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Entre janeiro e dezembro de 2019, 106 pacientes em VM,

42 foram traqueostomizados (40%) e destes, 30% foram

decanulados. Não houve óbitos entre os pacientes

submetidos à decanulação.

Diagnóstico Porcentagem

HSA (n=19) 45%

Tumores SNC (n=14) 33%

AVC hemorrágico (n=2) 2%

Abscesso SNC (n=2) 2%

Radionecrose (n=1) 1%

Causas pulmonares (n=1) 1%

PIC + DVE (n=1) 1%

Biópsia (n=1) 1%

DVP (n=1) 1%

Apresentar o fluxograma institucional de decanulação

do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

(IECPN) e relatar a experiência do nosso processo de

decanulação, desospitalização ou transferência em

pacientes neurocirúrgicos submetidos à TQT..

Objetivo 

A traqueostomia (TQT) é frequentemente indicada em

pacientes neurocríticos e permite a redução do tempo

de internação em uma unidade de terapia intensiva

(UTI), porém dificulta a desospitalização.

A transferência hospitalar destes pacientes pode

aumentar a mortalidade, devido à exigência de

cuidados adicionais e equipe treinada. Entretanto, a

decanulação precoce aumenta riscos de retorno do

paciente à ventilação mecânica (VM). É importante que

a decanulação ocorra no tempo ideal e com critério.

Tabela 2. Diagnóstico dos pacientes traqueostomizados

Gráfico 1. Desfecho dos pacientes decanulados

É seguro decanular o paciente neurocirúrgico na UTI

utilizando o fluxograma institucional e a decanulação

segura viabiliza a desospitalização.

Aprovação no Blue Dye Test realizado pela fonoaudiologia

Doze horas da cânula plástica com cuff desinsuflado

Estabilidade clínica 

Ausência de suporte ventlatório, nova programação cirúrgica e 

estenose de traqueia

Tosse produtiva e eficaz

Escala de Coma de Glasgow > 9

Paciente submetido ao Checklist

Não atende 
algum item

Exclusão do 
Fluxograma

Atende todos os itens

48 horas de cânula metálica ocluída

Decanulação

Estudo observacional retrospectivo realizado no

IECPN. Foram analisadas planilhas referentes aos

pacientes submetidos à VM durante a internação

hospitalar no período entre janeiro e dezembro de

2019. Foi desenvolvido um fluxograma de decanulação

para pacientes neurocirúrgicos.

Tabela 1. Checklist para inclusão no Fluxograma

Gráfico 1. Desfecho dos pacientes decanulados

Fluxograma 1. Decanulação dos pacientes neurocirúrgicos

Projeto submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa

CAAE: 27908620.0.0000.8110


