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RESUMO 

Introdução: A permanência prolongada do recém-nascido prematuro em ventilação 
mecânica está associada à maior morbidade e mortalidade. Assim, quanto mais 
precoce o desmame do ventilador mecânico, maior o benefício e segurança e menor 
a chance do desenvolvimento de doenças pulmonares crônicas. Possibilitar a 
sobrevida de prematuros livre de sequelas, tem sido  desafio constante nas Unidades 
de Terapia Intensiva Neonatais. Objetivo: Este estudo teve como principal objetivo 
verificar se a capnometria pode ser um indicador não-invasivo de auxílio na decisão 
de desmame e analisar os parâmetros de sucesso no desmame do ventilador 
mecânico. Métodos: Foram selecionados recém-nascidos prematuros (RNPT) com 
idade gestacional entre 24 e 36 6/7 semanas, necessidade de ventilação mecânica 
invasiva (VMI) devido à insuficiência respiratória, internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital público do sul do Brasil, que foram 
acompanhados diariamente até o dia da extubação traqueal. Os dados coletados 
incluiram os parâmetros de ventilação mecânica (VM), dados vitais, gases sanguíneos 
arteriais e capnometria. O primeiro passo foi verificar a correlação da capnometria, 
por meio do dióxido de carbono expirado (EtCO2) com a gasometria arterial, pela 
pressão parcial de CO2 arterial (PaCO2). Em seguida, foi verificado quais parâmetros 
foram associados ao sucesso e falha na extubação e analisado o comportamento do 
EtCO2 no momento pré-extubação. Resultados: Foram obtidos 220 mensurações de 
EtCO2 e PaCO2. Vinte e sete destas medidas foram de prematuros sem doença 
pulmonar (12,3%) e 193 daqueles com doença pulmonar (87,7%). A doença pulmonar 
mais frequente foi a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), que ocorreu em
90% dos casos.  Houve correlação entre EtCO2 e PaCO2 (n = 220; r = 0,82; p < 0,0001) 
na análise geral do grupo. No grupo sem doença pulmonar e no grupo com doença 
pulmonar mostrou-se correlação, (média do viés = 0,21, SD, 7,05; 95% CI -13,61 –
14,05) e (média do viés = 0,37, SD, 7,66; 95% CI -14,65 – 15,39) respectivamente. A
frequência cardíaca (p = 0,04), a PEEP (p = 0,03), pressão de platô (p = 0,03), PaCO2
(p = 0,04), pH (p = 0,04) e a EtCO2 (p = 0,01) foram indicadores significativos para a
falha na extubação. A EtCO2 de 42 mmHg apresentou alta sensibilidade e 
especificidade de chance no sucesso da extubação, aumentando a possibilidade de 
insucesso com o aumento dos níveis de CO2. Conclusão: A EtCO2 pode ser utilizado 
como um parâmetro adjunto válido e útil para indicar em tempo real  níveis anormais 
de PaCO2, em RNPT com e sem doença pulmonar. A chance de sucesso na 
extubação diminuiu com o aumento dos níveis de EtCO2.Também observou-se que 
os valores relacionados à pressão, gases sanguíneos arteriais e capnometria são 
parâmetros de utilidade clínica no processo de desmame, sendo estes com maior
chance de sucesso aproximados aos valores de referência. O uso da capnometria 
durante o processo de desmame ventilatório não é utilizado de forma rotineira em 
muitas UTIN, assim, estes resultados apresentam a aplicabilidade deste equipamento, 
com dados importantes na decisão da retirada do RNPT da VMI, evitando retiradas 
diárias de amostras sanguíneas e melhorando a qualidade de vida nos RNPT.

Palavras-chave: prematuridade, ventilação mecânica, desmame ventilatório, 
capnometria, síndrome do desconforto respiratório. 



ABSTRACT 

Introduction: Prolonged mechanical ventilation in premature newborn is associated 
with morbidity and mortality. The earlier the weaning of mechanical ventilator, the 
greater benefits, in safety and in risk of chronic lung diseases. Enabling the survival of 
these preterm infants without sequels has been a constant challenge in the Neonatal 
Intensive Care Units (NICU). Aims: The main objective of this study was to verify if 
capnometry can be useful in such a decision and non-invasive method of weaning and 
to analyze the successful parameters in weaning of mechanical ventilator. Methods:
Data was obtained from premature infants with gestational age between 24 and 36 6/7

weeks, submitted to mechanical ventilation (IMV) due to respiratory failure, admitted 
to NICU of a public hospital of Curitiba, south of Brazil; they were followed up daily until 
tracheal extubation. The data collected were parameters of mechanical ventilation 
(MV), vital data, arterial gasometry and capnometry. The first step was to verify the 
correlation of capnometry by the end-tidal of carbon dioxide (EtCO2) with the arterial 
blood gas, by the partial ressure of rterial CO2 (PaCO2). Next, it was verified which 
parameters were associated with success and failure in extubation and analyzed the 
behavior of EtCO2 at the pre-extubation time. Results: It was obtained 220 
measurements of EtCO2 and PaCO2. Twenty-seven of these measures were from 
premature infants without pulmonary disease (12.3%) and 193 of those with pulmonary 
disease (87.7%). The most frequent pulmonary disease was Respiratory Distress 
Syndrome (RDS) in 90%. There was a correlation between EtCO2 and PaCO2 (n =
220, r = 0.82, p <0.0001). In both groups with and without pulmonary disease a 
correlation was found (mean bias = 0.21, SD, 7.05, 95% CI -13.61 - 14.05) and (mean 
bias = 0.37, SD, 7.66, 95% CI-14.65-15.39) respectively. Heart rate (p = 0.04), plateau 
pressure (p = 0.04), PaCO2 (p = 0.05), and to EtCO2 (p = 0.01) were significant 
indicators of extubation failure. The EtCO2 of the 42 mmHg showed high sensitivity 
and specificity of chance in the extubation success, increasing the possibility of failure 
with the increase of CO2 levels. Conclusion: The EtCO2 can be used as a valid and 
useful adjunct parameter to indicate in real time abnormal levels of PaCO2 in premature 
infants with and without pulmonary disease. The chance of extubation success 
decreased with increasing of the EtCO2 levels. It was also observed that values related 
to pressure, arterial blood gases and capnometry are parameters of clinical utility in 
weaning process. Values close to the reference indicate more chance of success. The 
use of capnometry during the ventilatory weaning process is not routinely used in many 
NICU, so these results showed the applicability of this equipment, with important data 
in the decision to remove the premature infants from the IMV, avoiding daily collect of 
the blood samples and improving quality of life in the premature infants. 

Keywords: prematurity, mechanical ventilation, ventilatory weaning, capnometria, 
respiratory distress syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prematuridade é um fator significativo na morbimortalidade de crianças. Em 

2010, a taxa de nascimentos prematuros foi de 15 milhões no mundo (BLENCOWE et 

al., 2013; GLASS et al., 2015). As complicações decorrentes do nascimento antes do 

termo levaram a óbito cerca de 3,1 milhões de recém-nascidos (RN) neste mesmo 

ano,  globalmente. Além dos óbitos, a prematuridade pode acarretar morbidades em 

longo prazo, tais como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 

e problemas visuais (BLENCOWE et al., 2013). Assim como a baixa idade gestacional 

ser considerada um fator de risco, o baixo peso ao nascimento também é relacionado 

com mortalidade no primeiro ano de vida (KATZ, 2013).  

O nascimento prematuro está associado ao desenvolvimento de doenças 

respiratórias graves (PRYHUBER et al., 2015), entre as quais a Síndrome do 

Desconforto Respiratório (SDR), que mais frequentemente acomete o prematuro e é 

a causa mais comum dos internamentos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) (WANG et al., 2015). O risco do desenvolvimento da SDR aumenta com a 

diminuição da idade gestacional, devido à imaturidade pulmonar e à deficiência de 

surfactante (DEHDASHTIAN et al., 2016).

Muitos recém nascidos prematuros (RNPT) necessitam de intubação 

endotraqueal e ventilação mecânica (VM). Embora a VM seja considerada um  avanço 

da medicina neonatal,  principalmente em prematuros extremos, a permanência 

prolongada em ventilação mecânica invasiva (VMI) está  associada à morbidade e 

mortalidade, sendo indicada a extubação o mais rápido possível (ROBLES-RUBIO et 

al., 2015). Assim, tão logo ocorra a melhora da insuficiência respiratória, a transição 

para a respiração espontânea deve ser iniciada. Este processo de redução gradual 

dos parâmetros do ventilador mecânico para que o paciente inicie a respiração 

espontânea é chamado de desmame ventilatório (MCCONVILLE; KRESS, 2012). 

A retirada do RNPT da VM é um período crítico, durante o qual a equipe deve 

ter  ação muito criteriosa para garantir a extubação eficaz. Alguns estudos apresentam 

sugestões de parâmetros clínicos e ventilatórios considerados preditores de sucesso 

na extubação (SANT’ANNA; KESZLER, 2012). Este é definido por muitos autores 
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como a não reintubação em um determinado período de tempo após a extubação,

geralmente de 24 a 72 horas (AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS;

AMERICAN ASSOCIATION FOR RESPIRATORY CARE; AMERICAN COLLEGE OF 

CRITICAL CARE MEDICINE, 2002; DIMITRIOU et al., 2002; MCCONVILLE; KRESS, 

2012; SANT’ANNA; KESZLER, 2012).

A decisão da retirada do RNPT da VM é dada pela experiência clínica da 

equipe médica, não havendo ainda  protocolo pré-estabelecido consensual para 

orientar o desmame ventilatório nestes pacientes, o qual muitas vezes é considerado 

um processo de “tentativa e erro” por alguns pesquisadores (AL-MANDARI et al., 

2015; ROBLES-RUBIO et al., 2015). Geralmente o processo de extubação se inicia 

quando a causa da insuficiência respiratória apresenta melhora, com evolução 

satisfatória do quadro clínico que indicou a VM, em RN hemodinamicamente estáveis, 

com respiração espontânea, boa ventilação e oxigenação (BIBAN et al., 2013; 

CHAWLA et al., 2013).

Em RNPT, o sucesso na extubação está associado não só a função pulmonar 

adequada, mas também à maturidade cerebral e alguns fatores podem influenciar 

neste processo, tais como: o peso de nascimento,  idade gestacional,  tempo de 

permanência em VM, tipo de suporte respiratório usado após a remoção do tubo 

endotraqueal e drogas administradas antes da extubação, como por exemplo, a 

cafeína e o surfactante (THOMAS; LEFLORE, 2013; DEHDASHTIAN et al., 2016). Os

parâmetros associados ao sucesso do desmame podem ser úteis na elaboração de 

protocolos mais seguros nesta transição do ventilador para o ar ambiente.   

Pacientes em VMI necessitam de atenção especial no acompanhamento 

diário dos parâmetros clínicos, ventilatórios, fisiológicos, hemodinâmicos e 

gasométricos. Um exame muito utilizado em UTIN e que permite verificar se o paciente 

está apresentando boa troca gasosa é a gasometria arterial, exame considerado 

padrão ouro. Esta análise é muitas vezes realizada diariamente,  requer retirada 

frequente de amostras sanguíneas e pode causar dor, estresse e infecções nos RN,

além de ter  custo elevado (WU et al., 2003; BHAT; ABHISHEK, 2008).  A

monitorização do estado de oxigenação é muito utilizada e frequentemente realizada

por oximetria de pulso, mas a monitorização do dióxido de carbono (CO2) de forma 

não invasiva é raramente empregada. Monitorar níveis de CO2 pode proteger os 

prematuros de consequências ou lesões causadas pela hipocapnia e hipercapnia 

(KUGELMAN et al., 2008). A capnometria possibilita verificar a quantidade de CO2
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exalado e pode ser uma alternativa para esta mensuração de forma não invasiva, 

prevenindo as repetidas retiradas de amostras sanguíneas (BELPOMME et al., 2005; 

BHAT; ABHISHEK, 2008), além de fornecer informação rápida sobre as mudanças 

dos níveis de CO2 e ventilação alveolar (RASERA; GEWEHR; DOMINGUES et al., 

2011). Muitos estudos vêm apontando uma boa correlação entre a Pressão parcial de 

dióxido de carbono arterial (PaCO2) e o Dióxido de carbono expirado (EtCO2), tanto 

em adultos como em crianças, porém em prematuros ainda há poucos estudos e 

resultados seguros nesta área. Recém- nascidos apresentaram diminuição da 

correlação PaCO2 - EtCO2, sobretudo naqueles com peso menor de 5 kg, influenciada 

pela gravidade da doença pulmonar (TREVISANUTO et al., 2012). Assim, é de grande 

importância verificar se há correlação da PaCO2 com EtCO2 e procurar estabelecer se 

a capnometria pode ser utilizada como recurso adicional para auxiliar na tomada de 

decisão no processo de desmame ventilatório de RNPT, com e sem doença pulmonar. 

A extubação traqueal e a retirada do ventilador mecânico pode ocorrer sem 

sucesso, com consequente reintubação e complicações decorrentes do 

procedimento, deterioração clínica e dependência do ventilador mecânico, entre 

outros efeitos adversos.  Parâmetros ventilatórios e clínicos relacionados ao sucesso 

na extubação já foram estabelecidos na maioria dos estudos em adultos e em 

crianças, entretanto não são bem conhecidos para a população de RNPT, que é mais 

instável e apresenta características diferentes dos recém-nascidos a termo. 

Em  UTIN, os RNPT são submetidos a exames, procedimentos e 

manipulações diárias  que  causam estresse e dor, como por exemplo a gasometria 

arterial considerada exame “padrão ouro” para a avaliação da troca de gases e da 

função pulmonar. Porém, em função da grande debilidade das condições clínicas dos 

RNPT e da necessidade de ajustes frequentes do suporte respiratório,  é usual a

necessidade da retirada sanguínea para este fim todos os dias e, às vezes, até mesmo 

mais do que uma vez ao dia. Assim, medidas que permitissem avaliar a função 

pulmonar, ao mesmo tempo que evitassem a retirada frequente de sangue, seriam de 

grande importância, pois evitariam a dor, o estresse, a perda sanguínea excessiva, 

anemia por espoliação, bem como outras complicações, tais como infecções, 

necessidade de transfusão e fenômenos tromboembólicos. 

Margens de segurança na análise do CO2 pela capnometria  mostraram 

valores  pelo capnômetro correlacionados com os obtidos pela gasometria arterial 

tanto em adultos como em crianças (KERSLAKE; KELLY, 2017; RILEY, 2017).
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Entretanto, testes pulmonares funcionais e a análise da capnometria não são comuns 

em RNPT sob VMI. Assim, é importante verificar se a capnometria se correlaciona 

com a gasometria arterial nesta população, constituindo-se em um recurso não 

invasivo para a avaliação dos níveis de CO2 e, possivelmente, um  parâmetro de 

auxílio adicional na tomada de decisão e no acompanhamento do desmame destes 

prematuros (JIN et al., 2017). 

A verificação diária dos parâmetros do ventilador mecânico, da mecânica 

respiratória, da gasometria arterial e da capnometria nos RNPT pode contribuir para 

identificar quais os fatores associados ao sucesso  ou à falha no desmame ventilatório. 

Esta pesquisa pretende verificar se a capnometria pode ser um recurso adicional no 

auxílio do desmame e quais os parâmetros ventilatórios, gasométricos e clínicos nos 

RNPT associados com sucesso e falha na extubação. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Verificar se a capnometria pode ser utilizada como indicador na decisão da 

extubação da ventilação mecânica invasiva em recém-nascidos prematuros. 

1.1.2 Objetivos específicos

a) Identificar  os parâmetros ventilatórios, gasométricos e clínicos associados com o

sucesso na extubação traqueal em recém-nascidos prematuros com e sem doença 

pulmonar; 

b) Verificar a correlação da EtCO2 com a gasometria arterial na determinação da

PaCO2 em RNPT com e sem doença pulmonar. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA 

O suporte ventilatório, por meio da VM, deve ocorrer quando o corpo não é 

capaz de realizar a ventilação pulmonar de forma eficaz e independente (NICOLAI, 

2006), sendo usado nos casos caracterizados de insuficiência respiratória (CONRAD 

et al., 2005; GOLDSMITH et al., 2017). Em pulmões normais, quando apenas ocorre 

uma interferência, como em anestesia, o ventilador é programado para realizar a 

respiração dentro dos valores normais, mas quando há alguma obstrução ou uma 

complicação pulmonar, estes valores têm que ser ajustados para manter a ventilação 

(NICOLAI, 2006). 

A ventilação mecânica invasiva (VMI) objetiva diminuir o trabalho respiratório, 

possibilitar as trocas gasosas e tratar os casos de insuficiência respiratória, podendo 

ser utilizada em pacientes que estão ou não fazendo algum tipo de esforço 

respiratório, sendo aplicada na forma assistida ou controlada, ou em uma interação 

de ambas (GEORGOPOULOS et al., 2006; GOLDSMITH et al., 2017). 

2.1.1 Modos ventilatórios 

A ventilação mecânica pode ser classificada de acordo com os modos 

ventilatórios, os quais são divididos em ventilação mecânica controlada (C), ventilação 

mecânica assistido - controlada (A/C), ventilação mandatória intermitente 

sincronizada (SIMV) e pressão de suporte (PS) (SARMENTO, 2007; GOLDSMITH et 

al., 2017). Nos subtítulos abaixo serão citadas apenas os modos A/C, SIMV e PS, 

sendo estes, presentes no grupo estudado. 

2.1.1.1 Ventilação assistido – controlada 
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Esta modalidade combina o modo assistido com o controlado, onde o 

ventilador pode ser acionado pelo esforço inspiratório espontâneo do paciente ou por 

um mecanismo de tempo, quando é pré-programada uma frequência mínima 

determinada, o que dá suporte ao paciente, caso ocorra uma apneia (GOLDSMITH et 

al., 2017).  

Neste modo, o disparo pode ser dado por pressão, em que o esforço 

respiratório do paciente é detectado pela queda da pressão no sistema (SARMENTO, 

CARVALHO e PEIXE, 2007). Quando o ciclo é iniciado pelo paciente, ocorre uma 

deflexão negativa de pressão antes do aumento da pressão nas vias aéreas, o que 

representa um ciclo assistido (EMMERICH, 1996). 

O aparelho fornece um número mínimo pré-regulado de respirações por 

minuto, mas esta frequência respiratória pode aumentar, devido o esforço inspiratório 

do paciente (SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007).  

Neste modo deve ser dada muita atenção ao ajuste da sensibilidade do 

aparelho, pois ele pode autociclar se a sensibilidade for muito alta ou pode necessitar 

de um esforço inspiratório muito grande do paciente se a sensibilidade estiver muito 

baixa (GOLDSMITH et al., 2017). 

2.1.1.2 Ventilação mandatória intermitente sincronizada 

A ventilação mandatória intermitente (IMV) oferece ao paciente ciclos 

mandatórios a uma freqüência pré-determinada, porém permite que ciclos 

espontâneos (disparados e ciclados pelo paciente) ocorram entre eles. Quando o 

ventilador permite que o disparo dos ciclos mandatórios ocorra em sincronia com 

pressão negativa ou fluxo positivo realizado pelo paciente, chamamos este modo de 

ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) (CARVALHO et al., 2007; 

GOLDSMITH et al., 2017). 

A SIMV difere do IMV na oferta do volume corrente ou na pressão disparada, 

independentemente da fase do ciclo respiratório do paciente, o ventilador fornece o 

volume ou pressão no momento do esforço respiratório do paciente. A cada esforço 

inspiratório do paciente, é desencadeada uma inspiração, caso o paciente não inspire, 

será fornecida uma ventilação mandatória, dentro do tempo pré-estabelecido. O modo 

SIMV é mais vantajoso, pois evita que o aparelho inicie um fluxo inspiratório num 
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momento em que o paciente poderia estar expirando num ciclo espontâneo 

(SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007; GOLDSMITH et al., 2017). A Figura 1 

apresenta graficamente a diferença entre o o modo controlado, assistido-controlado e 

SIMV. 

 

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DIFERENÇA ENTRE OS MODOS VENTILATÓRIOS 
CONTROLADO, ASSISTIDO-CONTROLADO E VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE 
SINCRONIZADA. 
  

FONTE: BONASSA (2000). 

2.1.1.3 Pressão de suporte 

A pressão de suporte (PS) é um modo de ventilação mecânica espontânea, a 

qual funciona apenas quando o paciente apresenta drive respiratório, pois o ciclo 

respiratório é disparado pelo paciente, porém o ventilador assiste à ventilação por 

meio da manutenção de uma pressão positiva pré-determinada durante a inspiração, 

até que o fluxo inspiratório do paciente reduza-se a um nível crítico, normalmente 25% 

do pico de fluxo inspiratório atingido. Assim, o paciente consegue controlar a 
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freqüência respiratória e o tempo inspiratório e, dessa forma, o volume de ar inspirado 

(CARVALHO et al., 2007; GOLDSMITH et al., 2017). 

A PS é um modo obrigatoriamente assistido, no qual o ventilador necessita 

reconhecer o início de uma inspiração espontânea para ativar a pressão de suporte. 

O objetivo do fornecimento dessa pressão seria reduzir o trabalho dos músculos 

inspiratórios, sendo ela  freqüentemente utilizada ao longo do processo de desmame 

do ventilador mecânico (SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007; GOLDSMITH et 

al., 2017).  

2.2 MONITORIZAÇÃO RESPIRATÓRIA 

Nos pacientes que necessitam de permanência prolongada em VMI, uma 

avaliação da mecânica respiratória é de grande importância, pois é capaz de analisar 

a força dos músculos respiratórios, a mecânica da caixa torácica e também a atitude 

respiratória (SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007).  

Durante o ciclo respiratório, as curvas de volume, pressão e fluxo ao longo do 

tempo apresentam o comportamento do pulmão nos movimentos ventilatórios 

(CARVALHO et al., 2007; GOLDSMITH et al., 2017) e a interpretação destas curvas 

permite verificar as mudanças no estado clínico dos pacientes, e assim, melhorar a 

estratégia ventilatória (LU e ROUBY, 2000). A figura 2 mostra as ondas do ciclo 

respiratório apresentada de forma gráfica. 

Os avanços no estudo da mecânica respiratória são crescentes em UTIN. 

Esta monitorização passa pelo exame físico no paciente, gasometria arterial, oximetria 

de pulso, capnometria, estudo da ventilação, função dos músculos respiratórios até 

as particularidades da mecânica respiratória (EMMERICH, 1996).  
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FIGURA 2: ONDAS DE FLUXO, VOLUME E PRESSÃO DO CICLO RESPIRATÓRIO 
APRESENTADO EM FORMA GRÁFICA. NO GRÁFICO A PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE 
PLATÔ, APÓS UMA PAUSA INSPIRATÓRIA, E O PRESSÃO POSITIVA NO FINAL DA 
EXPIRAÇÃO. 

 

FONTE: SARMENTO (2007). 

 

2.2.1 Pressão  

A pressão é definida como a tensão mecânica que as moléculas de gás 

exercem dentro do pulmão, tendo como unidade usual de medida o cmH2O 

(SARMENTO, 2007). Para se determinar a pressão é necessário verificar a diferença 

entre a pressão no espaço pleural e nas vias aéreas. A pressão pleural é medida 

através de uma agulha que atravessa a parede torácica e se insere no espaço pleural, 

sendo esta técnica pouco comum, substituída pela medida de pressão esofágica, que 

é capaz de refletir as mudanças da pressão intrapleurais (CHERNIACK, 1995). 

O sistema respiratório se divide em momentos dinâmicos e estáticos, sendo 

que a pressão de pico (Ppico) faz parte das características dinâmicas e a pressão de 

platô (Pplat), da estática (EMMERICH, 1998).  
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A pressão de pico e a pressão de platô ocorrem durante a fase insuflatória, 

ou seja, na inspiração, sendo que a pressão de pico é classificada como sendo a 

pressão máxima alcançada ao final de um fluxo inspiratório e a pressão de platô é 

obtida devido uma pausa inspiratória ou por oclusão do sistema de ventilação 

(AZEREDO, 2002) e reflete a pressão estática da retração elástica do sistema 

respiratório no final da insuflação passiva (AZEREDO, 2002; GOLDSMITH et al., 

2017). 

2.2.2 Volume 

O volume inspiratório é definido como a quantidade de gás que o pulmão 

acomoda até o final da inspiração, sendo numericamente igual a integral do fluxo em 

relação ao tempo. A unidade de medida é dada em mililitros (mL) ou litros (L) 

(SARMENTO, 2007). O volume corrente (VC) é definido como o volume de gases 

inspirados e expirados durante cada ciclo respiratório (EMMERICH, 1996; 

GOLDSMITH et al., 2017). 

O volume inspirado e expirado pode ser medido internamente pelo respirador 

ou por meio de equipamentos externos específicos. A relação do volume de ar 

inspirado e expirado deve ser igual na ausência de escape de ar.  Os escapes de ar 

são frequentes ao redor da cânula endotraqueal ou também devido a fístulas 

broncopleurais. Este volume perdido nos tubos também deve ser levado em conta 

(GOLDSMITH et al., 2017). 

2.2.3 Fluxo 

O fluxo é a quantidade de ar que entra ou sai do sistema a cada unidade de 

tempo e graficamente apresenta-se de forma positiva na inspiração e negativa na 

expiração. A unidade de medida é dada em litros por minuto (L/min) (SARMENTO, 

2007). 

Para verificar a medida dos fluxos é usado um sensor de fluxo 

(pneumotacógrafo) ou verificado as diferenças nos sinais de volume em um 

espirômetro (CHERNIACK, 1995). 
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O fluxo inspiratório é gerado pelo desenvolvimento de pressão no interior do 

respirador, o qual serve para mover os gases para o interior dos pulmões do paciente. 

A taxa de fluxo ajustada no ventilador é importante determinante na capacidade do 

respirador alcançar os níveis desejados de volume corrente, pico de pressão 

inspiratória (PIP), a forma de onda, a relação inspiração/expiração (I:E) e até mesmo, 

em alguns casos, na frequência respiratória (GOLDSMITH et al., 2017).  

As variações nas taxas de fluxo inspiratório apresentam vantagens e 

desvantagens. Em altas pode melhorar a oxigenação por aumento da pressão, pois 

permite atingir um PIP alto, prevenindo a retenção de dióxido de carbono (CO2) e em 

baixas taxas de fluxo inspiratório, obtem-se a vantagem do menor risco de 

barotrauma. As desvantagens nas baixas taxas de fluxo estão associadas à 

hipercapnia e a possibilidade de não atingir o PIP pré-determinado, enquanto com 

altas taxas pode aumentar o risco de barotrauma, diminuir o retorno venoso e 

aumentar a resistência das vias aéreas com o uso de cânulas de calibre reduzido 

(CARVALHO et al., 2007).  

2.2.4 Complacência 

Em um objeto comum, por exemplo, uma mola, a mudança no seu 

comprimento devido uma força aplicada causa uma distensibilidade, que pode ser 

medida. Em comparação ao aparelho respiratório, esta força aplicada e o 

comprimento não podem ser medidas, mas pode-se determinar a pressão aplicada 

para deslocar certo volume pulmonar. As propriedades elásticas do pulmão podem 

ser determinada pela alteração da pressão em função da alteração do volume nos 

pulmões (CHERNIACK, 1995). A complacência é a relação da variação do volume nos 

pulmões a uma determinada pressão (POSTIAUX, 2004; SARMENTO, CARVALHO e 

PEIXE, 2007; GOLDSMITH et al., 2017). 

A complacência do pulmão (elasticidade) é dada pela equação (1) 

(AZEREDO, 1984; GOLDSMITH et al., 2017), sendo assim, a distensibilidade do 

sistema respiratório é a mudança de volume por unidade de mudança de pressão 

(CHERNIACK, 1995): 

 



27 
 

                                                                       (1) 

2.2.4.1 Complacência estática 

Para se medir a complacência estática (Cest), o paciente deve inspirar até a 

capacidade pulmonar total (CPT) em torno de três vezes para que se possa obter um 

volume constante, o bocal é fechado temporariamente, tendo um fluxo zero, para 

verificar a diferença de pressão nas diminuições de volumes em uma expiração lenta 

da CPT até o volume residual (VR), sendo que esta interrupção do fluxo deve durar 

em torno de 1,5 segundos, visualizando as pressões em platô. Esta forma de medida 

é realizado em pacientes fora da VM (CHERNIACK, 1995). 

Os valores de referência da complacência estática para crianças, lactentes e 

recém-nascidos (RN) se encontram na Tabela 1. Em adultos a referência da 

complacência estática normal está entre 50 a 80 mL/cmH2O, sendo a seguinte 

equação para o cálculo da complacência estática no ventilador mecânico (Equação 2) 

(SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007):  

                   

 

                                                  (2) 

 

 

TABELA 1: VALORES NORMAIS DA COMPLACÊNCIA ESTÁTICA EM PEDIATRIA. 

RN 2 a 4 mL/ cmH2O 

Lactentes 5 a 10 mL/ cmH2O 

Crianças 15 a 50 mL/ cmH2O 

FONTE: SARMENTO; CARVALHO; PEIXE (2007). 
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2.2.4.2 Complacência dinâmica 

Quando o pulmão está em movimento durante a respiração a complacência é 

chamada de complacência dinâmica (Cdin). Na Cdin, o VC é dividido pela mudança 

de pressão a partir do final da inspiração até o final da expiração por meio de um 

registro de fluxo. A complacência dinâmica irá depender de uma mudança no volume 

durante a respiração, sendo dividida pela mudança de pressão transpulmonar no final 

da expiração ao final de uma inspiração (CHERNIACK, 1995). 

A complacência dinâmica reflete a força de retração elástica dos pulmões, 

levando em consideração a complacência dos circuitos do ventilador, dos pulmões, 

da parede do tórax e também a resistência ao fluxo aéreo. Os valores são um pouco 

mais baixos que o da Cest (SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007). 

Nestas características dinâmicas considera-se a complacência dos circuitos 

do ventilador, da parede torácica e também dos pulmões e ainda, da resistência das 

vias aéreas, tanto do paciente quanto do tubo traqueal (EMMERICH, 1998). A fórmula 

é dada pela equação 3 (SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007): 

 

 

                                                   (3) 

 

2.2.4.3 Resistência 

Por meio da medida da resistência é possível verificar como o fluxo de ar se 

movimenta pelas vias aéreas. Por exemplo, quando a resistência estiver aumentada 

significa que o fluxo está percorrendo mais lentamente as vias aéreas, o que pode 

levar a um comprometimento da oxigenação, devido a pouca ventilação (SARMENTO, 

CARVALHO e PEIXE, 2007). Os valores de referência para a resistência em crianças 

e neonatos se encontram na tabela 2. 

O aumento da resistência das vias aéreas em pacientes ventilados pode ser 

devido o tubo endotraqueal, quando é observado aumento do trabalho respiratório 
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com a diminuição do calibre das vias aéreas artificiais. O autor descreve a resistência 

pela equação 4 (EMMERICH, 1998): 

 

                                           (4) 

  

 

A resistência de vias aéreas é calculada por meio da fórmula ΔP/ ΔF. O fluxo 

é a variação de volume em relação ao tempo inspiratório: Fluxo = VC/ Ti, já a 

resistência é calculada a partir da variação da pressão em relação à variação do fluxo 

(equação 5) (SARMENTO, CARVALHO e PEIXE, 2007):  

 

                                  (5) 

 

 

TABELA 2: VALORES DE REFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. 

Neonatos 20 a 40 cmH2O/ L/ seg 

Crianças 10 a 20 cmH2O/ L/ seg 

FONTE: SARMENTO; CARVALHO; PEIXE (2007). 

 

Durante a respiração normal, os músculos respiratórios têm que superar tanto 

a resistência dos pulmões, como a resistência ao fluxo de ar (CHERNIACK, 1995). 

Valores normais da frequência respiratória em relação a idade se encontram na 

Tabela 2. 

A retração elástica é a capacidade que o pulmão tem em retornar a sua 

posição e volume inicial, ou seja, de repouso. A tensão superficial através da presença 

do surfactante pulmonar equilibra esta retração elástica (SARMENTO, CARVALHO e 

PEIXE, 2007).  
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2.3 HISTÓRIA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NEONATAL 

Muito se evoluiu para proporcionar a maior sobrevida dos RNPT. A 

insuficiência respiratória era  causa de morte comum entre recém-nascidos, havendo 

relatos históricos de reanimação boca-a-boca e de respiração artificial, até mesmo em 

anos antes de Cristo (GOLDSMITH et al., 2017).  

Entre os séculos XVI a XVII surgiram os primeiros relatos de ventilação 

artificial, intubação e traqueostomia, sendo estes realizados em animais. Somente em 

1800  foi publicado o primeiro relato de intubação com ventilação artificial em RN e, 

neste  período, os princípios da ventilação mecânica para adultos também foram 

estabelecidos (GOLDSMITH et al., 2017).  

No século XX, iniciam-se os relatos do uso de ventilação com pressão positiva  

neonatal. O progresso no uso da pressão negativa e positiva intermitente para 

respiração levou ao desenvolvimento em melhorias nos dispositivos existentes. Em 

1950, foi utilizado um recurso semelhante ao “pulmão de aço” usado em adultos, com 

uso de pressão positiva para produzir um aumento no volume expiratório final. Neste 

mesmo ano, muitas publicações sobre as técnicas utilizadas surgiram, mas somente 

em 1987  houve um consenso, criado por Bloom e Cropley  e adotado pela Academia 

Americana de Pediatria  (GOLDSMITH et al., 2017). 

Antes dos anos 1960 os RNPT com doença pulmonar grave, geralmente com 

Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) tinham uma alta mortalidade, a qual foi 

reduzida com o avanços tecnológicos dos aparelhos de VM nos países desenvolvidos. 

Assim a VM neonatal é provavelmente o fator mais importante que contribuiu para a 

redução da mortalidade neonatal nestas décadas (JAHAN, 2017).   

Os avanços na VM neonatal ocorreram a partir da utilização da pressão 

positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). Inicialmente, os ventiladores para 

prematuros eram adaptados daqueles usados em adultos. Apenas mais tarde, foram 

projetados especificamente para essa população. Os primeiros ventiladores para RN 

foram o BABYbird 1®,Bourns BP200® e Bourns LS 104/150®, este último ciclado a 

volume (GOLDSMITH et al., 2017). 

Um fato  que marcou a evolução do tratamento destes RNPT e que motivou  

mais pesquisas, foi o nascimento do filho do presidente dos Estados Unidos  John F. 

Kennedy e Jacqueline Kennedy em 1963,  prematuro  e com SDR. Patrick Bouvier 
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Kennedy nasceu com 34 semanas de gestação, 2.100 gramas e faleceu após 39 horas 

por hipoxemia progressiva. Este bebê foi tratado com o que havia de mais avançado, 

porém não havia  ventilador mecânico neonatal específico. Esta tragédia estimulou 

ainda mais o interesse em pesquisas nesta área (GOLDSMITH et al., 2017). 

2.4 VENTILAÇÃO MECÂNICA EM RECÉM – NASCIDOS PREMATUROS 

A VM é considerada um dos maiores avanços da medicina neonatal e, 

atualmente, cerca de 89% dos RNPT de extremo baixo peso são ventilados nos 

primeiros dias de vida (SANT’ANNA; KESZLER, 2012).  

A VM é uma terapia de suporte vital para manter ventilação alveolar adequada 

e troca gasosa efetiva, garantindo a oxigenação tecidual, bem como a remoção do 

CO2. Entretanto, ao mesmo tempo em que a VM pode garantir maior sobrevida em 

RNPT, também pode provocar doença pulmonar crônica, dado a imaturidade e maior 

susceptibilidade às lesões decorrentes da VM. Assim, o tempo de VM em RNPT deve 

ser sempre o mínimo necessário (DAVIDSON et al., 2008; VALENZUELA et al., 2014).  

Embora os protocolos de VMI estejam bem estabelecidos em adultos, para a 

população de RN ainda não há consenso quanto às estratégias de ventilação e 

desmame. Além disso, as individualidades dos RNPT e de suas doenças são  

limitantes para o estabelecimento de protocolos, dado a variação das estruturas 

pulmonares nas diferentes idades gestacionais (SANT’ANNA; KESZLER, 2012).  

Em geral, os critérios de indicação de VM incluem:  

a) Fração inspirada de oxigênio (FiO2) > 0,5 para manter saturação de 

oxigênio (SatO2) > 88% e pressão parcial de oxigênio (PaO2) > 45 cmH2O;  

b) Pressão de dióxido de carbono (PaCO2) > 50-60 cmH2O; 

c) Potencial de hidrogênio (pH) < 7,25; 

d) Presença de apneia que necessite ventilação com pressão positiva com 

balão ou máscara; 

e) Ocorrência de mais de 6 episódios de apneia por 6 horas (SANT’ANNA; 

KESZLER, 2012). 

O ajuste dos parâmetros de VM deve seguir medidas protetoras de danos 

pulmonares para RN, evitando volutrauma, atelectrauma e biotrauma, tais como 

(SANT’ANNA, 2016; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA, 2012):  
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a) Volume corrente (VC) entre 4-7 mL/kg;  

b) PaCO2 entre 45 a 65 mmHg; 

c) Frequência respiratória (FR) entre 40 a 60 respirações por minuto (RPM); 

d) Tempo inspiratório (Ti) entre 0,25 a 0,35 segundos; 

e) Pico de pressão inspiratória (PIP) entre 18 e 20 cmH2O, necessário para 

manter o VC; 

f) Pressão positiva no final da expiração (PEEP) entre 4 a 6 cmH2O; 

g) Fluxo entre 6 a 10 L/min por peso. 

Entretanto valores abaixo ou acima do recomendado podem ser utilizados na 

dependência das condições clínicas e respostas do RNPT (SUGUIHARA; LESSA, 

2005; SANT’ANNA, 2016). O ajuste da PEEP depende do tipo de complicação 

pulmonar. Em crianças hemodinamicamente instáveis, por exemplo, manter a PEEP 

(BANCALARI; CLAURE, 2013), entre 4 e 6 cmH2O e utilizarão de tempo inspiratório 

curto, objetivando aumentar o retorno venoso. Na presença de  SDR, o uso da PEEP 

entre 5 e 7 cmH2O é essencial para reduzir o colapso alveolar  (SUGUIHARA; LESSA, 

2005). Outros parâmetros dependem do resultado da gasometria arterial e da SatO2, 

para garantir boa oxigenação (BANCALARI; CLAURE, 2013).  

Geralmente os modos de assistência ventilatória mais utilizados nos RNPT 

são o controlado, A/C, ventilação SIMV, PS, pressão positiva contínua nas vias aéreas 

(CPAP), ventilação de pressão positiva intermitente nasal (NIPPV), pressão de 

suporte (PS) e ventilação proporcional assistida (PAV) (ROBERTO et al., 2007). No 

modo controlado o volume corrente, a frequência respiratória e o fluxo inspiratório são 

fixos e o disparo dos ciclos é controlado pelo tempo. O paciente não interfere nas 

respirações e o ventilador faz todo o ciclo. O modo A/C permite que o paciente interfira 

nos ciclos respiratórios mediante seu próprio esforço inspiratório. Nesta modalidade o 

VC pode variar dependendo do grau de esforço do paciente. Na SIMV os disparos do 

ventilador mecânico estão em sincronia com os esforços do paciente e, respirações 

espontâneas podem ocorrer, o que pode causar  variação do volume corrente. A PAV 

faz uso do esforço respiratório do paciente para acionar a intensidade de suporte do 

ventilador, na qual o paciente pode controlar sua própria frequência respiratória, 

proporcionando mais conforto, melhora da sincronia ventilador/paciente e melhora da 

qualidade do sono (GUPTA; SINHA, 2007; ROBERTO et al., 2007; CLAURE; 

BANCALARI, 2009; WEISS; KAPLAN, 2017). 
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2.4.1 Complicações associadas à ventilação mecânica invasiva 

O tempo prolongado em VM ou os parâmetros mal ajustados, como alta 

pressão intratorácica e altos volumes pulmonares, podem causar lesões pulmonares 

e também em outros órgãos, como por exemplo o cérebro, devido a distúrbios 

hemodinâmicos e sistêmicos causados por mediadores inflamatórios. Algumas das 

lesões pulmonares associadas a VM são o pneumotórax, enfisema pulmonar 

intersticial e displasia broncopulmonar (DBP), que tem como definição a necessidade 

de oxigênio por mais de 28 dias e pode levar a deficiências neurológicas a longo prazo 

(REITERER et al., 2017). 

A VMI está associada ao aparecimento de outras morbidades, como o 

aumento da probabilidade de danos no neurodesenvolvimento. O tubo endotraqueal 

por ser um corpo estranho e também uma porta de entrada para patógenos, aumenta 

o risco do desenvolvimento de pneumonias e sepses tardias. Assim reduzir este 

tempo em VM pode evitar o aparecimento de morbidades e reduzir a mortalidade 

(KESZLER; SANT’ANNA, 2015). 

Durante a permanência em VM podem surgir danos pulmonares como 

barotrauma, volutrauma e atelectrauma. O barotrauma refere-se às lesões 

pulmonares causadas pela pressão, porém a pressão nas vias aéreas por si só não 

tem mostrado, em estudos, o aparecimento de lesões pulmonares, mas sim associado 

ao alto volume corrente gerado por esta pressão (KESZLER, 2017; NARDELLI et al., 

2007). Estudo em ratos sadios e uma PIP alta (45 cmH2O), com restrição de 

movimento tóraco-abdominal, não causou lesão pulmonar, porém esta mesma PIP 

sem limitação do movimento e alcançando VC alto gerou lesão pulmonar grave, 

surgindo a definição do volutrauma (HERNANDEZ et al., 1989). O volutrauma é uma 

lesão pulmonar que tem como causa o estiramento excessivo dos tecidos por VC alto 

(10 a 15 mL/kg), levando ao rompimento do epitélio alveolar e do epitélio das 

pequenas vias aéreas, o que resulta em edema agudo, extravazamento de exsudato 

proteico, liberação de citocinas e quimiocinas, que por sua vez, ativam os macrófagos 

e a invasão de neutrófilos ativados. Este último processo  também é chamado de 

biotrauma, processo de lesão no qual forças biofísicas podem alterar a fisiologia 

normal das células pulmonares (KESZLER, 2017; NARDELLI et al., 2007). Outro 

conceito importante é o atelectrauma, dano pulmonar causado por baixos volumes 
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pulmonares ao final da expiração. Esta lesão está relacionada à abertura e 

fechamento cíclico das vias aéreas distais, ductos e unidades alveolares, causando 

cisalhamento nestas partes a cada ciclo respiratório e assim, gerando lesão nos 

tecidos. Quando uma grande área do pulmão está com atelectasia, a entrada de ar 

preferencialmente atingirá a porção aerada do pulmão, que é mais complacente do 

que o pulmão atelectásico, causando mais lesão (KESZLER, 2017; NARDELLI et al., 

2007). 

2.4.2 Desmame do ventilador mecânico 

A retirada do paciente do ventilador mecânico, principalmente RNPT, 

representa muitas vezes um desafio maior do que a indicação e manutenção desta 

terapia. Índices fisiológicos capazes de apontar parâmetros adequados e de sucesso 

na extubação ainda não estão satisfatoriamente estabelecidos (GOLDWASSER et al., 

2007; DAVIDSON et al., 2008; SANT’ANNA, 2016), não havendo protocolos 

consensuais com dados específicos validados para o êxito na extubação (SILVA, 

2008; SANT’ANNA, 2016). No processo de desmame, o modo ventilitatório 

geralmente utilizado é o SIMV, com ou sem PS, pois possibilita que o paciente possa 

disparar os ciclos mandatórios em sincronismos com seu esforço respiratório 

(SANT’ANNA, 2016).   

O desmame ventilatório pode ser definido como o processo de redução 

gradual do suporte ventilatório, na presença de respirações espontâneas regulares, 

que permita manter valores gasométricos normais (VALENZUELA; ARANEDA; 

CRUCES, 2014), ou seja, a transição da respiração artificial para a espontânea. Já a 

extubação endotraqueal é a própria remoção do tubo orotraqueal (GOLDWASSER et 

al., 2007). Se no processo de desmame ocorrer falhas, o tempo de permanência no 

ventilador mecânico pode aumentar (VALENZUELA; ARANEDA; CRUCES, 2014). O 

processo de desmame pode ocupar em torno de 40% do tempo total de VM 

(GOLDWASSER et al., 2007).  

O fracasso da extubação deve-se a um conjunto de condições clínicas e 

fisiológicas que levam à incapacidade de manter as condições respiratórias e os níveis 

de gases sanguíneos adequados dentro das primeiras 24 a 72 horas posteriores à 

retirada do tubo endotraqueal, havendo necessidade da reintubação (GOLDWASSER 
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et al., 2007; VALENZUELA; ARANEDA; CRUCES, 2014). O III Consenso de 

Ventilação Mecânica e as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica consideram 

sucesso na extubação a manutenção da ventilação espontânea durante pelo menos 

48 horas após a retirada da VM (GOLDWASSER et al., 2007; AMIB; SBPT, 2013).  

A decisão da retirada da VM do RNPT é dada pela experiência clínica da 

equipe médica, sendo considerada uma ação de “tentativa e erro” por alguns 

especialistas, pois mesmo tendo o paciente condições clínicas satisfatórias para a 

extubação, ele pode não conseguir respirar espontâneamente  (DAVIDSON et al., 

2008; ROBLES-RUBIO et al., 2015). As condições clínicas sugeridas para o sucesso 

na extubação abrangem frequência respiratória adequada, ausência de utilização de 

musculatura acessória, ausência de batimentos das aletas nasais, estabilidade 

hemodinâmica e ausência de crises convulsivas (SILVA, 2008).  

A redução dos parâmetros do VM e o processo de extubação dos prematuros 

é baseado na melhora das condições da insuficiência respiratória que levou o RNPT 

para a VM. O paciente também deve estar hemodinamicamente estável, possuir 

respiração espontânea, apresentar ventilação adequada e oxigenação verificada pela 

gasometria arterial e pela saturação de oxigênio, assim, o desmame pode ser iniciado 

(BIBAN et al., 2013; CHAWLA et al., 2013). 

 Alguns dos critérios clínicos, tanto para paciente adulto quanto pediátrico, para 

considerar o início do desmame da VMI em um consenso geral dos estudos estão 

listados abaixo (SILVA, 2008; DAVIDSON et al., 2008; CHAWLA et al., 2013; 

VALENZUELA; ARANEDA; CRUCES, 2014; ROBLES-RUBIO et al., 2015; RASERA, 

2015): 

a) Cessação ou controle do evento que motivou a VMI; 

b) Sem aumento do suporte ventilatório nas últimas 24 horas; 

c) Presença de drive respiratório 

d) Doses mínimas de drogas vasoativas ou agentes sedativos; 

e) Paciente sem hipersecreção; 

f) Ventilação e oxigenação normalizada; 

g) Temperatura corporal < 38,5 ˚C; 

h) Sem utilização da musculatura acessória; 

i) Ausência do batimento da asa do nariz; 

j) Estabilidade hemodinâmica.  
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2.4.3 Sucesso e falha na extubação 

 

A definição de sucesso ou falha na extubação baseia-se  no tempo sem VM 

após a retirada do tubo endotraqueal. Porém, em prematuros o tempo que define 

sucesso na extubação ainda não é consensual. Alguns estudos sugerem 12 horas e 

outros até 168 horas sem a ventilação mecânica, porém maioria dos autores 

consideram um período de 72 horas fora da VM como sucesso na extubação 

(GIACCONE et al., 2014).  

Alguns  fatores que podem influenciar no sucesso da extubação são o peso 

de nascimento, IG, tempo em VM, tipo de suporte respiratório usado após a retirada 

do tubo traqueal e as terapias medicamentosas associadas, como por exemplo a 

administração de cafeína (THOMAS; LEFLORE, 2013).  

A terapia com cafeína tem sido recomendado como parte essencial dos 

cuidados com RNPT, mostrando que pode facilitar a  extubação precoce do VM e 

reduzir significativamente a DBP em casos de  apneia da prematuridade, sendo 

também fortemente indicada para RNPT com síndrome do desconforto respiratório 

(SDR) em VM e também em ventilação não-invasiva para a redução do risco de apnéia 

(SWEET et al., 2017). 

Contudo, estudos indicam que 20 a 40 % dos RNPT em VM apresentarão 

falha na extubação na primeira tentativa, determinando reintubação  (KACZMAREK et 

al., 2013). 

Nos RNPT devem ser observados alguns parâmetros antes da tentativa da 

extubação, tais como: 

a) FiO2 < 35%; 

b) PaCO2 < 50 mmHg; 

c) Média de pressão das vias aéreas (MAP) < 7 – 8 cmH2O; 

d) Movimento respiratório espontâneo; 

e) Ausência de trabalho excessivo da respiração; 

f) Parâmetros reduzidos de suporte da VMI (SANT’ANNA; KESZLER, 2012).  

Sugere-se também a administração de uma dose de cafeína antes da 

tentativa de extubação. A aminofilina e, especialmente a cafeína, são estimulantes 

respiratórios centrais e diminuem os episódios de apneia, aumentando, assim,  a 

chance no sucesso do desmame (BANCALARI; CLAURE, 2013; AMARO et al., 2018). 
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Apesar de no presente estudo, a dose de cafeína não ter sido analisada, geralmente 

preconiza-se a utilização de 20 mg/kg inicialmente, chamada de dose de ataque e, 

posteriormente, 5 mg/kg para manutenção diária (KOCH et al., 2017). 

Os modos ventilatórios sincronizados, as técnicas de ventilação e oxigenação 

que proporcionam suporte nas respirações espontâneas também estão associados 

ao sucesso no desmame do VM, por possibilitar ao RNPT atividade respiratória 

espontânea mais rapidamente, reduzindo as chances de reintubação (BANCALARI; 

CLAURE, 2015).  

A ventilação não invasiva (VNI) tem sido associada a maior sucesso da 

extubação, pois proporciona suporte ventilatório após a extubação, evitando a 

hipoxemia (WEISS; KAPLAN, 2017), mantendo as vias aéreas abertas durante a 

respiração espontânea, por meio de pressão positiva. São exemplos de VNI, 

amplamnte utilizadas nos RNPT, o CPAP nasal e a ventilação com pressão positiva 

intermitente nasal (NIPPV) (GOLDSMITH et al., 2017). 

 O CPAP nasal é o recurso inicial não-invasivo mais utilizado para o desmame, 

sendo aplicado com sucesso em RN há mais de 40 anos (MILLAR et al., 2016; 

SANT’ANNA, 2016; GOLDSMITH et al., 2017). Atualmente, além de ser um recurso 

adotado no desmame da VM, também é comum no tratamento de apneia e da SDR 

(SANT’ANNA, 2016). Já a NIPPV vem sendo muito utilizada, principalmente nos RN 

sem sucesso com CPAP, evitando assim, reintubação e nova VM (SANT’ANNA, 

2016).  O CPAP nasal e a NIPPV atuam de forma semelhante, oferecendo pressão 

sustentada das narinas até aos pulmões, porém na NIPPV algumas respirações são 

acionadas pelo ventilador (GOLDSMITH et al., 2017). 

Existem múltiplos efeitos benéficos do CPAP nasal no período após a 

extubação, que incluem uma melhor oxigenação, melhora da mecânica respiratória e 

a redução da ocorrência de apnéia obstrutiva e central. Tradicionalmente, as pressões 

utilizadas no CPAP nasal variam de 4 - 6 cmH2O, mas estas nem sempre são 

suficientes, mostrando uma taxa de falha na extubação de 30% a 50%, sendo maior 

em RNPT de menor IG e também naqueles com doença pulmonar mais grave 

(BUZZELLA et al., 2014; GOLDSMITH et al., 2017). Pesquisas mostram que níveis 

mais elevados de pressão no CPAP nasal, na faixa de  7 - 9 cmH2O, reduzem a falha 

na extubação (BUZZELLA et al., 2014). 

Apesar dos recursos e estratégias utilizados para que ocorra o sucesso na 

extubação de RNPT, ainda não há um protocolo seguro a ser seguido 
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(GOLDWASSER et al., 2007; DAVIDSON et al., 2008; SANT’ANNA, 2016), porém 

muitos estudos na área mostram parâmetros e técnicas associados ao sucesso e 

insucesso na extubação. O quadro 1 apresenta alguns dos trabalhos que comparam 

dados dos pacientes com sucesso ou não na extubação.  

QUADRO 1– ARTIGOS SEMELHANTES E ASSOCIADOS AO PRESENTE ESTUDO. 

Referência Indivíduos Sucesso Insucesso 

(HERMETO et al., 

2009) 

39 RNPT 

PN <1.250 g 

IG < 30 semanas; 

 

30 RNPT 

PN 993,6 ± 171,2 g 

IG 29,5 ± 2,1 semanas 

pH 7,38 ± 0,08 

PaCO2 35,8 ± 11,5 mmHg 

 

9 RNPT 

PN 845,6 ± 156 g 

IG 26,4 ± 1,0 semanas 

pH 7,29 ± 0,07* 

PaCO2 42,7 ± 6,6 mmHg* 

(DAVIDSON et al., 

2008) 

35 RNPT 

PN <1.500 g 

IG < 37 semanas 

Dados coletados 

em CPAP; 

20 RNPT 

FR 53,4 ± 15,5 rpm 

VC 5,3 ± 2,2 ml/kg 

FR/VC 16,5 ± 7,4 

rpm/mL/kg 

 

15 RNPT 

FR 65,0 ± 17,8 rpm 

VC 4,9 ± 3,1 ml/kg 

FR/VC 21,3 ± 7,8 

rpm/mL/kg 

(KACZMAREK et 

al., 2013) 

 

47 RNPT 

PN <1.250 g; 

36 RNPT 

IG 26,9 ± 1,6 semanas 

PE 997 ± 281 g 

Cafeína 30 RNPT 

Surfactante 35 RNPT 

PIP 12,9 ± 2,2 mmHg 

FR 21 ± 8 rpm 

 

11 RNPT 

IG 26,4 ± 1,4 semanas 

PE 882 ± 225 g 

Cafeína 10 RNPT 

Surfactante 11 RNPT 

PIP 13,1 ± 1,8 mmHg 

FR 25 ± 11 rpm 

(CHAWLA et al., 

2013) 

49 RNPT 

PN <1.250 g 

IG < 32 semanas 

FR 16 a 20 rpm 

FiO2 < 35% 

SatO2 > 94% 

VC 5 ml/kg; 

 

39 RNPT 

PN 1,116 ± 393 g 

VME 0,35 ± 0,16 L/min 

VMEE / VMT 0,81 ± 0,24 

TRE 36 ± 92 

pH 7,36 + 0,07 

 

10 RNPT 

PN 925 ± 172 g 

VME 0,24 ± 0,18 L/min 

VMEE / VMT 0,53 ± 0,29 

TRE 5 ± 50 

pH 7,3 + 0,07* 

 

(ROBLES-RUBIO 

et al., 2015) 

56 RNPT 

PN <1.250 g 

 

44 RNPT 

Surfactante 42 

Peso 1022 ± 297 g 

11 RNPT 

Surfactante 11 

Peso 911 ± 231 g 
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Cafeína 31 

Média Pressão aérea 5,9 

± 0,9 

pH 7,35 + 0,05 

BE -3,2 ± 3,2 

 

Cafeína 8 

Média Pressão aérea 6,4 

± 1,2 

pH 7,31 + 0,04 * 

BE -2,0 ± 4,1 

 

(MANLEY et al., 

2016)  

 

174 RNPT 

PN <1.000 g 

IG < 32 semanas; 

 

108 RNPT 

Peso 879 ± 179 g 

IG 26,5 ± 1 semanas 

FiO2 23 % 

pH 7,32 ± 0,1 

PaCO2 43,9 ± 8,8 mmHg 

 

52 RNPT 

Peso 754 ± 161 g* 

IG 25,4 ± 1,2 semanas* 

FiO2 25,3 %* 

pH 7,28 ± 0,1* 

PaCO2 50,3 ± 7,7 mmHg* 

(WANG et al., 

2017) 

 

68 RNPT 

IG < 30 semanas 

PN <1.000 g; 

 

52 RNPT 

HCO3 20,35 (13,2-31,3) 

16 RNPT 

HCO3 17,25 (13,4-24,9)* 

(CHAWLA et al., 

2017) 

926 RNPT 

IG < 28 semanas; 

 

538 RNPT 

Peso 882 ± 180 g 

IG 26,5 ± 1,04 semanas 

PIG 20/538 (3,7%) 

Dose de surfactante 1,50 

(0,89) 

FiO2 % 26 ± 0,11 

pH 7,37 ± 0,07 

PaCO2 40,1 ± 9,19 mmHg 

388 RNPT 

Peso 764 ± 177 g* 

IG 25,8 ± 1,04 semanas* 

PIG 39/388 (10,1%)* 

Dose de surfactante 2,04 

(1,15) 

FiO2 % 38 ± 0,22* 

pH 7,29 ± 0,13* 

PaCO2 50,1 ± 16,6 

mmHg* 

 

FONTE: O autor (2018). 
NOTA: PE - Peso na extubação, TRE - Tentativa de Respiração Espontânea, VMEE - Ventilação 
Minuto Espontânea Endotraqueal, VME - Ventilação Minuto Endotraqueal, VMT - Ventilação Minuto 
Total. 

 

2.5 GASOMETRIA ARTERIAL 

A gasometria arterial é um exame muito comum em UTIN, sendo realizada, 

em alguns casos diariamente, permitindo a avaliação de possíveis distúrbios 

respiratórios, metabólicos e circulatórios (GATTINONI et al., 2018). Permite ainda, 
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avaliar a habilidade do pulmão para realizar as trocas gasosas, fornecendo 

informações sobre a oxigenação, o CO2 distribuído no sangue e o equilíbrio ácido-

base, sendo considerado, para este fim, exame  padrão ouro, ou seja o melhor critério 

de diagnóstico disponível (YANDA et al., 2003; JIN et al., 2017). Os parâmetros 

medidos diretamente são a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2),  a 

pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2) e pH. O bicarbonato (HCO3-), o 

excesso de base (BE) e a SaO2 são calculados de forma indireta (GATTINONI et al., 

2018). 

A PaO2 avalia a troca de oxigênio alvéolo-capilar, a PaCO2 a ventilação 

alveolar, a SatO2 o percentual de hemoglobina do sangue arterial que está ligada ao 

oxigênio, o pH a concentração de íons no sangue, HCO3- a concentração da principal 

base do organismo (bicarbonato) e o BE que representa a soma das outras bases 

(PRASAD et al., 2007). No Quadro 2, encontram-se os valores considerados normais 

destes parâmetros para RN.  

Trata-se, entretanto, de um exame invasivo e mais difícil de se obter, pois 

necessita da retirada de sangue através de punção arterial (ZESERSON et al., 2016). 

O procedimento pode provocar dor, infecção, além de perdas sanguíneas prejudiciais 

para os RNPT  hemodinamicamente instáveis. Outro inconveniente utilização da 

técnica correta e do intervalo de tempo entre a coleta da amostra e a obtenção dos 

resultados, o que pode causar eventuais alterações e erros de interpretação, com 

prejuízo ao paciente (VIEGAS, 2002; ZESERSON et al., 2016). 

2.5.1 Tampão do bicarbonato 

O centro respiratório regula a remoção de CO2, ou seja, ácido carbônico 

(H2C03) do corpo, sendo este sistema  capaz de regular a concentração de hidrogênio 

nos líquidos corporais para evitar acidose ou alcalose. Solução tampão é aquela no 

qual o pH se mantém estável com a adição de pequenas quantidades de ácidos ou 

bases. O principal responsável pelo tamponamento do sangue está no equilíbrio entre 

o ácido carbônico e seu íon, o bicarbonato (tampão do bicarbonato) (GUYTON; HALL, 

2011).  

O sistema-tampão do bicarbonato, presente no sangue, consiste em solução 

aquosa contendo dois ingredientes, um ácido fraco, como o H2C03, e um sal, como o 
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bicarbonato de sódio (NaHCO3). A equação 6, de Henderson-Hasselbalch, permite 

calcular o pH de uma solução se forem conhecidas as concentrações molares de 

HC03- e o PaCO2 (GUYTON; HALL, 2011). 

                              (6) 

A equação de Henderson-Hasselbalch, mostra que o aumento na 

concentração de HC03-  faz com que o pH aumente, deslocando o balanço acidobásico 

no sentido da alcalose. Já um aumento na PaCO2 faz com que o pH diminua, 

deslocando o balanço acidobásico no sentido da acidose. Se não houvesse essas 

soluções-tampão no sangue, o pH sanguíneo poderia sofrer grandes variações, por 

exemplo, se o pH do sangue subir ou cair demais podem levando, inclusive, o 

indivíduo à morte (GUYTON; HALL, 2011). 

2.5.2 Hipercarpnia permissiva no neonato 

Indivíduos saudáveis em ar ambiente ajustam seu esforço respiratório para 

manter uma PaCO2 próximo de 40 mmHg, já quando o paciente está em VM, a FR 

pode ser ajustada para proporcionar a PaCO2 desejada (THOME; AMBALAVANAN, 

2009). A elevação da PaCO2 é um componete central de diversos distúrbios 

respiratórios. Por outro lado, a  “Hipercapnia permissiva” é a estratégia ventilatória de 

tolerar níveis mais altos de PaCO2 com o benefício de uma ventilação menos 

agressiva para pacientes com insuficiência respiratória grave (PUCHWEIN-

SCHWEPCKE et al, 2018). 

 A hipercapnia tem efeitos fisiológicos benéficos sobre diferentes órgãos, 

principalmente os pulmões, sistema cardiovascular e os vasos sanguíneos cerebrais 

(THOME; AMBALAVANAN, 2009; CONTRERASA; MASTERSONA; LAFFEY, 2015). 

Nível elevado de CO2 é um componente central de diversos distúrbios respiratórios, 

enquanto que a hipercapnia permissiva é freqüentemente utilizada como estratégia 

ventilatória para pacientes com insuficiência respiratória grave (CONTRERASA; 

MASTERSONA; LAFFEY, 2015). 
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A hipercapnia moderada pode melhorar a oxigenação arterial nos pulmões 

saudáveis e doentes. Estudos mostram que o CO2  aumenta a complacência pulmonar 

por meio do aumento da produção de surfactante alveolar e pela interação da actina 

e miosina, enquanto que a hipocapnia reduz a complacência do parênquima pulmonar 

(CONTRERASA; MASTERSONA; LAFFEY, 2015). A afinidade da hemoglobina ao 

oxigênio diminui com o aumento do CO2 (efeito Bohr), melhorando a oxigenação 

tecidual devido a liberação do oxigênio no sangue (THOME; AMBALAVANAN, 2009). 

Outro efeito da hipercapnia é a dilatação da arteríolas cerebrais com possível risco de 

sangramento intracraniano (PUCHWEIN-SCHWEPCKE et al, 2018). 

Em RNPT, a hipercapnia aumenta o drive respiratório, auxiliando no desmame 

da VM, pois podem ser utilizados volume corrente e pressão em níveis mais baixo, 

evitando lesão pulmonar e possibilitando a extubação endotraqueal (THOME; 

AMBALAVANAN, 2009). Como parte desta estratégia, podem ser aceitos níveis de 

PaCO2 entre 50 a 65 mmHg (GOLDSMITH et al., 2017). 

 

 
QUADRO  2 - VALORES DE REFERÊNCIA DA GASOMETRIA ARTERIAL EM RECÉM-

NASCIDOS. 

Idade 
gestacional 

pH PaCO2 

(mmHg) 
PaO2 

(mmHg) 
HCO3- 

(mEq/L) 
BE 

RN a termo 
 

7,35 - 7,45 35 – 45 
(40) 

60 - 80 24 - 26 + 3 

RNPT (30 a 36 
semanas) 

7,30 - 7,35 35 – 45 60 - 80 22 - 25 + 3 

RNPT < 30 
semanas) 

7,27 - 7,32 35 – 45 45 - 60 19 - 22 + 4 

          FONTE: PRASAD et al. (2007) 

          NOTA: pH-potencial de hidrogênio iônico; PaO2-pressão parcial de oxigênio no sangue arterial; 

          PaCO2-a pressão parcial de dióxido de carbono arterial; HCO3—bicarbonato; BE-o excesso de      

base. 

2.6 CAPNOMETRIA 

Para análise da pressão parcial de CO2, a coleta intermitente de sangue 

arterial ainda é um dos métodos mais utilizados. Porém, nas últimas décadas, houve 

a incorporação de equipamentos para avaliação não invasiva do CO2, mediante o uso 
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da capnometria e da medida transcutânea (TAI et al., 2010; THAWLEY; WADDELL, 

2013). No Quadro 3, estão apresentadas as vantagens e desvantagens destes 

métodos de mensuração de CO2. 

A Capnometria faz a medição da pressão parcial de dióxido de carbono 

(mmHg, kPa) na via aérea do paciente durante todo o ciclo respiratório, fornecendo 

uma medida numérica da concentração de CO2 no ar exalado ao final da expiração 

(EtCO2) (HISAMUDDIN; AB, 2010; WALSH et al., 2011; GOLDSMITH et al., 2017). 

Este valor representa, com boa aproximação, o CO2 alveolar. Assim, normalmente a 

diferença entre a PaCO2 e a EtCO2 é mínima, mas pode variar de acordo com o estado 

clínico do paciente (WALSH et al., 2011). 

A análise do CO2 exalado por meio da capnometria é um método rápido, 

preciso e não invasivo que permite avaliar o gás exalado durante todo o ciclo 

respiratório (THAWLEY; WADDELL, 2013). 

Em relação às vantagens da capnometria, sabe-se que é um método que 

permite a monitoração não invasiva contínua de pacientes de alto risco, pacientes 

submetidos à ventilação artificial, desmame e em anestesiologia. Já as principais 

desvantagens incluem o custo elevado dos monitores, a necessidade de calibração e 

sua não confiabilidade em pacientes com instabilidade hemodinâmica e alterações no 

padrão respiratório (WALSH et al., 2011; GOLDSMITH et al., 2017). 

QUADRO  3 - DESCRIÇÃO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MÉTODOS 
UTILIZADOS PARA MENSURAÇÃO DO DIÓXIDO DE CARBONO. 

Método Vantagens Desvantagens Mensuração 
 Gasometria 

Arterial 
- Padrão Ouro 
- Controle da ventilação e 
oxigenação 
- Controle metabólico 
 

- Método invasivo 
- Demora na obtenção do 
resultado  
- Condição do momento 
- Repetição frequente 
 

- pH  
- PaO2  
- PaCO2  

- SaO2 
- HCO3  
- BE 

Capnometria - Método contínuo 
- Não Invasivo 
- Rápido resultado 
- Fácil calibração 
 

- Falta de precisão 
- Baixo nível de evidência 
científica 
- Alto custo 

- EtCO2 

Monitorização 
Transcutânea 

- Método contínuo 
- Não Invasivo 

- Preparo complexo 
- Calibração constante 
dos eletrodos 
- Uso adesivo com 
margem de erro 
- Resposta lenta 
- Mudança dos eletrodos 

- PtcCO2 

FONTE: YANDA et al. (2003); THAWLEY; WADDELL (2013); GOLDSMITH et al.( 2017); JIN et al. 
(2017); RILEY (2017). 
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NOTA: 
PaCO2 - Pressão parcial de dióxido de carbono arterial; ETCO2 - Dióxido de carbono expirado; PtcCO2 
- Pressão transcutânea de dióxido de carbono. 
 
 
 
 O CO2 é transportado pela hemoglobina para os pulmões para ser exalado. Os 

pulmões possuem áreas perfundidas pela corrente sanguínea, aonde ocorrem as 

trocas gasosas, chamada de ventilação alveolar e áreas que servem somente para a 

condução do ar,  denominado espaço morto anatômico. Já o espaço morto fisiológico 

refere-se às áreas destinadas as trocas gasosas sem função efetiva (RILEY, 2017). 

O equilíbrio entre a ventilação (V) e a perfusão (Q) nas regiões do pulmão é essencial 

para as trocas gasosas. Algumas doenças podem alterar a relação V/Q causando 

hipoxemia ou hipercapnia. A comparação da quantidade de CO2 exalado com a 

quantidade de CO2 no sangue arterial é uma boa estimativa da V/Q (RILEY, 2017).  

 O gradiente PaCO2 – EtCO2 pode apresentar variação de 4 a 7 mmHg em 

condições normais, porém pode apresentar maior diferença na presença de alguma 

condição que altere a relação V/Q (RILEY, 2017). 

 Existem dois tipos de capnógrafos para a medição do CO2, o mainstream e o 

sidestream, e a diferença entre eles está na localização do sensor infravermelho. No 

mainstream  o sensor é conectado diretamente no tubo endotraqueal como uma parte 

do circuito respiratório, utilizados em pacientes intubados (Figura 3). No sidestream o 

sensor fica localizado na unidade principal do equipamento, onde os gases são 

analisados no interior do mesmo (KERSLAKE; KELLY, 2017; RILEY, 2017).   

 
FIGURA 3 - CAPNÔMETRO MAINSTREAM POR LUZ INFRAVERMELHA 

 
FONTE: EMMA EMERGENCY (2017); Adaptado de RASERA (2010). 
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A medida de CO2 neste sistema é obtida pela mistura de gases respiratórios 

e pela diferença na absorção da luz infravermelha dos componentes com 

comprimentos de onda diferentes. Quando o feixe de luz  infravermelha passa através 

do adaptador da via aérea, parte da luz é absorvida pela mistura de gases. A absorção 

é feita por todos os gases com átomos diferentes na molécula, o CO2 é absorvido pela 

luz infravermelha de comprimento de onda de 4.260 nm. A quantidade de luz 

absorvida é, então, mensurada por um espectrofotômetro com dois filtros 

posicionados para receber o feixe de luz infravermelha.  O espectrômetro incorpora 

um detector infravermelho que converte o feixe de luz em um sinal elétrico. O sinal 

elétrico é convertido para um valor digital, que é processado por um microprocessador  

(OTÁVIO et al., 1992; EMMA EMERGENCY, 2017).  

Em relação ao espaço morto fisiológico, áreas ventiladas, mas que não 

possuem perfusão adequada, podem ser agravadas devido à doenças pulmonares ou 

por fatores secundários, como débito cardíaco baixo ou hiperdistensão alveolar. 

Pacientes com grandes áreas de espaço morto fisiológico estão propensos à falha na 

extubação (RILEY, 2017).  

Em crianças e adultos, a  correlação entre PaCO2 e EtCO2 já está 

documentada, porém em neonatos e lactentes ainda existem controvérsias (JIN et al., 

2017). A gravidade de alguma doença pulmonar também pode influenciar a correlação 

entre estes dois parâmetros, assim como o peso, pois crianças com menos de 5 kg 

apresentaram fraca correlação (TREVISANUTO et al., 2012).  

 

2.7 PREMATURIDADE 

 

Pela Organização Mundial da Saúde (OMS), RNPT é aquele que nasce antes 

de completar 37 semanas de gestação ou menos de 259 dias, desde o primeiro dia 

do último período menstrual (WHO, 1977).  

A determinação da idade gestacional (IG) ao nascimento deve ocorrer 

preferencialmente pelo resultado de ultrassonografia obstétrica realizada entre 10 e 

13 semanas e 6 dias de gestação, considerada atualmente o padrão-ouro para esta 

definição. Na ausência desta, a IG pode ser estimada por cálculos a partir da data da 
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última menstruação, ou ainda, pelo exame físico do RN, com avaliação de critérios 

somáticos e neurológicos que permitem a atribuição de por escores, como por 

exemplo, escore de New Ballard (BLENCOWE et al., 2013).  

Os RNPT são classificados de acordo com a IG em: prematuros extremos (< 

28 semanas), prematuros (28 a < 32 semanas) e prematuros tardio (34 a 36 semanas 

e 6 dias) (Figura 4) (BLENCOWE et al., 2013).   

Quanto ao peso ao nascimento, classificam-se: extremo baixo peso (< 1000 

g), muito baixo peso (1000 - 1499 g) e baixo peso (1500 – 2499 g) (EUSER et al., 

2008).   

Os RN podem também ser classificados de acordo com o peso para idade 

gestacional em: Adequados para a IG (AIG), Pequenos para a IG (PIG) e Grandes 

para a IG (GIG). O primeiro gráfico para análise do crescimento intrauterino foi 

desenvolvido por Battaglia e Lubchenco (1967) (Anexo 1) ( BATTAGLIA; 

LUBCHENCO, 1967). Para avaliar as dimensões do corpo ao nascer, as curvas de 

Fenton e Kim, 2013, publicadas muito recentemente, são um excelente instrumento, 

tornando todas as anteriores desatualizadas (Anexo 2 e 3) (FENTON; KIM, 2013).   

 
FIGURA 4 - PERÍODOS DA GESTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA IDADE GESTACIONAL 

 
FONTE: BLENCOWE et al; (2013) 

 

O parto prematuro pode ocorrer por causas espontâneas ou por alguma 

necessidade de interrupção da gestação, por exemplo, em função de riscos para a 
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mãe ou para o bebê. As causas espontâneas podem ser multifatoriais, como por 

exemplo, fatores sócios-ambientais, características maternas, tais como idade 

(avançada ou adiantada) e estilo de vida, presença de comorbidades como infecções, 

gestações múltiplas, infecções entre outros (BLENCOWE et al., 2013). Em relação às  

condições maternas durante a gravidez ou dos fatores placentários e fetais, pode 

impedir a gestação normal a ocorrência de pré-eclâmpsia grave, descolamento de 

placenta, ruptura uterina, sofrimento fetal e restrição do crescimento fetal 

(BLENCOWE et al., 2013).  

Após o nascimento,  verifica-se as condições gerais do recém-nascido por 

meio de uma pontuação. Este escore foi criado em 1952 pela Dra Virginia Apgar, para 

fornecer um método rápido de avaliação das condições gerais do recém-nascido pelas  

pontuações em cinco sinais clínicos: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus 

muscular, irritabilidade reflexa e coloração da pele,  método utilizado até hoje e em 

todo o mundo (APGAR, 1953). 

Pontuação de 0 a 2, para cada sinal, de acordo com a presença ou ausência,  

avaliadas no primeiro e no quinto minuto após o nascimento (APGAR, 1953). A 

somatória da pontuação indicará o índice de Apgar, quando maior que 7 indica que o 

recém-nascido está bem ou excelente (APGAR, 1953; CASEY et al., 2001). 

 

 
TABELA 3 - ADAPTAÇÃO PARA O PORTUGUÊS DA PONTUAÇÃO DO ESCORE DE 

APGAR. 

Sinais Score 

 0 1 2 

Frequência cardíaca Ausente < 100 bpm > 100 bpm 

Esforço respiratório Ausente Choro fraco, hipoventilação Bom, Choro forte 

Tônus muscular Flácido Alguma flexão Movimento ativo 

Irritabilidade reflexa Sem resposta Careta Tosse ou espirro 

Coloração da pele Cianótico ou 

pálido 

Corpo rosado e extremidades 

cianótica 

Completamente 

rosado 

FONTE: APGAR (1953); AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS (1986). 
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2.8 SISTEMA RESPIRATÓRIO DO RECÉM-NASCIDO A TERMO E PRÉ-TERMO 

 

O aparelho respiratório dos RN ou das crianças tem características próprias e 

diferentes de adultos. O desenvolvimento pulmonar começa antes da 16ª semanas de 

vida intrauterina, quando a árvore brônquica é formada. Os alvéolos se desenvolvem 

depois do nascimento,  crescem em quantidade até os 8 anos de idade e em tamanho 

até a vida adulta. Os vasos pré-acinares, veias e artérias acompanharão o 

desenvolvimentos das vias aéreas. Os vasos acinares acompanharão o 

desenvolvimento dos alvéolos, assim, as crianças não apresentam estrutura pulmonar 

completa como a de um adulto, o que acarreta condutas diferentes no tratamento 

(POSTIAUX, 2004). O crescimento das vias aéreas prossegue após o nascimento,  

seu diâmetro dobra e o comprimento triplica até a idade adulta (FRIEDRICH et al., 

2005).  

O desenvolvimento pulmonar é dividido em fases: fase embrionária (3 a 6 

semanas), fase pseudoglandular (6 a 16 semanas), fase canicular (16 a 26 semanas), 

fase sacular (26 a 36 semanas) e fase alveolar (36 a 3 anos) (FIGURA 5) 

(GOLDSMITH et al., 2017). 

Na fase embrionária, o “broto pulmonar” começa a se desenvolver  21 a 26 

dias após a fertilização, originando-se da parte anterior do intestino primitivo. Esta fase 

é  importante, pois qualquer alteração pode resultar mal formação, como estenose 

traqueal e fístula traqueoesofágica. A fase pseudoglandular é caracterizada pelo 

desenvolvimento das vias aéreas mais baixas, as vias de condução, como os 

brônquios e os bronquiolos. Cistos broncogênicos, enfisema lobar congênito e hérnia 

diafragmática congênita podem surgir devido a problemas de formação nesta fase. Na 

fase canalicular são formados os ácinos, onde ocorrem a troca gasosa, e inicia o 

desenvolvimento dos capilares pulmonares. Na fase sacular há a formação dos sacos 

aéreos terminais (alvéolos primitivos), aumenta a presença dos capilares sanguíneos 

e completa-se  o desenvolvimento e maturação do sistema de surfactante pulmonar. 

A última fase, a alveolar, ocorre uma proliferação dos alvéolos primitivos e estes se 

desenvolvem, tornando-se maduros, após o nascimento (GOLDSMITH et al., 2017). 
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FIGURA 5 - FASE DO DESENVOLVIMENTO PULMONAR 

FONTE: KIMURA; DEUTSCH (2007). 
 

Ao nascimento existem aproximadamente 50 milhões de alvéolos, ou seja, 

apenas 20% do número de alvéolos na idade adulta. Antes dos 6 anos de idade a 

ventilação colateral quase não existe, pois tem ausência dos poros de Köhn e estas 

comunicações interalveolares só estarão bem definidas em torno dos 12 anos. Os 

canais de Lambert, que são responsáveis pela comunicação entre bronquíolos 

respiratórios e alvéolos, também ocorrem da mesma forma que os poros de Köhn. 

Esta ventilação colateral ausente favorece o surgimento de atelectasias (POSTIAUX, 

2004).  

Em relação às características anatômicas, os RNPT apresentam diferenças 

comparado com um adulto, o que acarreta em uma desvantagem mecânica. O RNPT 

apresenta caixa torácica transversalmente cilíndrica, esterno menos calcificado, 

costelas horizontalizadas e cartilaginosas com os músculos intercostais de curso mais 

curtos, o que dificulta a elevação das costelas durante a respiração. Além disso, o 

diafragma é mais horizontal do que no adulto, as costelas inferiores tendem a se 

mover para dentro, ao invés de mover-se para cima durante a inspiração. A 

capacidade de resistência do diafragma é determinada principalmente pela massa 

muscular e a capacidade oxidativa das fibras musculares, que são de contração lenta 

(fibras tipo 1). Assim, o RNPT é mais propenso à fadiga muscular respiratória levando 

a um quadro de insuficiência respiratória (GOLDSMITH et al., 2017). 



50 
 

A complacência é a dimensão da elasticidade e distensibilidade do sistema 

respiratório, medida por meio da relação do volume e pressão. A complacência 

pulmonar é diminuída em RN, devido a menor quantidade de elastina e menor 

produção de surfactante, enquanto a complacência da caixa torácica e aumentada 

(por arcos costais mais horizontalizados e menos rígidos e pela musculatura 

intercostal menos desenvolvida) (POSTIAUX, 2004).  

As costelas dos RNPT mais horizontalizadas, mais cartilaginosas (GUZMAN, 

1991; NICOLAI, 2006) e a musculatura intercostal mais fraca, proporcionam parede 

torácica mais complacente o que favorece à incapacidade de manter a estabilidade e 

de se opor a ação do diafragma. A parede torácica dos RNPT mais complacente, 

permite aumento da frequência respiratória (FR) para melhorar a ventilação pulmonar 

(GUZMAN, 1991). 

A FR normal do RNPT fica em torno de 40 respirações por minuto (rpm), o 

volume de ar corrente em cada respiração é, em média, de 16 mililitros. Isto dá volume 

respiratório minuto total de 640 mL/min, que é cerca de duas vezes maior em relação 

ao peso corporal de um adulto. A capacidade funcional residual dos pulmões do RNPT 

é apenas a metade da de adulto em relação ao peso corporal. Essa diferença causa 

aumentos e reduções cíclicos excessivos na concentração de gases sanguíneos do 

RN se a FR ficar lenta, já que é o ar residual nos pulmões que atenua essas variações 

dos gases sanguíneos (GUYTON; HALL, 2011). 

A complacência pulmonar e a resistência das vias aéreas são relacionadas ao 

tamanho do pulmão. Assim, quanto menor o pulmão, menor a complacência e maior 

a resistência. A resistência das vias aéreas é alta no RNPT, um dos fatores é devido 

ao pequeno diâmetro das vias aéreas nos pulmões ou até mesmo um modesto 

estreitamento, que resultará em um aumento acentuado na resistência (GOLDSMITH 

et al., 2017). 

Destaca-se ainda que o metabolismo dos RNPT é mais elevado, sendo o 

consumo de oxigênio por unidade de peso duas vezes mais elevado que no adulto, 

assim, precisa de maior ventilação por unidade de volume pulmonar, o que leva estes 

RNPT a ter uma menor reserva de área pulmonar para troca gasosa que os adultos, 

fator importante que faz com que estes RNPT tenha saturação de oxigênio diminuida, 

ou seja, diminua o percentual de hemoglobina do sangue arterial que está ligada ao 

oxigênio, rapidamente após uma hipoventilação ou uma apneia de curta duração 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, 2003). 
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O RNPT está mais propenso à doenças, pois a gravidez encurtada não permite 

o desenvolvimento suficiente dos órgãos, há maior vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de lesão pulmonar do que o recém-nascido que atinge o termo da 

gravidez (FRIEDRICH et al., 2005). Assim, os RNPT são mais susceptíveis à 

disfunção pulmonar e, na maioria das vezes, necessitam  de oxigenioterapia ou 

ventilação mecânica logo após o nascimento, o que pode vir a causar hiperoxia, 

volutrauma e barotrauma, interrompendo o desenvolvimento pulmonar normal 

(BARBOSA et al., 2006; GLASS et al., 2015).  

O sistema respiratório, por ser pouco desenvolvido no RNPT, tem a 

capacidade vital e a capacidade funcional residual dos pulmões pequenas, além disso, 

a secreção de surfactante é diminuida ou ausente (GUYTON; HALL, 2011).  

Quando o nascimento prematuro ocorre na fase sacular, é frequente a 

ocorrência de Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), com ventilação 

espontânea ou mecânica, podendo haver insuficiência pulmonar, enfisema pulmonar 

e evolução para DBP (GOLDSMITH et al., 2017). 

As complicações do nascimento prematuro situam-se entre as principais 

causa de morte neonatal, cerca de 35% das mais de 3 milhões de mortes no mundo, 

seguida por pneumonia. Infecções podem agravar as alterações respiratórias e 

aumentar  o risco de morte (BLENCOWE et al., 2013). 

 

2.9 DOENÇAS PULMONARES NEONATAIS 

 
A prematuridade pode acarretar uma série de enfermidades pulmonares, que 

acometem desde os prematuros mais sadios e sem perdas significativas da função 

pulmonar, até aqueles mais graves, dependentes de ventilação ou oxigênio 

(FRIEDRICH et al., 2005). Os prematuros extremos tem maior chance de desenvolver 

morbidades pulmonares, pois além de não estarem com o pulmão completamente 

desenvolvidos, podem permanecer por tempo prolongado em ventilação mecânica e 

oxigenoterapia, o que leva a outras doenças pulmonares  (STEVENS et al., 2014). 

Dos problemas respiratórios que mais acometem os RN, a SDR  e a DBP são 

considerados os mais frequentes (ABREU et al., 2006).  
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2.9.1 Síndrome do Desconforto Respiratório do recém nascido  

 

A SDR do recém-nascido, antes conhecida com Doença da Membrana Hialina 

(DMH), é caracterizada pela deficiência de surfactante alveolar associada à 

imaturidade do pulmão  e também pela má adaptação do recém-nascido prematuro à 

vida extra-uterina (BOUGHTON et al., 1970; ADOLFO; VAZ, 1982; GOLDSMITH et 

al., 2017). A frequencia desta doença é inversamente proporcional à IG e sua 

gravidade  aumenta de acordo com a diminuição da idade gestacional ao nascimento, 

sendo  uma das doenças pulmonares mais comuns em RNPT com IG menor que 32 

semanas (ABREU et al., 2006; GOLDSMITH et al., 2017).  Diabetes materno,  asfixia 

perinatal, baixo peso e baixa IG e  falta de exposição aos corticosteróides pré-natais 

são considerados fatores de risco para a SDR (GOLDSMITH et al., 2017).  

Na SDR, a criança apresenta sinais de comprometimento respiratório desde 

o nascimento, caracterizada por taquipnéia; retrações intercostais e diafragmáticas; 

gemência expiratória, batimento de asa de nariz e cianose. Atinge cerca de 50% dos 

RN de IG entre 26 e 28 semanas e 20 a 30% dos RN entre 30 e 31 semanas. O risco 

de SDR aumenta consideravelmente quando o nascimento ocorre por cesárea, 

atingindo cerca de 8%, comparado a 1% para os que nasceram de parto normal. Afeta 

principalmente os RNPT com músculos intercostais altamente complacentes e 

facilmente hiperinflados, músculos intercostais fracos e insuficiência de surfactante. 

Embora a produção de surfactante comece em torno da 22 a 24 semana de gestação 

ainda é insuficiente nesta época para prevenir o colapso alveolar, uma vez que só se 

torna suficiente após 35 semana (KENNER, 2001; GOLDSMITH et al., 2017). 

A mortalidade dos prematuros com SDR diminuiu graças  aos avanços da 

área médica,  avanços tecnológicos nos ventiladores mecânicos, a administração de 

surfactante exógeno e a capacitação das equipes envolvidas (GOLDSMITH et al., 

2017).   

A incapacidade de manter o alvéolo estável após a inspiração ocorre devido 

à falta do surfactante, que resulta em  maior tensão superficial e, assim, maior força 

de retração elástica. O volume expiratório final e a capacidade residual funcional 

permanecem diminuídas e instável o que favorece o colapso alveolar (GOLDSMITH 

et al., 2017).  
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Essencialmente os cuidados no tratamento de RNPT com SDR são: prevenir 

hipoxemia e acidose, permitindo o metabolismo tecidual normal, possibilitando a 

produção de surfactante; aperfeiçoar o manejo hídrico, evitando hipovolemia, choque 

e edema pulmonar; reduzir as demandas metabólicas; prevenir atelectasias; atenuar 

a lesão oxidante dos pulmões; monitorar a lesão pulmonar causada por ventilação 

mecânica (CLOHERTY; EICHENWALD; STARK, 2011). 

2.9.2 Displasia Broncopulmonar 

 

O efeito deletério da VM mais frequentemente encontrado em estudos em 

RNPT é a DBP que é conceituada como uma doença multifatorial que engloba em sua 

patogênese o tecido pulmonar imaturo, barotraumas, volutraumas, toxicidade do 

oxigênio e o uso prolongado da ventilação mecânica, causando importantes sequelas 

(GUEDES; CONCEIÇÃO; ALBERGARIA, 2018). 

A DBP, ou doença pulmonar crônica do recém-nascido, é relativamente 

comum nos RNPT extremos. Foi descrita pela primeira vez em 1967, sendo definida 

como uma lesão pulmonar devido à exposição prolongada à oxigenoterapia e à VM 

(NORTHWAY et al., 1967; JOBE; BANCALARI, 2001; MONTE et al., 2005; GADHIA 

et al., 2014). Estudos mostram a diferença na descrição da DBP clássica, descrita por 

Northway e colaboradores em 1967, e da “nova” DBP, sugerida através de pesquisas 

em animais e humanos a partir de 1990 (FIGURA 6) (GOLDSMITH et al., 2017). A 

“nova” DBP, reconhecida na era pós-surfactante, é caracterizada pela diminuição da 

alveolização e do comprometimento do desenvolvimento dos vasos sanguínos na fase 

embrionária, e assim, subsequente redução na área de superfície para trocas 

gasosas. Diferente a DBP clássica, da era pré-surfactante, que relatavam predomínio 

da fase fibroproliferativa, com intensa inflamação das vias aéreas, fibrose com lesão 

epitelial e hiperplasia do múculo liso, efeitos que podem se estender da infânca até a 

fase adulta ( GLASS et al., 2015; NAGIUB et al., 2017).  

Atualmente DBP é relatada como processo inflamatório causado pelo 

desenvolvimento anormal do pulmão, seus alvéolos e vasos sanguíneos, com a 

necessidade de oxigenoterapia ou ventilação assistida prolongada. A morbidade é 

frequente em RNPT, acomete cerca de 40% dos RNPT abaixo de 29 semanas e 
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aqueles de muito baixo peso (TARAZONA et al., 2016; COLLINS et al., 2017; 

GOLDSMITH et al., 2017).  

A classificação de DBP proposta pelo National Institute of Child Health and 

Human Development (NICHD) é a seguinte,  RNPT que necessitaram de oxigênio 

suplementar (FiO2 > 21%) por pelo menos 28 dias  avaliados posteriormente de acordo 

com o suporte recebido de oxigênio e à ventilação assistida, apresentando FiO2 < 21% 

são classificados como leve, FiO2 < 30% moderada FiO2 > 30% ou pressão positiva, 

grave (TARAZONA et al., 2016).   

 
FIGURA 6 - DIFERENCIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA DBP CLÁSSICA COM A “NOVA” 

DBP 

 
FONTE: NORTHWAY et al. (1967); MONTE et al. (2005); GOLDSMITH et al. (2017) 
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Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento da DBP. A oxidação, 

resultado da exposição prolongada ao oxigênio, pode interromper a septação dos 

pulmões na fase sacular do desenvolvimento, causando assim, lesão pulmonar. O 

início da ventilação mecânica e a administração de surfactante nos prematuros, 

também pode causar uma resposta inflamatória e provocar algum tipo de lesão 

pulmonar. Assim, estratégias que minimizem a exposição ao oxigênio e à ventilação 

mecânica podem reduzir os riscos de lesão pulmonar e, assim, evitar o 

desenvolvimento de DBP (JOBE; BANCALARI, 2001; PEIXOTO; COSTA, 2016).  

Recém-nascidos prematuros com diagnóstico de DBP podem persistir  com 

as alterações  na função pulmonar na adolescência e até a vida adulta, além de  

comprometimento neurológico e, assim, aumentar a utilização dos serviços em saúde 

e educação (TARAZONA et al., 2016; COLLINS et al., 2017; KELLER et al., 2017). É 

considerada a segunda doença da infância com maior custo nos Estados Unidos, após 

a asma (MENON et al., 2017). 
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3 MÉTODOS 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 
Trata-se de estudo observacional, analítico, transversal, com coleta de dados 

prospectivo para avaliação do sucesso e falha na extubação de RNPT em VMI e para 

avaliar a acurácia do capnometro para predizer sucesso no desmame ventilatório. 

 

3.2 HIPÓTESE DE ESTUDO 

 

H0 = Capnometria não é útil como parâmetro auxiliar no desmame de RNPT 

em VMI. 

H1 = Capnometria é útil como parâmetro auxiliar no desmame de RNPT em 

VMI. 

 

3.3 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

 
O estudo foi realizado no Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança 

e do Adolescente e na UTIN do Compexo Hospital de Clínicas – Universidade Federal 

do Paraná (CHC – UFPR) no período de 2014 a 2018. Os dados foram coletados entre 

julho de 2014 a novembro de 2016. 

A UTIN do CHC-UFPR é um centro terciário para atendimento neonatal, 

situada em um hospital universitário federal, cuja maternidade é credenciada pelo 

gestor do Sistema Único de Saúde como centro de referência para Gestação de Alto 
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Risco para Curitiba e Região Metropolitana. Dispõe de 10 leitos de terapia intensiva e 

15 leitos de cuidados intermediários, com taxa de ocupação próxima ou superior a 

100%, sendo que 90 a 95% destes são ocupados por neonatos nascidos na 

Maternidade do CHC-UFPR. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, sob o número CAAE 18296113.0.0000.0096 e número 

do parecer 345.090. Todos os pais ou responsáveis assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

3.4 CASUÍSTICA 

 
Em Curitiba e região metropolitana, segundo os dados do DATASUS no ano 

de 2014, ocorreram 3.041 nascimentos de prematuros com idade gestacional entre 

22 a 36 semanas, com peso ao nascimento entre menor de 500 g até 3.999 g.  

Entre o período de coletas (julho de 2014 a novembro de 2016), foram 

admitidos no serviço de neonatologia do CHC-UFPR 507 prematuros com idade 

gestacional entre 24 a 36 + 6 (dias) semanas, destes 177 com necessidade de 

ventilação mecânica.  

 

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
Foram incluídos nesta pesquisa RNPT com IG entre 24 a 36 + 6 (dias) 

semanas, submetidos à VMI, em primeira intubação, daqueles cujo o início da coleta 

foi nas primeiras 24 horas da intubação e  que o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi assinado. 

 

3.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
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Foram excluídos os RN com malformação do Sistema Nervoso Central (SNC), 

malformação de vias aéreas e pulmonares, aqueles que, por indicação médica, 

estavam em restrição de manuseio, os transferidos para outros hospitais, as 

extubações não planejadas e os óbitos precoce, ou seja, entre 12 a 24 horas de vida. 

 

3.7 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 
Considerando os critérios de inclusão e exclusão, constituiram a população 

de estudo 72 RNPT, de ambos os sexos, submetidos a VMI por presença de doença 

pulmonar ou por outras condições clinicas como insuficiência cardíaca, asfixia 

perinatal, apneia, sepse, instabilidade hemodinâmica e fadiga dos músculos 

respiratórios. 

 

3.8 AMOSTRA E TÉCNICA DE AMOSTRAGEM 

 
Entre os 72 RNPT que constituiram a população de estudo 51 foram 

selecionados de forma não probabilística, de acordo com a disponibilidade da 

pesquisadora para a coleta de dados (Figura 7). 
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FIGURA 7 - FLUXOGRAMA DA DIVISÃO DA AMOSTRA 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

 
3.9 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 
Considerando a hipótese relacional do estudo as variáveis analisadas por 

meio da capnometria, gasometria arterial, os parâmetros ventilatórios, dados vitais e 

características gerais serão posicionadas como variáveis independente e variável 

dependente, a extubação endotraqueal. Os casos de reintubação antes de 72 horas 

serão considerados características de insucesso na extubação.  

As características gerais analisadas foram: sexo, IG, peso ao nascimento e 

APGAR no 5˚ minuto. Os dados vitais (limites de normalidade) foram: FC (120 a 160 
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bpm), FR (40 a 60 rpm), temperatura axilar (36,5 – 37,5˚ C) e SpO2 por oximetria de 

pulso (90 – 95%). Para os gases sanguíneos arteriais foram considerados dentro dos 

limites de normalidade: pH (7,25 -7,35), PaO2 (50 – 80 mmHg), PaCO2 (40 – 50 

mmHg), HCO3 (22 – 26 mEq/L), BE ( - 2 – + 2) e SaO2 (89 – 93%), de acordo com o 

manual da UTIN do CHC/UFPR de 2014.  

 
 
3.10 PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

 
Todos os recém-nascidos foram submetidos à  ventilação mecânica, em modo 

assistido controlado (AC) ou Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV) 

com ou sem Pressão de Suporte (PS). O ventilador mecânico foi o da marca Puritan 

Bennett ™ 840®, Carlsbad, Califórnia. As amostras de sangue arterial heparinizadas 

foram analisadas com o equipamento GEM Premier 3000® (Laboratório de 

Instrumentação, Lexington, MA), calibrado diariamente. Imediatamente antes da 

retirada da amostra de sangue pelo médico, a EtCO2 foi obtida por capnômetro portátil 

mainstream.  O intervalo entre as medidas da capnometria e da gasometria arterial 

não excedeu 15 minutos. 

A EtCO2 exalada foi mensurada por  capnômetro portátil convencional 

mainstream (EMMA Emergency Capnometer, Phasein AB, Danderyd, Suécia) 

colocado entre o tubo endotraqueal do paciente e o circuito do ventilador mecânico 

(Figura 8). Os valores de pico de concentração de CO2 foram exibidos a cada 

respiração, sendo captada 3 medidas e utilizado a média destes valores. A obtenção 

dos dados da capnometria foi realizado uma vez pela manhã, até 15 minutos antes ou 

após a retirada de sangue para amostra da gasometria arterial. A frequência cardíaca 

e  saturação de oxigênio foram mensuradas pelo oxímetro de pulso e monitor 

OxiMax® N-560 (Covidien, Mansfield, USA) e temperatura axilar foi obtida dos 

prontuários da enfermagem. 

A coleta de dados dos RNPT foi realizada diariamente, no período da manhã, 

de acordo com a rotina da UTIN, do primeiro dia de ventilação mecânica até a remoção 

do tubo endotraqueal. As medidas foram registradas juntamente com informações 
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sobre os diagnósticos clínicos, parâmetros vitais, parâmetros da ventilação mecânica 

e de gasometria arterial. 

 

FIGURA 8 - COLETA DOS DADOS DA ETCO2 POR MEIO DO CAPNÔMETRO PORTÁTIL 
CONECTADO ENTRE O TUBO ENDOTRAQUEAL DO PACIENTE E O CIRCUITO DO 
VENTILADOR MECÂNICO. 

 
FONTE: O autor (2018). 

NOTA: Autorizado o uso da imagem. 

 

3.10.1 Indicação para a ventilação mecânica 

 

A indicação de intubação traqueal e VM seguiu os critérios do protocolo 

clínicos da UTIN CHC/UFPR de 2014, considerando os seguintes critérios:  

a) Apnéia recorrente, associada com à bradicardia (< 80 a 100/min.), 

requerendo ventilação com máscara, mais de uma vez a cada 12 horas;  
b) Hipoventilação com pH < 7,25 e PaCO2 > 55 - 60 mmHg; 

c) Hipoxemia com PaO2 < 50 em FiO2 70%; 
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d) Antecipação de colapso cardiovascular iminente (como na sepse grave) ou 

instabilidade ventilatória (crises de insaturação frequentes em Hipertensão 

Pulmonar Persistente (HPP));  

e) Apneias frequentes, mesmo sem necessidade de Ventilação com Pressão 

Positiva (VPP), em RN com enterocolite necrosante com necessidade de 

suporte ventilatório, Hemorragia Peri-Intraventricular (HPIV); 

f) Sepse. 

 

3.10.2 Critérios para extubação 

 
 Os critérios para extubação também seguiram os recomendados no protocolo 

da UTIN do CHC/UFPR e incluíram respiração espontânea regular e com reflexo de 

tosse; FiO2 ≤ 40% para manter saturação ≥ 90%; PIP <15 - 18 cmH2O e FR de 15 -

20/min; pH acima 7,25 e PaCO2 abaixo de 50 mmHg. As extubações não planejadas 

foram manejadas de acordo com a equipe médica da UTIN. 

 
3.10.3 Sucesso na extubação 

 
Foi considerado como sucesso na extubação a permanência de pelo menos 

72 horas sem o tubo endotraqueal, em respiração espontânea efetiva, com SatO2 

adequada e clinicamente estável.  

3.10.4 Protocolo para uso de CPAP após extubação 

Conforme o protocolo clínico da UTIN CHC/UFPR de 2014, é indicado o uso 

do CPAP nasal após a extubação nos RNPT com SDR, menos de 1250 gramas e 

indicação da VM por apnéia. Em RNPT com SDR ou com peso abaixo de 1500 

gramas, extubar para  CPAP ou NIPPV, com pressão de 4 a 6 cmH2O e com FiO2 

10% superior ao pré-extubação, ou aquele suficiente para manter a saturação de 

oxigênio entre 90 e 95%. Nos RNPT com doença residual e VMI por mais de 14 dias, 

extubar para CPAP com 7 a 9 cmH2O, sendo realizado exame de gasometria arterial 

20 a 30 minutos após a permanência em CPAP.  
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3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 
Os dados obtidos foram transferidos e armazenados em uma planilha de MS 

Excel® (Windows 8) e para a efetivação da análise estatística, foram transferidos para 

o programa estatístico Statistica® versão 10 e para o programa MedCalc® versão 

7.4.4.1.  

Para caracterização da amostra foi utilizado a estatística descritiva (média, 

mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, frequência).  

O teste de normalidade de Shapiro Wilk foi aplicado em todas as variáveis para 

verificar o tipo de teste estatítico para devida análises, porém devido a diferença do 

tamanho da amostra entre os grupos sucesso e falha na extubação e entre os grupos 

com e sem doença pulmonar, foi optado pela estatística não paramétrica, sendo 

utilizado o teste de Mann-Whitney para verificar a diferença estatísticas entre as 

variáveis independentes dos grupos. O valor de p < 0,05 foi considerado significativo. 

O coeficiente de correlação de Pearson foi aplicado para verificar a relação 

entre PaCO2 e EtCO2, nos grupos com e sem doença pulmonar. A correlação de 

Pearson é avaliada qualitativamente quanto à intensidade, apresentando níveis de 

concordância de acordo com a tabela abaixo (Tabela 4) (FIGUEIREDO E SILVA, 

2009). 

 

TABELA 4: COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE 

PEARSON. 

r Correlação dita 

0 Nula 

0 – 0,3 Fraca 

0,3 – 0,6 Regular 

0,6 – 0,9 Forte 

0,9 – 1 Muito forte 

1 Perfeita 

                    FONTE: FIGUEIREDO E SILVA (2009). 
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A técnica de Bland-Altman foi aplicada para avaliar a correlação de 

concordância entre as medidas de PaCO2 e EtCO2. O método de Bland-Altman (1983) 

é um teste estatístico que avalia a variabilidade das diferenças entre os valores obtidos 

pelos dois métodos, denominado erro (dispersão dos dois pontos das diferenças ao 

redor da média) e a própria diferença entre os valores, chamados de viés (o quanto 

as diferenças se afastam de zero). No gráfico de Bland-Altman a linha horizontal é a 

diferença da média, e a linha superior e inferior os limites de concordância, sendo 

definidos como diferença média de mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão das 

diferenças, ou seja, intervalo de confiança de 95%  (BLAND e ALTMAN, 1983).  

Para avaliar o desempenho da capnometria em predizer sucesso ou falha na 

extubação endotraqueal, foi utilizado a análise de curvas de Características de 

Operação do Receptor (Receiver Operating Characteristic – ROC), este teste é capaz 

de descrever quantitativamente o desempenho de dois ou mais teste de diagnóstico 

(MARTINEZ, LOUZADA-NETO e PEREIRA, 2003). O Quadro 4 apresenta as regras 

gerais de interpretação dos resultados da análise da curva ROC (HOSMER e 

LEMESHOW, 1986, p. 162; LASKO, et al.,2005). 

QUADRO  4: REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS DA 
ANÁLISE DA CURVA ROC. 

ROC < 0,5 Não houve discriminação 

0,5 < ROC < 0,7 Discriminação baixa 

0,7 < ROC < 0,8 Discriminação aceitável 

0,8 < ROC < 0,9 Discriminação elevada 

ROC > 0,9 Discriminação excelente 

ROC = 1 Índice de discriminação perfeito 

FONTE: HOSMER e LEMESHOW (1986); LASKO, et al; (2005). 

 

3.12 ÉTICA EM PESQUISA 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, sob o número CAAE 18296113.0.0000.0096 e número 

do parecer 345.090, seguindo todas as regras estabelecidas. Todos os pais ou 

responsáveis dos pacientes incluídos assinaram o termo de consentimento livre e 
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esclarecido. A foto utilizada para demonstrar a conexão do capnômetro portátil ao tubo 

do ventilador mecânico, foi consentida pelos pais do RN, que assinaram uma 

autorização para o uso da imagem (concordancia) (Apêndice 3). 

 

3.13 MONITORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 A coleta, armazenamento e análise de dados, preparação do manuscrito e 

produção de artigos para publicação científica foi realizado pela pesquisadora, com a 

supervisão do orientador e do co-orientador.  

3.14 FOMENTO PARA A PESQUISA 

 A pesquisadora recebeu apoio mediante pagamento de bolsa de estudo 

durante todo o período de estudo (48 meses) da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERISTICAS GERAIS DO GRUPO DE ESTUDO 

 

Entre Julho de 2014 a Novembro de 2016 foram admitidos na UTIN-HC/PR 

507 prematuros com IG de 24 a 36 semanas, e destes, 177 necessitaram  VM. Após  

análise dos critérios de inclusão e exclusão e no decorrer do tempo de coleta, dados 

de 125 bebês foram excluídos da pesquisa (FIGURA 7). 

Entre os 72 RNPT que constituiram a população de estudo, 51 foram 

selecionados de forma não probabilística, porém destes, excluído  um RNPT grande 

para IG (GIG), que apresentava grande diferença em relação ao peso dos demais 

RNPT da amostra. Os dados de 50 RNPT foram utilizados para a análise de 

concordância entre a capnometria e a gasometria arterial. Para a análise e verificação 

das características do sucesso na extubação, 43 RNPT foram selecionados, sendo 

excluídos os óbitos precoces, ocorridos após o início da coleta de dados e entre o 

período entre 12 e 24 horas de vida (6 RNPT) e outro RNPT excluído devido o quadro 

de hipertensão pulmonar durante a permanência na VM (FIGURA 9). 

A amostra geral do estudo foi composta por 50 recém-nascidos prematuros, 

27 (54 %) meninos e 23 meninas (46 %). A média da idade gestacional foi de 28 + 3,2 

semanas,  mediana do peso ao nascimento 877,5 g (485 - 2,520 g). Quanto ao escore 

de Apgar no quinto minuto, quase metade dos escores de Apgar de 5o minuto foram 

acima de 7, que ocorreram em 24 RN (48% dos casos) (Tabela 5). Apresentaram 

doença pulmonar 45 (90 %) e apenas 05 apresentaram outras indicações para VM 

(10 %). A SDR ocorreu em 45 (90 %), asfixia perinatal 2 (4 %), apnéia 1 (2 %), fadiga 

músculo respiratório 1 (2%), insuficiência cardíaca 1 (2 %) (Tabela 6). 

Em relação à permanência em VM, a mediana do tempo em VM foi de 3 dias 

(1 - 31). 
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TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO DO ESTUDO. 

Características n. (%), mediana, media + dp 

Sexo 

Meninos 

Meninas 

 

27 (54) 

23 (46) 

Idade Gestacional (semanas) 

Média ± DP 

 

28 + 3,2 

Peso ao nascimento (g) 

Mediana 

 

877,5 (485 – 2,520) 

Apgar 5o minuto 

< 4  

4 a 7  

> 7  

50 (100) 

6 (12) 

20 (40) 

24 (48) 

Temperatura (˚C) 

Corporal 

 

36,4 + 1,1 

FONTE: O autor (2018). 
dp - desvio padrão. 
NOTA: n = 50. 
 

TABELA 6 - INDICAÇÃO  DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOS RECÉM – NASCIDOS 
PREMATUROS. 

Condição                 No. (%) 

SDR 

Asfixia perinatal 

Apneia  

Insuficiência cardíaca  

Fadiga músculo respiratório 

               45 (90) 

2 (4) 

1 (2) 

1 (2) 

1 (2) 

FONTE: O autor (2018). 
SDR - síndrome do desconforto respiratório; VM - ventilação mecânica. 
NOTA: n = 50. 
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FIGURA  9 – FLUXOGRAMA DA AMOSTRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

4.2 CARACTERISTICAS DAS AMOSTRAS DE PACO2 E ETCO2 

 

Um total de 220 análises da PaCO2 e da EtCO2 foram obtidas. A média da 

PaCO2 foi de 44 + 14,6 mmHg e da EtCO2, 43,5 + 11,4 mmHg. 

 A correlação da gasometria com a capnometria mostrou que os valores da 

PaCO2  e da EtCO2 foram similares (p = 0, 8). Também não houve diferença 

significativa na PaCO2 e na EtCO2 entre os grupos com (p = 0, 8) e sem doença 

pulmonar (p = 0, 9).  

No grupo sem doença pulmonar a média da PaCO2 foi de 44 + 15,4 mmHg, 

mediana 49 mmHg (18 – 76 mmHg), enquanto a EtCO2 foi de 43,6 + 12 mmHg, com 

27 amostras. No grupo com doença pulmonar a média da PaCO2 foi 44 + 14,4 mmHg 

e a EtCO2, 43,7+ 11,8 mmHg, com 193 amostras. 

Prematuros nascidos no 
período
(507)

Em VMI (177)

Selecionados (72)

Incluídos de forma não 
probabilística (51)

Amostra geral (50)

Amostra 
acompanhamento 
da extubação (43)
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A PaCO2 e a EtCO2 foram significativamente correlacionadas pelo método de 

correlação de Pearson (n = 220; r = 0,82; PaCO2 = 2,24 + 0,93 x EtCO2), ou seja, com 

uma diferença de apenas um pouco mais 2 mmHg entre a medida aferida pela 

gasometria e pela capnometria (Figura 10), e pela análise de concordância de Bland-

Altman é possível verificar média de diferença entre os resultados (viés) 

correspondente a 0,35 e desvio padrão de 7,57. O intervalo de confiança de 95%, com 

limite inferior e superior (linhas tracejadas) de -14,5 – 15,2 (Figura 11).  

 

 
FIGURA 10 - CORRELAÇÃO ENTRE ETCO2 E A PaCO2 COM E SEM DOENÇA PULMONAR. 

 
FONTE: O autor (2018). 
NOTA: N = 220; R = 0,82. 
PaCO2 = 2,24 + 0,93 x EtCO2 

 
No grupo sem doença pulmonar foi observado correlação significante entre os 

valores da PaCO2 e EtCO2 (diferença = 0,21, dp 7,05; 95% IC -13,61 – 14,05), e no 
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grupo com doença pulmonar (diferença = 0,37, dp 7,66; 95% IC -14,65 – 15,39), dentro 

dos limites de variações aceitáveis de aproximadamente 2 mmHg (Figura 11). A 

Tabela 7 mostra a correlação entre PaCO2 e EtCO2 separado pelas IG, apresentando 

correlação forte em todo o grupo, porém em RNPT de maior IG e sem doença 

pulmonar a correlação é muito forte. 

 
 

TABELA 7: CORRELAÇÃO ENTRE ETCO2 E A PaCO2 COM E SEM DOENÇA 

PULMONAR EM DIFERENTES IDADES GESTACIONAIS. 

Idade Gestacional Sem Doença Pulmonar Com Doença Pulmonar 

< 28 Semanas 0,85 0,78 

28 a 32 semanas 0,91 0,88 

> 32 semanas 0,98 0,89 

FONTE: O autor (2018) 
NOTA: Correlação de Pearson 
p < 0,001 

 

 

 
FIGURA 11 – DIFERENÇA E MÉDIA DA PRESSÃO ARTERIAL E EXPIRADA DE DIÓXIDO DE 

CARBONO.  

 
FONTE: O autor (2018). 
NOTA: Os valores das análises são representados por todos os pontos, n = 220, diferença = 0,35 
(desvio padrão 7,57; 95% intervalo de confiança [IC], -14,5 a 15,2). Em A são os prematuros sem 
doença pulmonar, n = 27, diferença = 0,21 (dp, 7,05; 95% IC, -13,61 a 14,05). Em B, os prematuros 
com doença pulmonar, n = 193, diferença = 0,37 (dp, 7,66; 95% IC, -14,65 a 15,39). 
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4.3 COMPARACÃO DOS GRUPOS SUCESSO E FALHA NA EXTUBAÇÃO 

 

 

Dos 49 RNPT utilizados para esta análise, 6 apresentaram falha na extubação, 

6 foram a óbito antes da primeira tentativa de extubação e 37 tiveram sucesso na 

extubação.  

 

 
TABELA 8 - CARACTERÍSTICAS DO GRUPO SUCESSO E FALHA NA EXTUBAÇÃO. 

Características Grupo sucesso (n = 37) Grupo falha (n = 6)  

 N (%) pa 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

19 (51,4) 

18 (48,6) 

 

5 (83,3) 

1 (16,7) 

0,21 

Idade Gestacional 

(semanas)  

27,8 + 3,1‡ 28,8 + 3,1‡ 0,24 

Peso ao nascimento (g) 880 (485 – 2,190) † 962,5 (610 – 1,790) † 0,64 

Temperatura (˚C) 

Corporal 

 

36,3 + 1,2‡ 

 

36,9 + 0,7‡ 

 

0,18 

Doença pulmonar (SDR) 32 (86,5) 6 (100) 0,6 

Dias em VM 3 (1 – 31) † 1,5 (1 – 4) † 0,12 

Uso de Cafeína pré-extubação 18 (48,6) 2 (33,3) 0,55 

Uso de CPAP pós-extubação 33 (89,2) 2 (33,3) 0,02* 

FONTE: O autor (2018) 
NOTA: Mediana (intervalo interquartil), dp - desvio padrão, SDR - síndrome do 
desconforto respiratório, VM - ventilação mecânica, n = 43 
*p < 0,05 
a = Teste de Mann-Whitney 
† = Mediana 
‡ = Média + desvio padrão 
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TABELA 9 - PARÂMETROS CLÍNICOS, MECÂNICA RESPIRATÓRIA E LABORATORIAIS NA 
EXTUBAÇÃO. 

Características  Grupo sucesso (n = 37) Grupo falha (n = 6) pa 

FR (rpm) 31,2 + 10,1 30,8 + 8,4 0,88 

FC (bpm) 151,1 + 18,2 167,8 + 7,8 0,04* 

SatO2 (%) 94,5 + 2,9 95,2 + 4,5 0,43 

PEEP (cmH2O) 5,4 + 0,5 4,8 + 0,4 0,07 

PIP (cmH2O) 17,5 + 3,9 15,8 + 3,6 0,73 

P platô (cmH2O) 15,8 + 3,3 12,4 + 2,9 0,04* 

VC (mL/kg) 10 (4,9 – 27) 8 (4 – 25) 0,20 

Cest (mL/cmH2O) 1,1 (0,6 – 3) 1,2 (0,4 – 3,6) 0,98 

Cdin (mL/cmH2O) 0,9 (0,5 – 2,2) 0,8 (0,4 – 2,1) 0,43 

Tinp (s) 0,4 + 0,03 0,4 + 0,04 0,21 

FiO2 35 (21 – 90) 38,2 + 12,7 0,89 

PaO2/FiO2 171,9 (54,4 – 623,8) 164 (108 – 304,77) 0,69 

Vol min (L/m) 0,5 (0,1 – 1,3) 0,4 (0,05 – 0,5) 0,06 

PaO2 (mmHg) 64,5 (31 – 150) 68,4 + 16,4 0,89 

PaCO2 (mmHg) 39 + 12,2 50,6 + 10,6 0,05* 

pH 7,7 + 0,1 7,2 + 0,2 0,41 

HCO3 (mEq/L) 21,8 + 6,2 21,2 + 3,6 0,75 

BE  -2,7 (-22,1 – 8,7) -6,2 (-10,6 – 4,1) 1,00 

EtCO2 (mmHg) 39,3 + 10,3 51,8 + 8,1 0,01* 

FONTE: O autor (2018). 
NOTA: VC – volume corrente; Vol min – volume minuto; FR – frequência respiratória; FC – frequência 
cardíaca; rpm – respirações por minuto; bpm – batimentos por minuto; oC – graus celsius; PIP – pico 
de pressão inspiratória; Pplatô – pressão de platô; PEEP – pressão positiva no final da expiração; Cdin 
– complacência dinâmica; Cest – complacência estática; pH - potencial de hidrogênio iônico; PaCO2 – 
pressão parcial de dióxido de carbono; PaO2 – pressão parcial de oxigênio arterial; HCO3- – 
bicarbonato; BE – excesso de base; SpO2 – saturação parcial de oxigênio; EtCO2 - ar exalado ao final 
da expiração; mmHg – milímetros de mercúrio ; mL - mililitro; mL/kg- mililitro por quilograma; s - 
segundos; cmH2O – centímetro de água; L/min – litros por minuto; mL/cmH2O – militro por centímetro 
de água; cm2 - centímetro quadrado; mEq/L -miliequivalentes por litro. 
n = 43 
*p < 0,05 
a = Teste de Mann-Whitney 
 
 
 

Há algumas diferenças consideráveis entre os grupos, como o tamanho da 

amostra, sendo 37 no grupo sucesso e apenas 6 no grupo falha. É importante analisar 

as razões pelas quais este grupo apresentou falha, mesmo apresentando algumas 

características semelhantes, como a idade gestacional, peso ao nascimento e 

temperatura. Algumas das características que apresentou diferença entre os grupos 

sucesso e falha na extubação, respectivamente, foram os dias em VM 3 (1 – 31)/ 1,5 
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(1 – 4), o uso da cafeína pré-extubação 18 (48,6%)/ 2 (33,3%), o uso do CPAP no 

período pós-extubação 33 (89,2%)/ 2 (33,3%). Outro fator que pode ter influenciado 

no sucesso na extubação foi a presença de 100% de prematuros com SDR no grupo 

falha (Tabela 8). O uso do CPAP após a extubação seguiu o protocolo do serviço do 

da UTIN CHC/UFPR de 2014.  

Os parâmetros que apresentaram diferença estatisticamente significativa entre 

sucesso e falha na extubação foram a pressão de platô (p = 0,04), PaCO2 (p = 0,05), 

e a EtCO2 (p = 0,01). A pressão de platô foi ligeiramente mais alta nos RNPT que 

apresentaram sucesso na extubação, o que pode ter proporcionado uma melhora no 

recrutamento alveolar. Em relação aos parâmetros da gasometria arterial, a PaCO2 

apresentou valores mais próximos aos considerados de referência. O grupo que 

apresentou falha na extubação apresentaram valores de pressão mais baixo e de CO2 

mais alto. A frequência cardíaca também apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,04), sendo mais alta no grupo que falhou na extubação (Tabela 9).  

   

 
FIGURA 12 -  CURVA ROC (RECEIVER OPERATING CHARACTERISTIC) PARA 

ANÁLISE DA CAPNOMETRIA EM PREDIZER SUCESSO OU FALHA NA EXTUBAÇÃO DA 
VENTILAÇÃO MECÂNICA. 

 

FONTE: O autor (2018). 
NOTA: Área sob a Curva = 0,88 
            IC 95% = 0,70-0,97 
            Ponto de corte = EtCO2 42 mmHg (S = 100 E = 78,3) 
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A figura 12 apresenta a análise da curva ROC, mostrando que a capnometria, 

por meio da EtCO2, possuiu uma alta sensibilidade  e especificidade em predizer falha 

na extubação. O ponto de corte 42 mmHg possuiu 100% de sensibilidade e 78,3% de 

especificidade, obtendo uma probabilidade segura de sucesso na extubação. Os 

pontos acima de 50 mmHg apresenta uma sensibilidade de 60% e uma especificidade 

de 82,6%, reduzindo as chances de sucesso na extubação.   

A curva de Regressão Logistica Univariada também mostra concordância em 

apresentar a capnometria como ferramenta segura para predizer sucesso na 

extubação, mostrando que a  EtCO2 acima de 42 mmHg pode diminuir a chance de 

sucesso na extubação (Figura 13). 

 

FIGURA 13 - REGRESSÃO LOGÍSTICA UNIVARIADA DOS VALORES DA 
CAPNOMETRIA. 

 

FONTE: O autor (2018). 
NOTA: p < 0,01 
N = 43 
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5 DISCUSSÃO 

 

A monitorização contínua da capacidade de difusão arterial por meio da PaCO2 

e da EtCO2 são essenciais para os prematuros em VM. A EtCO2 vem se mostrando 

um método menos invasivo para acompanhar as alterações no CO2, porém em 

prematuros ainda não é bem aceito devido a poucos estudos e resultados 

significativos nesta área (WU et al., 2003; RÜDIGER et al., 2005; BHAT; ABHISHEK, 

2008).  Alguns fatores podem influenciar o EtCO2, como a hipotensão arterial, 

variações na temperatura, mudanças na frequência respiratória e na relação 

ventilação/perfusão (RASERA; GEWEHR; MARIA; et al., 2011). No presente estudo, 

a doença pulmonar ao nascimento não influenciou os resultados, apresentando 

correlação similar entre EtCO2 e PaCO2 em prematuros com e sem doença pulmonar 

de base.  

Em UTIN o acompanhamento e monitoramento dos prematuros com 

insuficiência respiratória por meio do exame de gasometria arterial é muito comum 

(SANDBERG et al., 2011), pois este exame é considerado padrão ouro para avaliar 

se a ventilação está proporcionando uma boa oxigenação e perfusão (TAI et al., 2010). 

Os resultados dos dois grupos apresentaram valores de concordância, com uma 

diferença da média entre EtCO2 e PaCO2 pequena, o que pode ser considerado um 

resultado de sucesso. Assim, o EtCO2 pode ser recomendado para o monitoramento 

diário, ajudando a ajustar os parâmetros do ventilador mecânico (ASHWOOD et al., 

1983). 

Na análise do grupo total a PaCO2 e EtCO2 apresentaram boa correlação, o 

que difere de outros estudos. Porém, quando separados por IG, apresentaram 

correlação muito forte aqueles RNPT com maior IG e sem doença pulmonar. Wu et al 

(2003), mostraram uma boa correlação em prematuros sem SDR. Em contra partida, 

Watkins e Weindling (1987) encontraram uma baixa correlação (r = 0,387, p < 0,01, n 

= 62), entre a  PaCO2 e EtCO2 em prematuros com alguma doença, atribuindo ao 

aumento do espaço morto fisiológico, diferença na ventilação/perfusão e da gravidade 

da doença pulmonar. Mesmo apresentando uma boa correlação entre EtCO2 e PaCO2 

no presente estudo e também em outras pesquisas, a doença pulmonar pode diminuir 

a efetividade e a veracidade da análise pela capnometria, pois considerando que os 
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prematuros podem ter uma alta frequência respiratória, um baixo volume corrente e 

uma baixa ventilação/perfusão, pode acarretar em instabilidade fisiológica e 

apresentar valores de CO2 por meio da capnometria  muito diferentes dos obtidos pela 

gasometria arterial (WU et al., 2003). 

A SDR foi a doença pulmonar predominante, sendo esta, caracterizada pela 

deficiência de surfactante pulmonar (CHUNG et al., 2001). Trata-se de um distúrbio 

comum em prematuros e pode estar associada com a hipertensão pulmonar e às 

anormalidades da alveolarização e neovascularização pós-natal (SCHREIBER et al., 

2003). 

A capnometria apresentou resultados satisfatórios, podendo ser usada 

diariamente como recurso adicional não invasivo para acompanhamento do desmame 

do ventilador mecânico em RNPT. A análise da curva ROC, mostrou que a 

capnometria possuiu uma alta sensibilidade  e especificidade em predizer sucesso na 

extubação no ponto EtCO2 de 42 mmHg.  A curva de Regressão Logistica Univariada 

concordou em afirmar que a EtCO2 de 42 mmHg apresenta alta probabilidade de 

sucesso e conforme ocorre aumento da EtCO2 começa a diminuir a chance de 

sucesso na extubação, o qual no ponto 51 mmHg a especificidade é de apenas 40%. 

Em estudo realizado com crianças após cirurgia cardiotorácica mostrou uma 

tendência maior à falha na extubação com pressão de CO2 mais elevada, porém não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos sucesso e falha 

(MANRIQUE et al., 2007). Assim, o presente estudo mostrou a possibilidade de 

monitorização dos níveis de CO2 menos invasivo, visto que os prematuros necessitam 

de mais atenção devido à alta frequência da retirada de amostras sanguíneas 

(SANDBERG et al., 2011). Há necessidade de técnicas não invasivas para verificar 

as ocorrências de hipercapnia ou hipocarpnia, minimizando a retirada de amostras de 

sangue e assim, reduzir os riscos de anemia e evitando também desconforto e dor 

nestes prematuros que já estão muito fragilizados (KUGELMAN et al., 2012).  

A análise dos parâmetros associados ao sucesso do desmame ventilatório dos 

RNPT, mostrou que a maioria deles apresentou sucesso na extubação. O grupo 

apresentou características similares em relação à idade gestacional, peso ao 

nascimento e temperatura. Seis prematuros morreram antes da primeira tentativa de 

extubação, sendo que 5 destes eram PIG. Os parâmetros que apresentaram diferença 

significativa foram a frequência cardíaca (FC), pressão de platô, PEEP, PaCO2, pH e 
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EtCO2, sendo estes parâmetros mais próximos aos valores considerados normais 

para a idade. 

A decisão da extubação em prematuros muitas vezes é baseada nas condições 

clínicas, nas variações da gasometria arterial, no suporte de oxigênio e no nível do 

suporte do ventilador mecânico, porém ainda não há parâmetros de segurança 

estabelecidos (CHAWLA et al., 2017; WANG et al., 2017). Alguns conceitos e 

parâmetros que tentaram ser estabelecidos não conseguiram mostrar superioridade 

sobre a experiência do corpo clínico, porém a combinação destas variáveis, como a 

análise da mecânica respiratória, os valores da gasometria, a capacidade de manter 

a respiração e a experiência clínica da equipe, quando avaliados em conjunto são 

bons parâmetros para uma extubação de sucesso (RIMENSBERGER et al., 2017).  

Estudo realizado com RNPT extremo, peso abaixo de 1.250 g, mostrou 

diferença no pH entre o grupo sucesso e insucesso (ROBLES-RUBIO et al., 2015). A 

diferença no pH entre os grupos também foi encontrada em estudo realizado por 

Chawla et al. (2013) (p = 0,04) em RNPT com idade gestacional de até 31 semanas 

(CHAWLA et al., 2013). Em publicação mais recente, Wang  et al. (2017)  mostrou 

resultado semelhante no pH e no nível de bicarbonato, sugerindo que a análise da 

gasometria arterial pode ser utilizada como parâmetro na decisão de extubação 

(WANG et al., 2017). No presente estudo, parâmetros da gasometria arterial, como a 

PaCO2 pode ser utilizado como preditivo de sucesso na extubação. A EtCO2 mostrou 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, uma forma não invasiva de 

avaliação da CO2 e que apresentou boa correlação com a PaCO2 (BHAT; ABHISHEK, 

2008). Assim podemos dizer que a EtCO2 também pode ser utilizada como indicativo 

de sucesso na extubação. Estas pesquisas estão de acordo com o presente trabalho 

e mostra a importância do exame de gasometria arterial, considerado exame padrão-

ouro, e da capnometria, que pode ser utilizada como preditivo de sucesso na 

extubação.  

Em relação à análise da pressão, estudo mostrou diferença entre a pressão 

inspiratória e a pressão máxima inspiratória (p = 0,01) (DIMITRIOU et al., 2002). O 

presente estudo mostrou diferença significativa na pressão de platô.  

Pesquisa realizada na França em RNPT abaixo de 32 semanas mostrou 

diferenças entre os grupos com e sem sucesso na extubação nos parâmetros pH (p = 

0,01), PaCO2 (p = 0,03), PIP (p = 0,02) e PEEP (p = 0,01) (DEGUINES et al., 2009), 

resultado semelhante ao presente estudo. Resultado semelhante também foi 
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encontrado em estudo realizado por Hermeto et al. (2009) que mostrou diferença 

significativa entre os grupos no pH e PaCO2 (p < 0,05), em que o grupo com sucesso 

na extubação apresentou valores de pH mais elevado e de PaCO2 menor, porém mais 

próximos aos valores de referência (HERMETO et al., 2009). 

O sistema nervoso autônomo, por meio do sistema simpático e parassimpático, 

trabalha em equilíbrio para se adaptar a diferentes situações, porém em prematuros 

este sistema ainda não se encontra plenamente maduro e funcionante, o que com 

algumas mudanças, como na pressão intratorácica e do volume pulmonar, pode 

produzir alterações na frequência cardíaca durante o período de desmame, pois o 

sistema nervoso autônomo pode induzir alterações para manter o débito cardíaco 

(HAMMASH et al., 2015; SHALISH et al., 2017). No presente estudo, a frequência 

cardíaca apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 

0,04). No grupo falha, a frequência cardíaca foi maior do que no grupo sucesso, que 

pode mostrar a tentativa do sistema nervoso autônomo para se adaptar às mudanças 

na mecânica respiratória. 

Outro fator que pode estar associado ao sucesso na extubação é a 

administração de cafeína durante o período pré-extubação. A cafeína geralmente é 

utilizada em UTIN por reduzir apneia, hipoxemia intermitente e evitar falha na 

extubação da ventilação mecânica em RNPT (ABDEL-HADY et al., 2015). No 

presente estudo, dos 37 RNPT que tiveram sucesso na extubação, 18 usaram cafeína 

(48,6%) e apenas 2 (33,3%) RNPT usaram cafeína no grupo falha. A dose de cafeína 

não foi relatada neste estudo, mas outra pesquisa mostrou que o uso de doses 

elevadas de cafeína, em comparação com baixa dose, pode diminuir a chance de 

falha na extubação em RNPT ventilados mecanicamente (MOHAMMED et al., 2015).  

O tipo de suporte respiratório utilizado após a extubação endotraqueal também 

pode influenciar no processo de desmame. Um dos mais utilizado é a CPAP. O CPAP 

é um tipo de fluxo usado para gerar a pressão positiva, sendo associado a menor 

incidência de intubação e reintubação, porque mantém os alvéolos abertos, 

prevenindo apneias e atelectasias (THOMAS; LEFLORE, 2013; AMATYA et al., 2017). 

No presente estudo, a maioria dos RNPT no grupo sucesso usou CPAP no período 

pós-extubação (89,2%) e apenas 2 RNPT fizeram uso do CPAP no grupo falha 

(33,3%). Em estudo comparando dois tipos de CPAP, CPAP nasal e ventilação nasal 

com pressão positiva intermitente (NIPPV) mostrou que ambos têm altas taxas de 

sucesso na extubação (THOMAS; LEFLORE, 2013). Com esses resultados, pode-se 
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entender que a redução gradual do suporte respiratório pode proporcionar uma melhor 

adaptação do pulmão e evitar a reintubação. O uso do CPAP após a extubação seguiu 

o protocolo do serviço da UTIN CHC/UFPR de 2014, sendo maior no grupo sucesso, 

o que também pode estar associado ao sucesso da extubação.    

Embora a idade, o peso ao nascimento e a temperatura tenham apresentado 

valores semelhantes em ambos os grupos, o Escore de Apgar foi melhor no grupo 

sucesso, com valores acima de 7 no quinto minuto, porém não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. Uma pesquisa que compara os fatores de 

risco associados à falha na extubação em RNPT com peso ao nascimento < 1.250 

gramas, mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no Escore 

de Apgar do 5o minutos (p = 0,01), no qual um índice maior na classificação do Escore 

de Apgar pode aumentar as chances de sucesso da extubação (HERMETO et al., 

2009). Estudo apresentou que os fatores de risco para falha na extubação podem 

estar associado a menores valores no Escore de Apgar no 5o minuto (p = 0,006), no 

pH (p = 0,01) e no base excess (BE) (p = 0,02) (COSTA et al., 2014).  

O grupo que apresentou sucesso na extubação eram em sua maioria AIG, o 

que pode ser um fator importante para este resultado. Apenas 6 RNPT do grupo 

sucesso eram PIG. Durante a fase de coleta de dados, 6 RNPT foram a óbito e, 

destes, 5 eram PIG. Apesar destes dados serem encontrados neste estudo, não foi 

encontrado na literatura fatores que podem estar associados os RNPT PIG ao 

insucesso na extubação, fato este que abre perspectivas à pesquisas futuras. Em 

países considerados de baixa renda, o índice de RNPT PIG é mais elevado e a taxa 

de mortalidade maior, quando associado ao baixo peso ao nascimento torna esta taxa 

ainda maior (EUROPE PMC FUNDERS GROUP, 2013). Em relação a estrutura 

pulmonar dos RNPT PIG, apresentam um retardo de crescimento intra-uterino que 

levaria a um padrão discordante de crescimento pulmonar e das vias aéreas, sendo 

estas mais estreitas em relação ao volume do parênquima (FRIEDRICH; CORSO; 

JONES, 2005). 

Este é um estudo observacional para verificar o uso da capnometria como 

parâmetro auxiliar não invasivo e para avaliar os parâmetros associados ao sucesso 

da extubação, os resultados estão de acordo com outras pesquisas já publicadas. 
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6. CONCLUSÃO  

 
A capnometria é um parâmetro adjunto válido e útil para análises em tempo 

real de níveis anormais de PaCO2 em RNPT com e sem doença pulmonar. Os 

resultados mostraram concordância na correlação da EtCO2 e da PaCO2, podendo a 

capnometria ser utilizada diariamente nestes RNPT para o acompanhamento dos 

níveis de CO2 e durante o processo do desmame ventilatório.  

A EtCO2, alta sensibilidade e especificidade para sucesso na extubação, 

apresentando chance 100 % de sucesso no ponto de corte de 42 mmHg, mostrando 

a importância desta análise em uma UTIN. 

Parâmetros clínicos, gasométricos e ventilatórios mais próximos aos valores 

de referência para a faixa etária estão associados ao sucesso na extubação 

endotraqueal.  

A capnometria mostrou-se satisfatória para ser utilizada diariamente em 

RNPT em desmame ventilatório, porém ainda não é usada de forma rotineira em 

muitas UTIN, assim, estes resultados apresentam a aplicabilidade deste equipamento, 

com dados importantes na decisão da retirada do RNPT da VMI, evitando retiradas 

diárias de amostras sanguíneas, reduzindo a dor e melhorando a qualidade de vida 

nos RNPT. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A decisão de extubar um RNPT envolve muitos fatores, como condições 

clínicas, gasométricas, suporte de oxigênio, tipo de suporte do ventilador mecânico e 

também a experiência da equipe clínica, não havendo um protocolo seguro 

consensual a ser seguido. Estes resultados visam contribuir com informações 

importantes a ser consideradas no período de desmame ventilatório e da extubação 

orotraqueal.  

A capnometria é uma técnica não-invasiva e segura nos RNPT, podendo ser 

utiizada diariamente, evitando a alta frequência de retirada de amostras sanguíneas 
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para análise da gasometria arterial, prevenindo desconforto e dor nestes RNPT, além 

de minimizar os riscos de anemias por espoliação.  

O suporte antes e depois da extubação endotraqueal, como o uso de cafeína 

e CPAP são importantes para evitar as necessidades de reintubação. Assim como 

muitas pesquisas já publicadas mostraram a importância do suporte após a extubação 

endotraqueal para evitar reintubação, o presente estudo também verificou que o uso 

do CPAP após a extubação evita a chance do retorno a intubação endotraqueal. 

 Apesar do número de indivíduos ser pequeno, apenas 50 RNPT, a quantidade 

de amostras para a análise da comparação de métodos, gasometria arterial e 

capnometria, foram grandes, com 220 análises, mostrando uma concordância 

estatisticamente significativa entre os dois exames. Ao contrário, a diferença nas 

amostras entre o grupos foram grandes, sendo 37 RNPT no grupo sucesso e apenas 

6 no grupo falha, o que se tornou uma limitação dos resultados. 

 Proporcionar a redução de dor, estresse e todos os outros prejuízos que a 

retirada diária de sangue para o exame de gasometria arterial pode causar ao RNPT, 

melhora o conforto desse RNPT e sua recuperação. Análises menos invasivas, 

principalmente neste grupo, são importantes e devem ser consideradas. Estudos 

mostrando uma padronização dos parâmetros de desmame do ventilador mecânico e 

o uso da capnometria em RNPT ainda são escassos e não conclusivos assim, mais 

pesquisas são sugeridas nesta área. 

 Dos 50 RNPT apenas 6 apresentaram falha na extubação, e deste, apenas 1 

era PIG. Ao contrário, dos 6 óbitos antes da primeira tentativa de extubação, 5 eram 

PIG. No grupo que apresentou sucesso na extubação, poucos eram PIG, o que pode 

ter contribuído para a melhor permanência fora da VMI, pois provavelmente 

apresentavam melhor maturidade pulmonar. Apesar destes achados, estas 

características não foram estudadas detalhadamente, podendo ser pesquisadas em 

outros trabalhos. Entre os grupos sucesso e falha na extubação não houve diferença 

estatísticamente significativa entre as características demográficas, o que pode ser 

explicado por apresentarem condições semelhantes. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Adriane Muller Nakato Alves, Dr. Nelson Augusto Rosário Filho e Dra. Regina Paula 

Guimarães Vieira Cavalcante da Silva, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

estamos convidando os Senhores pais a autorizar participação de seu filho (a) no estudo intitulado 

“Análise da mecânica respiratória e da pressão de dióxido de carbono arterial e expirado no desmame 

ventilatório em recém-nascidos prematuros”, onde serão observados e analisados os parâmetros 

respiratórios e gasométricos, não interferindo no tratamento de seu filho (a) durante a internação. Os 

parâmetros respiratórios são os registros da respiração do seu filho (a), ou seja, o quanto de ar ele está 

respirando, com que força está acontecendo esta respiração. Os parâmetros gasométricos é a quantidade 

deste ar da respiração que ele está levando e absorvendo pelo organismo, ou seja, o que ele está usando 

de ar e o que ele está eliminando de ar. Este trabalho tem muita importância na área, pois possibilitará 

verificar parâmetros seguros de desmame ventilatório (a saída do recém-nascido do tubo do ventilador 

mecânico) e evitar possíveis reintubações desnecessárias.  

a) O objetivo desta pesquisa é verificar o padrão dos parâmetros ventilatórios e gasométricos 
associados ao desmame ventilatório e as variações respiratórias em recém-nascidos prematuros 
com e sem síndrome da membrana hialina (complicação pulmonar comum em recém-nascidos 
prematuros). 

 
b) Caso seu filho (a) participe da pesquisa, serão necessários  a coleta dos dados da mecânica 

respiratória e da capnometria. A mecânica respiratória é uma análise através de um aparelho, já 
presente no ventilador mecânico, que possibilita verificar o funcionamento do pulmão, assim 
podemos ver se o ventilador mecânico está fazendo o pulmão funcionar corretamente e a 
Capnometria é uma análise, também através de um aparelho, que permite verificar o quanto de 
dióxido de carbono (gás que eliminamos normalmente na expiração) está sendo eliminado. Para 
que estes dados sejam captados, é conectado um sensor entre a cânula orotraqueal do paciente 
(tubo que está na boca da criança) e a peça Y do ventilador mecânico (tubo que está conectado no 
ventilador mecânico), sendo que este sensor não interfere na ventilação da criança, pois o ar flui 
normalmente. Os dados da gasometria arterial serão anotados, sendo que a coleta sanguínea para 
o exame de gasometria arterial já é rotina na UTI. Os dados dos prontuários também serão 
anotados, porém o nome do recém-nascido e seus pais ficarão em sigilo do pesquisador. 

 
c) Para tanto, serão selecionados  os recém-nascidos prematuros que estarão internados na UTI 

neonatal do HC e presentes em ventilação mecânica invasiva (em aparelho que faz a criança 
respirar aliviando o desconforto respiratório), cujos pais permitirem a participação destes para a 
pesquisa, não havendo interrupção do tratamento ou manuseio do paciente por parte do 
pesquisador, pois se trata de um estudo observacional. Os dados da mecânica respiratória e 
capnometria serão coletados diariamente até a extubação (saída do tubo) do paciente do ventilador 
mecânico.  

 
 
 
 
 
 

Rubricas: 

 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável 

legal_________ 

 Pesquisador Responsável ou quem aplicou 

o TCLE  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
Rua Gal. Carneiro 181 - Curitiba – Paraná - CEP: 80060-900 

Telefone: 3360-1041 E-mail: cep@hc.ufpr.br 
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d) Em relação aos riscos, as coletas dos dados da mecânica respiratória e capnometria não 
proporcionam nenhum risco às crianças, pois não há a necessidade de manuseio e interferência 
nas mesmas.  

 
e) Em relação aos benefícios, os resultados podem demostrar parâmetros ventilatórios mais seguros 

para estas crianças em ventilação mecânica e possíveis parâmetros de desmame ventilatório. No 
entanto, nem sempre você será diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas poderá 
contribuir para o avanço científico.  

 
f) Os pesquisadores são a seguir listados: Adriane Muller Nakato Alves (celular (41) 9901-2692); 

Dr. Nelson Augusto Rosário Filho (telefone (41) 3208-6500 no horário das 8 ás 17 horas); Dra. 
Regina P. G. Vieira Cavalcante da Silva (telefone (41) 3360-1825 no horário das 8 ás 12 horas), 
responsáveis por este estudo poderão ser contatados para esclarecer eventuais dúvidas que o 
Senhor ou Senhora possa ter e fornecer-lhe as informações que queiram, antes, durante ou depois 
de encerrado o estudo. 
Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode contatar o 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos - CEP (Rua Gal. Carneiro 181 - Curitiba – Paraná 
- CEP: 80060-900, Telefone: 3360-1041). O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com 
conhecimento científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do 
estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.   

 
k)  A participação de seu filho (a) neste estudo é voluntária e se você não quiser mais que seu filho 

(a) faça parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o termo 
de consentimento livre e esclarecido assinado.  A sua recusa não implicará na interrupção do 
atendimento e/ou tratamento de seu filho (a), que está assegurado. 

 
   l)  As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas, como os 

médicos orientadores e co-orientadores desta pesquisa, assim como a coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da UFPR. No entanto, se qualquer 
informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para 
que a sua identidade e de seu filho (a) seja preservada e seja mantida a confidencialidade.  

 
m)  As despesas necessárias para a realização da pesquisa (como por exemplo, exames) não são de 

sua responsabilidade e pela participação de seu filho (a) no estudo você não receberá qualquer 
valor em dinheiro.  

 
n)  Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome nem de seu filho (a), e sim um 

código.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rubricas: 

 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável 

legal_________ 

 Pesquisador Responsável ou quem aplicou 

o TCLE  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e 

compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei na participação de meu filho (a). 

A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para 

interromper a participação de meu filho (a) a qualquer momento sem justificar minha decisão. 

Eu entendi o que não posso fazer durante a pesquisa e fui informado que meu filho (a) será 

atendido sem custos se apresentar algum problema. 

 

 

 

 

Eu concordo voluntariamente na participação de meu filho (a) neste estudo. 

 

 

_________________________________ 

(Nome e Assinatura do sujeito de pesquisa ou responsável legal) 

Data:____/____/________. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_________________________________ 

Nome e Assinatura do Pesquisador ou quem aplicou o TCLE  

Data:____/____/________. 

 

 

 

  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
Rua Gal. Carneiro 181 - Curitiba – Paraná - CEP: 80060-900 

Telefone: 3360-1041 E-mail: cep@hc.ufpr.br 
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APÊNDICE 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO DIÁRIA PARA COLETA DE DADOS 
Ficha de avaliação diária 

Dados gerais 
Nome do RN: Nome da mãe: 
Idade gestacional: Peso: 
Sexo: Data de nascimento: 
Cor: Número do prontuário: 

Dados clínicos 
Diagnóstico: 
 
Avaliador: Data: Avaliação: 
Tempo em VM: Apgar: 
História da gestação: 
 
 
 
História do RN: 
 
 
 
Outras complicações: 
 
 
Avaliador: Data: Avaliação: 

Dados do VM 
Modelo: 
Modo ventilatório: Tinsp: Sensibilidade: 
PEEP: Texp: FR (total): 
Fluxo insp: VC: FR (VM): 
Pi: PIP: V Te: 
Pmean: I/E: FiO2: 

Monitoração 
FC: PA: FR: 
SaO2: Temp RN: Temp Incub: Outro: 

Dados da Mecânica Respiratória 
Cest: RVA: 
Cdin: Pplatô: 
Ppico: Outro 

Dados da gasometria arterial 
Modelo: Tipo de coleta: pH: 
PaO2: PaCO2: SaO2: 
HCO3

- (act): HCO3
- (sdt): BE (ecf): 

BE (ecf): (CT) CO2: Outro: 
Dados do capnômetro (PetCO2/ FR) 

1 ͣMedida:  2 ͣMedida: 
3 ͣMedida: Média: 
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APÊNDICE 3 – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

 

Eu,_________________________________ , abaixo assinado, autorizo que a imagem 

de meu filho (a) seja usada para fins da pesquisa intitulada “Análise da mecânica respiratória e 

da pressão de dióxido de carbono arterial e expirado no desmame ventilatório em recém-

nascidos prematuros”, sendo seu uso restrito para a demonstração da técnica empregada.  

Declaro estar ciente do conteúdo da imagem e de que não possuo qualquer direito 

autoral sobre o mesmo.  

 

 

Atesto serem verdadeiras todas as informações fornecidas nesta autorização. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(Nome e Assinatura do sujeito de pesquisa ou responsável legal) 

Data:____/____/________. 
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APÊNDICE 4 – ARTIGO APRESENTADO NO 2ND CONGRESS OF JOINT 
EUROPEAN NEONATAL SOCIETIES (VENEZA/ITÁLIA) 
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APÊNDICE 5 – ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA: ANNALS AND PEDIATRICS 
AND CHILD HEALTH 
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APÊNDICE 6 – ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL 
OF PEDIATRICS  
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ANEXO 1 - GRÁFICO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO DESENVOLVIDO POR 
BATTAGLIA E LUBCHENCO (1967)
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ANEXO 2 - GRÁFICO DE CRESCIMENTO PARA MENINAS DESENVOLVIDO POR 
FENTON E KIM (2013)
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ANEXO 3 - GRÁFICO DE CRESCIMENTO PARA MENINOS DESENVOLVIDO 
POR FENTON E KIM (2013) 
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ANEXO 4 – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA -
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP.
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ANEXO 5 –MANUAL DO CAPNOMÊTRO EMMA
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