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RESUMO 

 

Rodrigues, Lorena Aparecida de Brito. O uso do modelo de floresta aleatória para 

quantificar preditores de risco para requisitos de traqueostomia em pacientes sépticos. 

Um estudo de coorte retrospectivo [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto;2020. 

 

A busca de fatores de risco clínicos precoces no contexto dos cuidados intensivos 

pode melhorar a sobrevida de pacientes criticamente enfermos. Os objetivos deste 

estudo retrospectivo é comparar os pacientes com sepse internados na UTI, 

identificando precocemente os preditores para os pacientes que teriam a 

necessidade de se submeter à traqueostomia e os quantificando. Métodos: Todos 

os dados de diagnóstico de chegada na UTI, bem como as variáveis clínicas e 

fisiológicas foram registradas. As curvas de calibração para o SAPS3 e o SOFA 

foram construídas para melhorar os seus desempenhos, sendo utilizado o teste de 

Hosmer-Lemeshow que se baseia na comparação entre as probabilidades preditas 

e os resultados observados.  As comparações de dados demográficos e clínicos dos 

quinhentos e quarenta e quatro pacientes sépticos que foram divididos em dois 

grupos: não-traqueostomizados (NT) (n = 484) e traqueostomizados (T) (n = 60), 

consistituindo em 241 (49,8%) para o grupo não traqueostomizados e 27 (45%) para 

o grupo traqueostomizados, foram realizados o teste para duas amostras 

independentes (rank-sum) de Mann-Whitney para as variáveis quantitativas e o teste 

exato de Fisher para as variáveis qualitativas. Resultados: A mediana e a diferença 

interquartil para a idade de NT grupo era de 72 anos [59-82] e T de 75 [55,0-83,5] (P 

= 0,4687). O SAPS 3 para o grupo NTxT foi de 70 [55-85] e 85,5 [77-91] (P = 0,0001), 

o sofá de 9 [6-13] e 12 [10-14] (P = 0,0002). A comparação da análise de regressão 

logística para preditores de grupos não-traqueostomia e de traqueostomia mostrou 

um odds ratio ajustado (OR) para o SAPS 3 entre 74 e 87 de 18,14 (95%IC = 3,36-

97,84) e entre 88-116 de 27,77 (95%IC = 4,43-174,24) (P <0,05). Para o SOFA o OR 

ajustado entre 10-13 foi 12,23 (95%IC = 2,46-60,81) e entre 14 e 20 foi de 8,45 

(95%IC = 1,58-45,29) (P <0,05). A necessidade de transfusões de sangue e diálise 

apresentaram um OR de 2,74 (95%IC = 1,23-6,08) e 3,33 (95%IC = 1,43-7,73) (P 

<0,05), respectivamente. Conclusão: Os nossos dados mostram que SAPS 3 ≥ 74, 

SOFA ≥ 11, transfusões de sangue e necessidade de diálise foram fatores 
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independentemente associados e podem ser considerados preditores para requisitos 

de traqueostomia em pacientes sépticos. 
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ABSTRACT 

 

Rodrigues, Lorena Aparecida de Brito. The use of the random forest model to quantify 

risk predictors for tracheostomy requirements in septic patients. A retrospective cohort 

study [dissertation]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, Faculty of Medicine of 

Ribeirão Preto; 2020. 

 

The search for early clinical risk factors in the context of intensive care may improve 

outcomes for critically ill patients. The aim of this retrospective study is to compare 

patients with sepsis outcomes admitted to the ICU, early identifying predictors for 

patients requiring tracheostomy and quantifying them. Methods: All data on the 

diagnosis of arrival at the ICU, as well as the clinical and physiological variables were 

recorded. The SAPS3 and SOFA calibration was built to improve the performance of 

the scores, using the Hosmer-Lemeshow test based on the comparison between the 

predicted probabilities and the observed results. Comparisons of demographic and 

clinical data of the five hundred and forty-four septic patients who were divided into two 

groups: non-tracheostomized (NT) (n = 484) and tracheostomized (T) (n = 60), 

consisting of 241 (49.8%) for the non-tracheostomized group and 27 (45%) for the 

tracheostomized group, were performed using the Mann-Whitney test for two 

independent samples for quantitative variables and Fisher's exact test for variables 

qualitative. Results: The median and interquartile age range difference of NT group 

was 72 years [59-82] and T of 75 [55.0-83.5] (P = 0.4687). The SAPS 3 for the NTxT 

group was 70 [55-85] and 85.5 [77-91] (P = 0.0001), the SOFA 9 [6-13] and 12 [10-14] 

(P = 0.0002). Comparison of logistic regression analysis for predictors of non-

tracheostomy and tracheostomy groups showed an adjusted odds ratio (OR) for SAPS 

3 range between 74 and 87 of 18.14 (95%CI = 3.36-97.84) and between 88-116 of 

27.77 (95%CI = 4.43-174.24) (P <0.05). For SOFA OR adjusted between 10 and 13 

was 12.23 (95%CI = 2.46-60.81) and between 14 and 20 was 8.45 (95%CI = 1.58-

45.29) (P <0.05). The need for blood transfusions and dialysis presented an OR of 

2.74 (95% CI = 1.23-6.08) and 3.33 (95%CI = 1.43-7.73) (P < 0.05), respectively. 

Conclusion: Our data showed that SAPS 3 ≥ 74, SOFA ≥ 11, blood transfusions, and 

the need for dialysis were independently associated and can be considered major 

predictors for tracheostomy requirements in septic patients. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Retirar o paciente da ventilação mecânica (VM) pode ser mais difícil que mantê-

lo. O processo de retirada do suporte ventilatório ocupa ao redor de 40% do tempo total 

de VM.[1] Considerando isso, a traqueostomia precoce (TQTP) pode ser um 

procedimento indicado para facilitar esse processo.    

Durante muito tempo não foi possível definir o papel da traqueostomia (TQT) no 

desmame ventilatório e o momento certo de realizá-la, porém o uso da traqueostomia 

precoce no curso da insuficiência respiratória pode reduzir o risco da 

extubação precoce e as complicações associadas à reintubação [2], assim como facilitar 

o acesso às vias aéreas em pacientes que dependem de VM. [3] 

A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais frequentes realizados 

em uma unidade de terapia intensiva (UTI), sendo realizada em cerca de 10% dos 

pacientes críticos que necessitam de ventilação mecânica. [4,5] Como seu uso, o paciente 

pode ter sua transferência precoce da UTI para uma unidade intermediaria e 

posteriormente para seu domicílio, sendo que seu uso pode fornecer uma via aérea mais 

segura para ventilação, especialmente para pacientes dependentes de ventilador.  

A realização da traqueostomia tornou-se uma alternativa viável à intubação 

endotraqueal prolongada, com os benefícios de melhorar o conforto do paciente, maior 

facilidade para a aspiração de secreções pulmonares, redução de sedação, diminuição 

da resistência das vias aéreas, facilitando o cuidado e a manutenção das mesmas, 

consequentemente um melhor desempenho no desmame ventilatório. [6] 

 No entanto, algumas questões ainda permanecem incertas na literatura 

envolvendo traqueostomia, sendo um dos principais questionamentos quanto ao tempo 

certo da sua realização, se precoce ou tardia; a incidência de pneumonias, duração do 

desmame e quanto as suas indicações e quais deles são mais propensos a apresentar 

maiores benefícios aos pacientes.[7,8,9, 10] 

 Em várias situações clínicas como por exemplo nos pacientes neurológicos [11,12] 

alguns fatores de risco foram descritos, como por exemplo idade, comorbidades, tempo 

de internação, complicações pulmonares, tempo de ventilação mecânica.[11] Portanto, 

podem ser considerados comuns, mas existe a possibilidade de haver outras variáveis 

que possam ser classificadas como fatores de risco.  
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2.0 HISTÓRIA DA TRAQUEOSTOMIA 

 

Em 1883, durante a epidemia de difteria ocorrida na Europa, a traqueostomia 

foi resolutiva em 25% dos casos de obstrução da via aérea superior. A traqueostomia 

era o procedimento de escolha para assegurar uma via respiratória livre em situações 

de emergência. Porém, não era plenamente aceita, pois o procedimento era 

associado à alta mortalidade, A traqueostomia era a última opção, praticamente 

realizada no final da sufocação nos casos de difteria, corpos estranhos, traumas e 

afecções inflamatórias agudas, tuberculose e sífilis laríngeas. Nessa época foram 

descritos diversos métodos cirúrgicos e, ao longo do tempo, instrumentos foram 

criados e aperfeiçoados. [13-16] 

 De acordo com os autores, com o controle da difteria, a traqueostomia foi sendo 

abandonada. Contudo, em 1909, Chevalier Jackson sistematizou e definiu as 

indicações, o autor recomendava a abertura da traquéia na parede anterior entre o 

segundo e o terceiro anel. Ao longo do tempo poucas foram as modificações. Com a 

epidemia de poliomielite, no início da década de 50, o interesse pela traqueostomia 

aumentou. Houve a necessidade crescente durante a ventilação mecânica e o 

aprendizado foi grande em relação às indicações e as complicações da 

traqueostomia. 

 Após 1960, com os avanços em terapia intensiva e com avanços nas técnicas 

deste procedimento, a traqueostomia passou a ser rotineiramente realizada nos 

pacientes sob ventilação mecânica. Com o conhecimento e a experiência adquirida o 

procedimento foi simplificado e passou a se realizado no próprio leito das unidades de 

tratamento intensivo, quase sempre dispensando o transporte até a sala de 

operações. [13-15] 

O conceito de via aérea artificial é definido como a colocação de uma prótese 

por vias nasal, oral ou transtraqueal que permite a passagem de gases respiratórios 

com o objetivo de evitar complicações associadas á hipóxia e á hipoventilação, 

promovendo acesso a instituição de ventilação mecânica, protegendo os pulmões 

contra a aspiração de conteúdo de secreções gástricas e permitindo acesso direto 

para a realização higiene brônquica e administração de medicamentos. [17]  

A primeira traqueostomia percutânea foi tentada em 1955. Inicialmente, foi 

rejeitada, pois ocorreram complicações e mortes secundárias a laceração de 

estruturas vitais. Em 1985, Ciaglia e cols.[18] descreveram a inserção de um fio guia 
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na traquéia seguida de dilatações seqüenciais até a inserção da cânula na luz 

traqueal. Os resultados iniciais foram animadores e técnicas baseadas no método de 

Seldinger foram surgindo, inclusive com a perspectiva de serem realizadas por 

médicos não especialistas. Entretanto, o entusiasmo arrefeceu com a descrição de 

várias complicações graves, tais como: falso trajeto, pneumotórax e mortes. 

Até o momento, não foram publicados estudos prospectivos randomizados e 

definitivos que comprovem a superioridade da traqueostomia percutânea sobre a 

traqueostomia aberta. [19-21] 

Entre as opções de via aérea artificial encontram-se o tubo endotraqueal e a 

traqueostomia. A traqueostomia consiste em uma abertura e exteriorização da luz 

traqueal criando uma comunicação com o exterior. Estudos apontam algumas 

vantagens da traqueostomia em relação á intubação prolongada, como maior conforto 

do paciente, [22] via aérea mais segura, [23]menor incidência de lesões laringotraqueais 

[24], facilitação do desmame ventilatório e redução do tempo de ventilação mecânica. 

[25] 

A traqueostomia é um procedimento muito corriqueiro nos hospitais, sendo 

considerada a cirurgia mais realizada nos pacientes críticos que necessitam de 

suporte ventilatório prolongado. [1] Tratando-se de um procedimento cirúrgico, que 

requer cuidados específicos quanto ao seu manejo e desdobramentos clínicos 

advindos de sua utilização. Os riscos e complicações relacionados à traqueostomia 

podem ser imediatos (hemorragia e perda da via aérea), ao curto prazo (bloqueio 

parcial/completo ou deslocamento da cânula) e ao longo prazo (traqueomalácia, 

estenose traqueal e problemas relacionados ao estoma), sendo determinantes para o 

desfecho clínico dos pacientes. [26] 

 

2.1 Indicações da Traqueostomia 

 

São bem conhecidas as indicações e também os benefícios para a realização 

da traqueostomia, porém as complicações e os riscos ainda necessitam de melhores 

esclarecimentos. [27-28] 

Basicamente, existem quatro situações que indicam a realização de 

traqueostomia: prevenção de lesões laringotraqueais pela intubação translaríngeal 

prolongada; desobstrução da via aérea superior, em casos de tumores, corpo 

estranho ou infecção; acesso à via aérea inferior para aspiração e remoção de 
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secreções; e aquisição de via aérea estável em paciente que necessita de suporte 

ventilatório prolongado. A substituição do tubo endotraqueal pela cânula de 

traqueostomia ainda acrescenta benefícios, proporcionando conforto e segurança do 

paciente. [29] 

A principal indicação da TQT é diminuir o desconforto com a via aérea artificial 

e facilitar a remoção de secreções pulmonares, sendo que esses benefícios podem 

possibilitar a redução do tempo de ventilação artificial, a incidência de pneumonia e o 

tempo de internação. [2,3] Pelas vantagens apresentadas, muitos médicos têm adotado 

a TQT na prática clínica, enquanto outros utilizam este procedimento somente em 

algumas raras circunstâncias.[30-32] Outras indicações da TQT incluem evitar 

complicações da intubação endotraqueal (IOT), como lesões laríngeas (p. ex.: edema 

e estenose) oferecendo vantagens, como a facilitação do desmame em pacientes que 

permanecem sob VM em longo prazo, facilitação dos cuidados da enfermagem, 

diminuição do deslocamento da cânula e promoção de conforto ao paciente que inclui 

a possibilidade de falar e alimentar-se por via oral. [33-35] 

 

2.2 Complicações da Traqueostomia 

 

A literatura descreve as complicações da TQT desde intraoperatórias até 

pós-operatórias tardias que podem ser minimizadas com treinamento profissional 

para seu manuseio, utilização de materiais para os cuidados e autocuidado do 

paciente. As principais complicações são: hemorragia, pneumotórax, enfisema 

cirúrgico, infecção local, deslocamento da cânula traqueal (devido ao ato cirúrgico 

ou peso e posicionamento do circuito do ventilador mecânico), extremidade da 

cânula bloqueada caso esteja pressionada contra a carina ou a parede traqueal, 

obstrução do tubo por secreção, herniação do balonete (causando obstrução da 

cânula), irritação traqueal, ulceração e necrose (causadas pela hiperinsuflação do 

balonete ou excessiva movimentação da cânula), traqueomalácea, estenose 

traqueal, fistula traqueoesofágica e infecção da árvore traqueobrônquica.[36] 

Torna-se oportuno também, destacar que muito embora a TQT seja um 

procedimento considerado comum e de evidentes possibilidades de benefícios, não 

se pode desconsiderar a possibilidade de complicações resultantes deste tratamento, 

como destacam os autores abaixo. 
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As complicações da traqueostomia são consideradas em três etapas: 
imediata, breve e tardia. Imediata: hemorragia, dano estrutural da 
traqueia, falha do procedimento, evento aspirativo, embolia de ar, 
perda da via aérea, morte, hipoxemia, hipercapnia. Breve: hemorragia, 
deslocamento do tubo, pneumotórax, pneumomediastino, enfisema 
subcutâneo, ulceração do esôfago, infecção do esôfago, decanulação 
acidental, disfagia. Tardia: estenose traqueal, tecido de granulação, 
traqueomalácia, pneumonia, evento aspirativo, fístula traqueoarterial, 
fístula traqueoesofágica, decanulação acidental, disfagia. A 
complicação precoce mais comum foi sangramento, seguido de 
enfisema subcutâneo e obstrução da via aérea. Em nenhum estudo foi 
relatado morte durante ou por complicações da traqueostomia. [37,6] 

 

Apesar da possibilidade destas ocorrências, a traqueostomia ainda se mostra 

necessária e funcional em casos envolvendo “pacientes criticamente doentes que 

requerem ventilação mecânica prolongada para insuficiência respiratória aguda e para 

problemas nas vias aéreas”. [37] 

 

2.3 Tempo da realização da Traqueostomia 

 

Apesar de ter indicações muito definidas da traqueostomia em pacientes 

dependentes de ventilação mecânica prolongada, não existe consenso na literatura 

sobre quanto tempos após a intubação deve-se realizar o procedimento, mas sabe-se 

que considerar a doença de base é muito importante. Pacientes com traumatismo 

raquimedular, cranioencefálico, rebaixamento de nível de consciência (Glasgow>8), 

portadores de doenças neuromusculares, acidente vascular encefálico com 

impossibilidade de proteção das de vias aéreas devem ser considerados para 

realização da traqueostomia precoce. [38]  

A grande vantagem da traqueostomia precoce nestes pacientes quando 

comparada a traqueostomia tardia está na redução das taxas de pneuomias 

associadas á ventilação mecânica, menor tempo de ventilação mecânica e menor 

tempo de permanência na unidade de terapia intensiva. [39] 

 

Apesar das vantagens da traqueostomia no contexto de ventilação 
mecânica prolongada, o tempo ideal para a traqueostomia tem 
permanecido controverso[40-41]. Estudos observacionais 
documentaram considerável variabilidade no tempo de traqueostomia. 
Uma conferência de consenso sobre as vias aéreas artificiais em 
pacientes em ventilação mecânica fez a seguinte recomendação: “A 
duração adequada da intubação translaríngeal não pode ser definida 
atualmente”. [28] 
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O consenso da conferência da National Association of Medical Directors of 

Respiratory Care – Suíça em 1989 sugeriu que até 10 dias a intubação translaríngea 

deve ser priorizada e que a traqueostomia deve ser realizada após 03 semanas de 

ventilação mecânica, quando o prognóstico da extubação translaríngea não é claro ou 

determinado, sendo indispensável a avaliação diária para determinar o momento da 

substituição pela traqueostomia nos indivíduos intubados. Por último, os especialistas 

já recomendavam que a tomada de decisão por traqueostomia deve ser precoce [28]. 

A Sociedade Francesa de Medicina Intensiva em 1992 recomendou que a 

decisão para realizar a traqueostomia deveria ser tomada entre o quinto ao sétimo 

dia, se a duração da ventilação mecânica for estimada em mais de 15 dias. [19] 

O III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica recomenda que a 

traqueostomia quando realizada precocemente (até 48 horas após o início da 

ventilação mecânica (VM)) em pacientes que necessitarão de VM por mais de duas 

semanas reduz a mortalidade, a pneumonia associada à VM e os tempos de VM e de 

internação na UTI. [42] 

As literaturas referentes apontam uma porcentagem considerável de 

complicações relacionadas ao uso da traqueostomia, as quais foram consideradas 

grave, no entanto, o conhecimento produzido sobre este assunto ainda não dá conta 

de esclarecer as dúvidas sobre os reais fatores de risco inerentes a prática da 

traqueostomia, daí a relevância do presente estudo para a compreensão e melhor 

utilização deste procedimento. [43] 

 

2.4 Classificação da Traqueostomia 

 

Didaticamente, a traqueostomia pode ser classificada de acordo com o 

objetivo a que se propõe: quanto à finalidade, quanto ao tempo apropriado para 

realizá-la e quanto ao tempo de permanência. [6] 

A traqueostomia pode ser preventiva, curativa e paliativa quando classificada 

de acordo com sua finalidade, sendo a preventiva aquela realizada em associação a 

outros procedimentos que podm vir a causar obstrução parcial ou total das vias 

aéreas, como por exemplo, no caso de ressecções de tumores na orofaringe que 

podem gerar edemas obstrutivos. A curativa é aquela que garante a manutenção da 

via aérea, por exemplo, nas situações de obstruções de laringe por neoplasias. 
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Quando utilizada em paciente terminal, ou seja, sem possibilidade de tratamento, com 

o intuito de promover conforto respiratório, é realizada a traqueostomia paliativa. Além 

disso, pode ser classificada de acordo com o momento de sua realização, sendo 

nesse caso, de urgência ou eletiva. [44] 

A primeira refere-se ao procedimento nos pacientes que necessitam de 

intervenção rápida devido ao quadro de obstrução com insuficiência respiratória, 

Como na asfixia por corpo estranho glótico. Nesses momentos, a indicação exata é a 

cricotireostomia, porém existem situações onde se deve dar preferência à 

traqueostomia devido ao risco de promover lesão iatrogênica na laringe, como é o 

caso das crianças, ou piorar uma lesão já existente, como no caso de trauma de 

laringe. [44]   

A segunda é realizada com o paciente previamente intubado. Ultimamente, 

tem-se analisado qual deve ser a melhor época para a sua realização nos indivíduos 

em ventilação mecânica prolongada. Estudos de meta análise mostram que quanto 

antes se realizar a traqueostomia, mais cedo o paciente é retirado do respirador e 

consequentemente, a alta da unidade de terapia intensiva é mais precoce. [45,46] 

Por último, ainda podem ser consideradas precoces e tardias de acordo com 

o tempo até sua realização. Porém, não há consenso do que é traqueostomia precoce 

e tardia. [44]. 

Quanto ao tempo de permanência, as traqueostomias podem ser temporárias 

ou definitivas. São temporárias aquelas que em pouco tempo são fechadas, enquanto 

que, as definitivas passam a ser a via de ventilação permanente, como ocorre com os 

laringectomizados totais. [44] 

 

3.0 SEPSE 

 

 A palavra “ sepse” deriva do grego septikós que se refere á decomposição de 

animal ou vegetal ou a matéria orgânica na presença de bactérias. A primeira 

utilização de sepse no contexto médico ocorreu há mais de 2.700 anos atrás, nos 

poemas de Homero. Apesar da modernização das unidades de terapia intensiva com 

a presença de profissionais cada vez mais preparados e de toda a evolução 

tecnológica e científica que ocorreu nos últimos 10 anos, a sepse continua sendo um 

grande desafio para a medicina contemporânea. A mortalidade pode variar de 20 a 

89%. [47] 
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A sepse é uma síndrome extremamente prevalente, com elevada morbidade 

e mortalidade e altos custos. Seu reconhecimento precoce e tratamento adequado 

são fatores primordiais para a mudança deste cenário. As novas definições de sepse 

e choque séptico, baseadas num consenso produzido por 17 especialistas mundiais, 

foram recentemente divulgadas pelo The Journal of the American Medical 

Association (JAMA). Sendo assim, agora os termos utilizados são: infecção, sepse e 

choque séptico. [48] 

Segundo as novas definições de Sepse: Infecção sem Disfunção:  Infecção suspeita 

ou confirmada, sem disfunção orgânica, de forma independente da presença de sinais 

de SRIS. Sepse: Infecção suspeita ou confirmada associada a disfunção orgânica, de 

forma independente da pr esença de sinais de SRIS. Choque séptico:  Sepse que 

evoluiu com hipotensão não corrigida com reposição volêmica (PAM ≤65 mmHg), de 

forma independente de alterações de lactato. [49] 

A sepse é o resultado de uma reação imunológica sistêmica e aguda a uma 

série de agressões, em particular a infecção bacteriana. Esta resposta leva á ativação 

de uma serie de mediadores, incluindo as citocinas, os leucócitos e a cascata da 

coagulação. Assim, a sepse é uma condição clínica em que existem evidentes 

ligações moleculares entre a inflamação e a coagulação. Tanto a inflamação como a 

trombose podem ser desencadeadas pelas interações entre as células circulantes, 

tais como linfócitos, plaquetas, células vasculares, células endoteliais e células do 

músculo liso, as quais sob ativação ou apoptose podem levar á liberação de 

micropartículas (MPs) circulantes. [47] 

Além dos aspectos fisiopatológicos existem evidências fundamentadas de que 

a intervenção precoce pode reduzir a mortalidade na sepse grave e, desssa forma, 

várias unidades de terapia intensiva têm buscado aprimorar a qualidade do manejo 

clínico de pacientes sépticos. Em 2002, a Sociedade Médica de Terapia Intensiva 

Americana (Society of Critical Care Medicine - SCCM) e a europeia (European Society 

of Intensive Care Medicine - ESICM), juntamente do Fórum Internacional de Sepse, 

inciaram uma Campanha de Sobrevivência á Sepse. Esta iniciativa ficou conhecida 

como Surviving Sepsis Campaign (SSC) e encontra-se fundamentada em seis pilares: 

1) implementar sepse-vigilância; 2) aprimorar o diagnóstico precoce e seguro; 3) 

estabelecer protocolos para tratamento e intervenção precoces; 4) criar programas de 

educação profissional continuada; 5) programar estratégias de terapia pós-UTI; 6) 

desenvolver padrões globais de terapia intensiva. [47] 
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O tratamento da sepse está baseado em: terapias precoces direcionada 

(dentro das 6 principais horas), ventilação protetora dos pulmões, resolução de 

processos instalados localizados e tratáveis por intervenções médicas (drenagens de 

coleções, abcessos etc.) e no uso adequado de antibióticos. [47] 

Seguindo esse mesmo pensamento de tratamento precoce, que sugerimos a 

traqueostomia precoce para esses pacientes, quando os mesmos apresentarem os 

preditores de risco aqui identificados e quantificado, prevenindo assim as PAVs, um 

aumento no tempo de internação hospitalar, tanto em UTI como em enfermarias e as 

demais complicações que podem vir acontecer nesse tempo. Tudo isso tendo em vista 

que a partir de uma traqueostomia o desmame ventilatório se torna mais fácil e seguro. 

Mesmo com o uso rotineiro desse procedimento, faltam dados referentes aos fatores 

de risco que levam os pacientes sépticos a necessitar de traqueostomia. 
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4.0 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo foi identificar preditores de risco precoce para pacientes 

sépticos que necessitam de traqueostomia, por intermédio do modelo estatístico de 

floresta aleatória. 
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5.0 MÉTODOS 

 

5.1 Desenho do Estudo e Definição  

 

Este estudo retrospectivo de coorte foi realizado na Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital São Francisco, São Paulo, Brasil. Esta UTI terciária admite 

doentes adultos criticamente enfermos como casos clínicos ou cirúrgicos. O protocolo 

do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto Escola de Medicina da Universidade de São Paulo (7076/2016). 

 

5.2 Pacientes e variáveis coletadas  

 

Os prontuários dos pacientes adultos sépticos foram divididos em dois grupos: 

não-traqueostomizados e traqueostomizados foram analisadas entre 2016 e 2018. 

Todas as traqueostomias foram realizadas exclusivamente na sala de cirurgia. As 

indicações e tempo de traqueostomia foram feitas com base em protocolos existentes 

na literatura. [6] O diagnóstico de sepse baseou-se na definição de consenso 

internacional de sepse / choque séptico (sépsis-3) que a define como disfunção 

orgânica com risco de vida causada por resposta desregulada do hospedeiro à 

infecção. [48,50,51] Os critérios de diagnóstico empregados para pneumonia associada 

ao ventilador foi estabelecido por normas internacionais. 

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é a infecção 

nosocomial mais comum no ambiente de cuidados intensivos. O diagnóstico de PAVM 

à beira do leito leva em consideração uma combinação de achados clínicos, 

radiológicos e laboratoriais. Dados microbiológicos são utilizados como uma tentativa 

de refinar a acurácia diagnóstica, dada a baixa especificidade dos critérios clínicos 

isoladamente. Esses critérios incluem: presença de infiltrado persistente novo ou 

progressivo OU consolidação OU cavitação; E pelo menos dois desses critérios: febre 

(temperatura axilar acima de 38°C), sem outra causa OU leucopenia (12.000 cel/mm3) 

OU surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção 

OU aumento da secreção. [52]  

Todos os dados foram recolhidos para o cálculo dos índices de prognóstico e 

variáveis fisiológicas durante as primeiras 24 horas após a admissão do paciente. 

Portanto, os dados de diagnóstico na chegada na UTI, comorbidades e características 
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clínicas foram documentados. As variáveis clínicas e fisiológicas, bem como o Índice 

de Simplified Acute Physiology Score (SAPS 3) [53], Sequencial [Sepsis-related] Organ 

Failure Assessment (SOFA) [54] e índice de comorbidade de Charlson (CCI) [55] foram 

registados. A calibração SAPS 3 e SOFA neste estudo foi construído para melhorar o 

desempenho das pontuações, e baseou-se na comparação entre as probabilidades 

preditas e os resultados observados, que são a base do teste de Hosmer-Lemeshow 

goodness-of-fit (de ajuste de regressão logística). 

 

5.3 Análise estatística 

 

As comparações de dados demográficos e clínicos dos pacientes (não-

traqueostomizados e traqueostomizados) foram realizadas usando o teste para duas 

amostras independentes (rank-sum) de Mann-Whitney para as variáveis quantitativas 

e o teste exacto de Fisher para as variáveis qualitativas. Todas as variáveis foram 

apresentadas como mediana e intervalos interquartis ou como o número e 

(percentagem) em tabelas. 

No presente estudo, as regras de classificação para o conjunto de dados 

foram baseadas em árvores de inferência condicional e análise de regressão logística. 

A principal finalidade das árvores de inferência condicionais é determinar um conjunto 

de condições splits lógicos que permitem a previsão precisa de classificação de 

pacientes em grupos com ou sem traqueostomia. [56]  

Nesta análise, foram considerados os seguintes preditores quantitativos: 

idade, tempo de permanência na UTI, SAPS 3, SOFA, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), e hipotensão. Além disso, também foi incluído os seguintes 

preditores categóricos: gênero, desfecho na UTI, desfecho no hospital, diabetes, 

vasopressores na 1º hora da admissão, o uso total de vasopressores, transfusão de 

sangue, necessidade de diálise, pneumonia adquirida na comunidade (PAC) e 

penoumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Os modelos baseados em 

árvores de inferência condicionais podem dividir os valores contínuos de acordo com 

pontos de corte optimizados que permitem classificar melhor os pacientes em 

diferentes grupos. O modelo baseado em árvores de inferência condicionais foi 

implementado, utilizando o pacote partykit. [57] 

Um algoritmo de distribuição de floresta randomizada foi empregado para 

quantificar a importância de cada preditor na classificação. Florestas aleatórias são 
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conjuntos de árvores baseadas na inicialização de amostragem com reposição dos 

dados para treinar uma árvore e determinar o chamado error bag sobre os dados, mas 

não nesta amostra. 70% dos dados foram utilizados para a formação, e 30% para 

validação. Considerando-se que há um número diferente de pacientes com ou sem 

traqueostomia no conjunto de dados, o algoritmo sobreamostrado a classe minoritária 

(sem traqueostomia) para equilibrar a distribuição de classe. A função h2o. floresta 

aleatória do pacote R H2O foi utilizado para se ajustar o seu algoritmo para o conjunto 

de dados. Este pacote é capaz de realizar a aprendizagem de máquina e análise de 

dados usando um framework para amostras de origem aberta. [58]  

Em alternativa, um modelo de regressão logística com seleção variável com 

base em lasso (menor encolhimento absoluto e seleção de operador) método foi 

utilizado para obter um subconjunto de preditores relevantes para classificar em 

doentes com ou sem traqueostomia. [59] Este modelo foi ajustado aos dados usando a 

função glmnet do software R.  

A comparação de dados de SAPS 3, SOFA, CCI de pacientes não-

traqueostomizados (NT), e traqueostomizados (T) foram analisados por meio da 

mediana e diferença interquartil. A capacidade de cada índice prognóstico SAPS 3, 

SOFA e CCI para prever a mortalidade foi analisada pela curva ROC (receiver 

operating characteristics). A área sob a curva ROC (AUC) e o intervalo de confiança 

(95%IC) foram usadas como uma medida da precisão global do índice. A comparação 

não paramétrica entre essas curvas foi testada tal como proposto por DeLong et al. 

[60] Para estimar e interpretar sobrevivência e/ou risco funções de sobrevivência versus 

os dados do tempo foi realizada em uma curva de Kaplan-Meier para os dois grupos 

de pacientes (não-traqueostomizados e traqueostomizados). O teste não paramétrico 

de Gehan-Wilcoxon foi utilizado para comparar estas duas curvas de sobrevivência. 

O nível de significância para os testes estatísticos foi de p <0,05. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando MedCalc v.14 (Ostend, Bélgica) e software R 

v. 3.5.0 (R foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria). 
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6.0 RESULTADOS 

 

Quinhentos e quarenta e quatro pacientes foram estudados 

retrospectivamente que satisfazem os critérios adotados para o estudo (diagnóstico 

de sepse) entre 2877 pacientes internados na UTI no período analisado. Os grupos 

de não-traqueostomizados (n = 484) e traqueostomizados (n = 60) consistiu em 241 

pacientes do sexo masculino / 243 do sexo feminino e 27 do sexo masculino (45%) / 

33 do sexo feminino, respectivamente (p = 0,4971). A traqueostomia foi realizada no 

dia 9 [7-12] após a admissão UTI. A mediana e diferença interquartil de idade (em 

anos) de NT grupo foi de 72 [55-85] e T de 75 [55,0-83,5] (p = 0,4687). O CCI para o 

grupo foi de 2 NTxT [1-3] e 2 [1-3] (p = 0,4894), o SAPS 3 foi de 70 [55-85] e 85,5 [77-

91] (p = 0,0001), o SOFA de 9 [6-13] e 12 [9-17] (p = 0,0002). A duração de 

permanência na UTI (UTI LOS) foi NT = 4 [2-8] e T = 12 [9-17]; O tempo de 

permanência hospitalar foi para o NT = 12 [6-22] e T = 28,0 [17-35,7] e os dias de 

ventilação mecânica NT = 5 [2-9] e T = 11 [8,5-16] foram todos significativamente 

maior para o grupo T, com valores de p <0,0001 para essas três variáveis. As 

características demográficas e as restantes características clínicas são listadas na 

TABELA 1. 

 

        Tabela 1. Carcteristicas demográficas e clínicas de pacientes sépticos não traqueostomizados 

e traqueostomizados internados em UTI adulto. 

 

Variáveis  

                  

Não-Traqueostomizados 

n=484 (89%) 

Traqueostomizados 

n=60 (11%) 

 Valor de 

P  

Gênero M(%)/F 241(49.8)/243 27(45.0)/33 0.4971 

Idade (Anos) 72[59-82]* 75.0[55.0-83.5] 0.4687 

Índice de Comorbidade de Charlson (CCI) 2[1-3] 2[1-3] 0.4894 

SAPS 3 70[55-85] 85.5[77-91] 0.0001 

SOFA 9[6-13] 12[10-14] 0.0002 

Tempo de Internação na UTI (dias) 4[2-8] 12[9-17] <0.0001 

Tempo de Internação no Hospital (dias) 12[6-22] 28[17-35.7] <0.0001 
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Ventilação Mecânica(dias) 5[2-9] 11[8.5-16] <0.0001 

Mortalidade na UTI (%) 42.8 40.0 0.7821 

Mortalidade no Hospital (%) 48.7 56.6 0.2748 

            *Resultado expressos em mediana [intervalo interquartil]. 

As principais condições clínicas que levaram à hospitalização na UTI foi a 

infecção pulmonar, presente em 64,9% de pacientes sépticos não-traqueostomizados 

e 60% de traqueostomizados. Os demais diagnósticos, o que corresponde aos 

critérios de admissão na UTI, estão descritos na TABELA 2. 

 

 

Tabela 2. Distúrbio do Sistema Clínico ou Cirúrgico Principal na Admissão na UTI de Pacientes 

Sépticos Não-Traqueostomizados e Traqueostomizados 

 

      Distúrbios Não-Traqueostomizados 

 

Traqueostomizados 

 

Infecções Pulmonares* n(%)** 190(39,3) 26(43,3) 

Torácicas n(%) 38(7,8)  18(30,0) 

Cardiovasculares n(%) 32(6,5) 3(5,1) 

Gastrointestinal n(%) 56(11,4) 2(3,3) 

Metábolicas n(%) 12(2,4) - 

Neurológicas n(%) 12(2,4) 4(6,6) 

Urológicas n(%) 67(13,8) 2(3,3) 

Dermatologicas n(%) 20(4,1) 2(3,3) 

Oncológicas n(%) 5(1,0) 1(1,7) 

Hematologicas n(%) 5(1,0) - 

Doenças Infecciosas n(%) 7(1,4) 1(1,7) 

Vascular n(%) 11(2,7) 1(1,7) 

Outras n(%) 29(6,2) - 

* Infecção Pulmonar = Pneumonia Adquirida na Comunidade e no Hospital antes da Internação na 

UTI.  
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** Resultados Expressos em Número de Casos (Porcentagem). 

 

A TABELA 3 mostra a análise de regressão logística múltipla para preditores 

de grupos não-traqueostomia e de traqueostomia. SAPS 3 ≥ 74, SOFA ≥ 11, 

transfusões de sangue e diálise mostraram associação significativa (P <0,05) e foram 

associados de forma independente e pode ser considerada principais preditores de 

traqueostomia em pacientes sépticos. 

 

 

Tabela 3. Associação entre variáveis não-traqueostomia e traqueostomia (preditores). 

Odds ratio bruto e ajustado (OR) obtidos a partir de análises de regressão logística 

simples e múltipla, respectivamente.   
 

Total        NT  
(n = 484) 

    T 
(n = 
60) 

OR 
BRUTO 

 OR 
AJUSTADO 

 

 
             
% 

      %     %     95%IC             95%IC 

Idade (anos)        

  15 – 59           
26,7  

      26,9      25,0  Ref.§  Ref.  

  60 – 72           
23,9  

      24,6      17,9  0,78   ( 0,33 – 1,82 ) 0,39 ( 0,14- 1,14 ) 

  73 – 82            
26,2  

      26,1      26,7  1,11 ( 0,51 – 2,38 )   0,45 ( 0,17 – 1,21 ) 

  83 – 96            
23,2  

      22,4      30,4  1,46 ( 0,69 – 3,10 ) 0,55 ( 0,20 – 1,50 ) 

Gênero        

  Female           
50,8  

      50,1      51,7  Ref.  Ref.  

  Male           
49,2  

          49,9         
42,9  

0,75 ( 0,43 – 1,32 ) 0,72 ( 0,38 – 1,37 ) 

Resultado da 
UTI 

       

  0          
42,5  

      42,9     39,3  Ref.  Ref.  

  1          
57,5  

      57,1     60,7  1,16   ( 0,66 – 2,04 ) 3,18 ( 1,39 – 7,30)* 

Resultado Hospitalar       

  0          
49,4  

     48,7     55,4  Ref.  Ref.  

  1         
50,6  

     51,3     44,6  0,76 ( 0,44 – 1,33 ) 0,60 ( 0,27 – 1,33 ) 

SAPS 3        

  30 – 57,8         
25,0  

    27,3       5,4  Ref.    

  57,9 – 73          
26,5  

    27,7     16,1  2,96 ( 0,78 – 11,16 )  3,47 ( 0,64 – 18,84) 
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  74 – 87         
23,9  

    22,6     35,7  8,07 ( 2,34 - 27,89 )* 18,14 ( 3,36- 97,84)* 

  88 – 116          
24,6  

    22,4     42,8  9,78 ( 2,87 – 33,35)* 27,77 (4,43 –74,24)* 

SOFA        

    0 – 6         
25,6  

    28,2       3,6  Ref.  Ref.  

    7 – 10          
27,3  

    27,3     26,8  7,73 ( 1,73 – 34,43)* 4,64 ( 0,97 – 22,31) 

 11 – 13          
22,8  

    20,7     41,1  15,64 ( 3,61 – 67,83)* 2,95 ( 2,46 -60,81)* 

 14 – 20          
24,3  

    23,8     28,5    
 9,46  

 
( 2,13 - 41,99 )* 

 
8,45 

 
( 1,58-45,29)* 

DPOC        

  0          
86,6                       

   87,2    80,7 Ref.  Ref.  

  1         
13,4  

    12,8     19,3  1,62 ( 0,77 – 3,39 ) 1,87 ( 0,80 – 4,36 ) 

  %     %  %      

 Total        NT  
(n = 484) 

    T 
(n = 
60) 

OR 
BRUTO 

 OR 
AJUSTADO 

 

              
% 

      %     %      95%IC              95%IC 

  0         
65,0  

    65,0     65,3  Ref.  Ref.  

  1         
35,0  

    35,0     34,7  0,98 ( 0,54 – 1,79 ) 1,14 ( 0,58 – 2,24 ) 

Vasopressores        

  0         
42,9  

   45,3    21,4  Ref.  Ref.  

  1         
57,1  

   54,7    78,6  3,04 ( 1,57 – 5,90 )* 0,97 ( 0,40 – 2,34 ) 

Transfusão de Sangue       

 0         
86,8  

   88,2   75,0  Ref.  Ref.  

 1         
13,2  

   11,8   25,0  2,49 ( 1,28 – 4,84 )* 2,74 ( 1,23 – 6,08)* 

         

Diálise        

 0          
89,2  

   90,5   78,6  Ref.  Ref.  

 1          
10,8  

     9,5      21,4  2,59 ( 1,28 – 5,25 )* 3,33 ( 1,43 – 7,73)* 

PAM(mmHg)        

  27 – 73          
27,2  

   26,9   30,4  Ref.  Ref.  

  74 – 84           
23,4  

   23,6   21,4  0,80 ( 0,37 – 1,76 ) 0,70 ( 0,28 – 1,75 ) 

  85 – 96           
24,7  

   25,1   21,4  0,76      ( 0,35 - 1,65 ) 1,04 ( 0,43 – 2,51 ) 

  97 – 139           
24,7  

   24,4   26,8  0,97 ( 0,46 – 2,03 ) 1,23 ( 0,51 – 2,98 ) 
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PAC+PAH        

 0          
60,1  

   60,7   55,4  Ref.  Ref.  

 1          
39,9  

   39,3   43,3  1,24 ( 0,71 – 2,17 ) 1,48 ( 0,72 – 3,04 ) 

PAV        

 0         
88,3  

   88,8   83,9  Ref.  Ref.  

 1         
11,7  

   11,2   16,1  1,52 ( 0,71 – 3,28 ) 1,27 ( 0,50 – 3,26 ) 

        

 
§ ref. = categoria de referência (OR = 1,0); * associações significativas (P <0,05); PAM = pressão arterial média; 

LOS = tempo de permanência; PAC = pneumonia adquirida na comunidade; PAH = pneumonia adquirida no 

hospital; PAV = pneumonia associada ao ventilador; 0 = falso; 1 = Verdadeiro. 

 
 

O teste de Hosmer-Lemeshow para SAPS 3, SOFA e CCI mostrou um nível 

de p= 0,6445, 0,7708 e 0,0867, respectivamente. Este resultado confirmou uma 

calibração adequada e um poder discriminatório aceitável para ambos os modelos. 

Na população geral do estudo (n = 544), a AUC e 95%IC para o SAPS 3, SOFA, e 

CCI foram 0,756 (0,718-0,792), 0,774 (0,736-0,808) e 0,582 (0,539-0,624), 

respectivamente (Figura 1). A comparação par a par das curvas ROC entre os 

diferentes índices de prognóstico (SAPS 3, SOFA) não mostrou significância 

estatística. No entanto, a comparação destes com os índices de CCI foi 

estatisticamente significativa (p <0,001). A mesma abordagem descrita acima foi 

usada para pacientes não-traqueostomizados (n = 484, 89%), e pacientes 

traqueostomizados (n = 60, 11%). A comparação entre as curvas ROC para SAPS 3, 

SOFA e CCI mostrou resultados estatísticos semelhantes para pacientes não-

traqueostomizados e traqueostomizados (p <0,001). As curvas ROC e os valores para 

a AUC (95%IC) para os diferentes índices prognósticos são descritos na FIGURA 1. 
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Figura 1. Comparação das curvas ROC do SAPS 3, SOFA e Índice de Comorbidade 

de Charlson (CCI) para pacientes sépticos globais (A), não-traqueostomizados (B) e 

traqueostomizados (C) e os respectivos valores de AUC e 95%IC. 

A comparação das duas curvas de sobrevivência, o teste de Gehan-Wilcoxon 

foi realizado para determinar a ocorrência de diferenças na distribuição de 

sobrevivência para os dois tipos de pacientes (não-traqueostomizados vs 

traqueostomizados). A distribuição do tempo de sobrevivência para estes pacientes, 

considerando os tempos de permanência na UTI e hospitalar são estatisticamente 

diferentes (P = 0,01). Os valores (em dias) dos tempos de permanência na UTI foram 

8 (7-9) e 15 (13-20) para NT versus T. Para a permanência hospitalar estes valores 
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foram de 22 (19-27) e 31 (28-42) para os pacientes não-traqueostomizados e 

traqueostomizados sépticos, respectivamente (FIGURA 2). 

 

                          

     

Figura 2. Curvas de sobrevida para tempo de permanência na UTI (A) e hospitalar (B) 

para pacientes sépticos não-traqueostomizados (NT) e traqueostomizados (T). 

 

A comparação das diferentes percentagens para SAPS 3 e SOFA para grupos 

não-traqueostomia e de traqueostomia são demonstrados na FIGURA 3. 
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Figura 3. Comparação de diferentes faixas dos principais preditores de traqueostomia 

SAPS 3 e SOFA entre pacientes sépticos não-traqueostomizados (NT) e 

traqueostomizados (T). Os valores percentuais estão representados na Tabela 4. 

 

 

7.0 DISCUSSÃO 

 

Em um momento de crescentes custos de cuidados médicos em contraste 

com a escassez de recursos, estratégias médicas no intuito de melhorar os resultados 

dos pacientes na unidade de terapia intensiva são amplamente justificadas. A procura 

de factores de risco clínicos iniciais no paciente criticamente doente pode identificar 

quais pacientes que poderiam se beneficiar de intervenções, como por exemplo, de 

traqueostomia. Este procedimento tem a vantagem potencial de promover a 

capacidade de pacientes dependentes de ventilação para alcançar a ventilação 

espontânea por diferentes manobras, reduzir o espaço morto, e por ser mais 

confortável, permite que o paciente se alimente e fale com o auxílio de válvulas de 

fonação, além de melhorar o estado psicológico do paciente e sua mobilidade. 

Investigadores demonstraram que pacientes sob ventilação mecânica que 

receberam traqueostomia geralmente apresentavam um longo tempo de permanência 

na UTI e no hospital, em comparação com pacientes que não necessitaram de 

traqueostomia. [61] Santana-Cabrera et al [8] estudaram a associação entre 

traqueostomia e os desfechos em 448 pacientes traqueostomizados. Os autores 

concluíram que a traqueostomia realizada na UTI foi associada a uma menor 

mortalidade na UTI, porém com taxas de permanência hospitalar mais elevadas. Por 

outro lado, em um estudo retrospectivo de 506 doentes admitidos para UTI que 
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requereram ventilação mecânica, Combes et al [62] observaram que 166 deles (32,8%) 

foram traqueostomizados após uma média de 12 dias de ventilação mecânica. Estes 

autores verificaram que os pacientes traqueostomizados tinham uma estadia na UTI 

superior (42 vs. 33%, p = 0,06) e mortalidade hospitalar também (48 vs. 37%, p = 

0,03). A execução de uma traqueostomia foi independentemente associada a uma 

menor probabilidade de óbito na UTI (Odds ratio = 0,58, 95%IC = 0,37-0,90) e 

hospitalar, mesmo após o ajuste para outros fatores de risco importantes. Além disso, 

Frutos-Vivar et al [7], em um estudo prospectivo em 361 UTIs em 12 países com 5.081 

pacientes ventilados mecanicamente durante mais de 12 horas, mostrou que 546 

destes pacientes (10,7%) tiveram traqueostomia durante a permanência na UTI. A 

traqueostomia foi realizada em um tempo médio de 12 dias (diferença interquartil 7-

17), a partir do início da ventilação mecânica. As variáveis associadas com o 

desempenho da traqueostomia foram a duração da ventilação mecânica, a 

necessidade de reintubação, além disso, estes autores mostraram que a estadia na 

UTI e no Hospital foi mais elevada para os pacientes traqueostomizados (21 vs. 7 dias 

e 36 vs. 15 dias, respectivamente). A traqueostomia foi independentemente 

relacionada com a sobrevivência na UTI (Odds ratio = 2,25, 95%IC = 1,72-2,86). A 

mortalidade hospitalar na UTI e hospitalar foram semelhantes (NT = 40% T = 39%). 

Apesar das vantagens documentadas da traqueostomia para pacientes que 

necessitaram de ventilação mecânica prolongada, o momento ótimo para a colocação 

de traqueostomia pode ser diferente para cada paciente, com base no diagnóstico 

principal na admissão na UTI e continua a ser um desafio. [63] Geralmente, a 

traqueostomia é realizada assim que a necessidade de apoio das vias aéreas 

prolongada é reconhecida. Num estudo randomizado, de nome TracMan, Young et al. 

[64] demonstraram em 909 pacientes de várias UTIs que a ventilação mecânica 

prolongada (> 10 dias) representa uma necessidade de traqueostomia em torno de 

50%. No nosso estudo a traqueostomia foi realizada em 9 dias, em média. 

Os pacientes com doença neurológicos irreversíveis, tais como lesão da 

coluna cervical podem beneficiar de traqueostomia precoce em comparação com os 

pacientes com insuficiência respiratória reversível (pneumonia, DPOC exacerbada, 

trauma, sepse). Este estudo demonstrou que a traqueostomia precoce encurta o 

tempo de ventilação e a duração da estadia na UTI, e que pode reduzir a incidência 

de PAV. No entanto, o tempo ideal para a traqueostomia ainda é uma questão 

controversa.  
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Um consenso faz as seguintes recomendações: - a traqueostomia precoce 

deve ser considerada em pacientes com previsão de um tempo maior do que 21 dias 

em ventilação mecânica; - por outro lado, a traqueostomia deve ser desencorajada 

em previsões menos de 10 dias [6,7,65-67] Freeman et al [68] recomendam que os médicos 

devem diferir a colocação traqueostomia durante pelo menos 14 dias após o início de 

insuficiência respiratória aguda para segurar a necessidade de suporte ventilatório 

contínuo. No entanto, sub-populações de pacientes (por exemplo, aqueles com lesão 

neurológica aguda ou acidente vascular cerebral) podem ser beneficiadas de 

traqueostomia precoce.  

O julgamento clínico para selecionar pacientes criticamente doentes que 

poderiam se beneficiar de um procedimento de traqueostomia deve ser 

adequadamente feita por médicos experientes. A identificação antecipada de tais 

pacientes pode alterar processos de tomada de decisão de submeter o paciente a 

uma traqueostomia precocemente para melhorar o resultado clínico, encurtando a 

duração da ventilação mecânica e, certamente, reduzindo o desconforto para o 

paciente provocado pelo tubo de via aérea oral para manutenção. 

Pontuações foram desenvolvidos para prever se o paciente criticamente 

enfermo seria candidato a uma traqueostomia. Szeder et al [69] identificaram em seu 

estudo TRACH score os preditores clínicos e radiológicos para a traqueostomia em 

pacientes neurológicos com hemorragia intracerebral supratentorial ventilados 

mecanicamente. O TRACH score emprega a escala de coma de Glasgow e uma 

pontuação para certos achados radiológicos. De acordo com os autores, este escore 

foi preditivo para a realização de traqueostomia com uma AUC = 0,92. Além disso, o 

estudo concluiu, também, que todos os pacientes com uma pontuação TRACH> 2.0 

necessitaram de traqueostomia.  

Outra pontuação (escore SET) foi recentemente validado. Schonenberger et 

al. [70], em uma coorte de um único centro com 71 pacientes acometidos por acidente 

vascular cerebral grave, descobriu preditores de necessidade de traqueostomia com 

64% de sensibilidade e 86% de sensibilidade. Contudo, estes autores recomendam 

que essa pontuação de traqueostomia deve ser combinada ao julgamento de médico 

experiente. Em um estudo retrospectivo de 345 pacientes consecutivos com 

tetraplegia aguda, Hou et al. [71] empregou uma regressão logística múltipla e um 

modelo de árvore de classificação e regressão (CART) para explorar preditores de 

traqueostomia. O modelo CART foi baseado na American Spinal Injury Association 
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(ASIA), e escore motor designado como pela American Asia Motor Score (AAMS). 

Estes autores descobriram que os pacientes com AAMS ≤ 1 apresentam uma maior 

probabilidade de requerer traqueostomia.  

Assim, Lee et al. (11) desenvolveram uma tomada de decisão para a realização 

de traqueostomia em 105 pacientes após uma lesão traumática da medula espinhal 

cervical. A traqueostomia foi realizada em 20% dos pacientes em média no quarto dia 

de hospitalização. Os pacientes que foram submetidos à traqueostomia tendiam a ser 

graves medidos pelo Injury Severity Score (ISS) e escala de coma de Glasgow, o que 

para este tipo de situação parece ser óbvio a intubação mais frequente na sala de 

emergência (SE). A regressão logística múltipla mostrou que a idade ≥ 55 anos, lesão 

acima C5, ISS ≥ 16, acidente de carro, intubação na SE, foram fatores 

independentemente associados com necessidade de traqueostomia após lesão 

traumática da medula espinhal cervical. Os autores também apontaram que esses 

fatores podem prever se um paciente necessita de traqueostomia com 91,4% de 

precisão. Kollef et al. [2] a fim de identificar preditores clínicos de traqueostomia em um 

estudo prospectivo de 521 pacientes que necessitaram de ventilação mecânica na 

UTI por mais de 12 horas observaram que a mortalidade hospitalar sem traqueostomia 

foi maior do que aqueles que receberam traqueostomia (26,4 vs 13,7%, P = 0,048). 9. 

8% das pacientes necessitaram de traqueostomia em sua população de estudo.  

Os dias de ventilação mecânica, de permanência na UTI e hospitalar eram 

mais longos em pacientes com traqueostomia. Portanto, a regressão logística 

demonstrou que a pneumonia nosocomial e reintubações variáveis independentes 

foram associadas com pacientes submetidos a traqueostomia e ventilação mecânica 

prolongada. Por outro lado, como mostrado anteriormente neste estudo, os dados 

pulmonares, tais como DPOC, PAC, a proteína VAP e gases sanguíneos análise e 

parâmetros de ventilação mecânica não foram capazes per se de detectar que os 

doentes podem se beneficiar de traqueostomia.  

Os dados primários do nosso estudo compararam as características 

demográficas e clínicas dos pacientes sépticos não-traqueostomizados e 

traqueostomizados. Utilizamos um processo de aprendizado de máquina para o 

modelo de distribuição de floresta aleatória para estimar a razão de probabilidades de 

pacientes que podem se beneficiar de traqueostomia, com controle de variáveis, como 

descrito anteriormente. Esta abordagem nos permitiu identificar variáveis para análise 

de regressão logística multivariada e quantificar indicadores de risco precoce para 
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requisitos de traqueostomia em pacientes sépticos. Deve-se ter em mente que esses 

dados focam em pesquisa de quantificação de indicadores de risco para as 

necessidades de traqueostomia em pacientes sépticos e, portanto, não fornecem 

dados especificamente sugestivos da melhoria do desfecho da sepse.  

Parece axiomático, presente em observações anteriores, que os pacientes 

mais doentes com escores de SAPS 3 e SOFA elevados são mais propensos a 

necessitar de traqueostomia. Por esta razão, nossa investigação é uma tentativa de 

quantificar quão doente (ou grave) o paciente é ao necessitar de uma traqueostomia. 

Assim sendo, os dados de nossa análise de aprendizagem de máquina mostraram 

que um escore de SAPS 3 > 74 e SOFA > 11 constituem-se em fatores de risco 

independente para a traqueostomia. Por outro lado, devemos tecer algumas 

considerações a respeito do Índice de Comorbidade de Charlson. [72] Este índice 

composto de 19 comorbidades ajustadas para a idade não apresentou, na presente 

investigação, desempenho satisfatório como possível índice prognóstico de desfecho, 

motivo pelo qual nós não o utilizamos como co-variável na regressão logística 

empregada. Ainda, em virtude do nosso estudo ter como objetivo a identificação e a 

quantificação de fatores de risco precoces para a indicação de traqueostomia, não 

foram incluídas co-variáveis de risco tardias para não influenciar a regressão logistíca 

para a demais variáveis, tais como o tempo de permanência na UTI ou hospitalar. Por 

outro lado, é bem estabelecido que o tempo de ventilação mecânica prolongado é per 

se um indicativo de traqueostomia. Esses dados foram demonstrados na Tabela 1, 

onde todas essas variáveis já haviam apresentado diferença estatística significante 

entre os pacientes sépticos não-traqueostomizados e traqueostomizados. 

Este estudo tem algumas limitações. É um estudo efetuado em um único 

centro, o que limita a extensão dos resultados para outras populações e 

generalizações. Além disso, o desenho do protocolo foi de observação de coorte, i.e., 

retrospectivo. Finalmente o número de pacientes não foi muito grande, fator que pode 

interferir na amplitude do intervalo de confiança, sobretudo em algumas variáveis que 

foram subdivididas no desenho da floresta aleatória. No entanto, através deste estudo, 

nós gostaríamos de fornecer uma mensagem para intensivistas, anestesiologistas e 

cirurgiões, indicando a importância de se investigar preditores ou fatores de risco para 

estimar as necessidades de traqueostomia em pacientes graves, mormente nos 

pacientes sépticos. 
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8.0 CONCLUSÕES 

 

O uso do modelo de floresta aleatória distribuída para quantificar preditores 

de risco para grupos sem traqueostomia e com traqueostomia mostrou no presente 

estudo que SAPS 3, SOFA, transfusões de sangue e diálise foram 

independentemente associados à traqueostomia e podem ser considerados principais 

preditores de risco para os requisitos de traqueostomia em pacientes sépticos.  

 Também nos possibilitou estabelecer os valores de corte para o SAPS 3 ≥ 74 

e o SOFA ≥ 11, tendo assim mais precisão para saber se um paciente tem indicações 

de traqueostomia ou não. Podendo, ainda, por meio desses valores, ser uma 

importante ferramenta para ajudar na indicação desse procedimento precocemente 

para os pacientes sépticos, com o intuito de acelerar o processo de mobilização 

precoce desse paciente, reduzindo o tempo de sedação, o uso de neurobloqueadores 

musculares e evitando a polineuropatia do doente crítico. Evita-se também um 

aumento do tempo de permanência em UTI e hospitalar e do tempo de ventilação 

mecânica. 
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