em planilhas do
Microsoft Excel® 2016.
Desfecho Primário:
Esperamos com este trabalho implementar uma nova abordagem de ensino utilizando metodologias ativas,
dinâmica e reflexiva para o aprendizado
da ventilação mecânica pelos residentes de Fisioterapia, Enfermagem e Medicina, contribuir para uma maior
segurança na assistência aos pacientes
em VM e implementar um checklist diário para acompanha

Objetivo Primário:
Desenvolver uma estratégia para o ensino de ventilação mecânica com foco na segurança do paciente para
residentes de Fisioterapia, Enfermagem,
Medicina e para os profissionais da equipe multiprofissional que atuam na UTI do HUOL.
Objetivo Secundário:
1. Avaliar o conhecimento dos alunos sobre o manejo dos alarmes, teste funcional e monitorização de
ventilador e principais problemas antes e após
o treinamento;2. Implementar um checklist para cuidados respiratórios visando a redução de erros no manejo
da ventilação mecânica.

Objetivo da Pesquisa:

Descritos os riscos e benefícios de forma clara.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de uma pesquisa tranversal, descritiva com itens qualitativos sem conflitos éticos.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941
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Todos presentes
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_943597.pdf

25/09/2017
20:30:19

Aceito

Outros FolhadeIdentificacaodoPesquisador2.pdf 25/09/2017
20:29:48

MARCELO
HENRIQUE
TAVARES MARINHO

Aceito

Folha de Rosto Folhaderosto2.pdf 25/09/2017
20:07:32

MARCELO
HENRIQUE
TAVARES MARINHO

Aceito

Outros cartadeanuenciacorrigida.pdf 18/09/2017
17:43:13

MARCELO
HENRIQUE
TAVARES MARINHO

Aceito

Cronograma Cronogramadeexecucao.pdf 18/09/2017
17:40:35

MARCELO
HENRIQUE
TAVARES MARINHO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetocomcorrecoes.pdf 18/09/2017
17:39:42

MARCELO
HENRIQUE
TAVARES MARINHO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TermodeconsentimentoTCLE.pdf 18/09/2017
17:38:08

MARCELO
HENRIQUE
TAVARES MARINHO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941
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NATAL, 03 de Novembro de 2017

SERGIO  ALBUQUERQUE
(Coordenador)

Assinado por:

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941

Página 04 de  04


