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                      RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: pacientes traqueotomizados após longo período de internação e 

ventilação mecânica prolongada apresentam alteração da sua capacidade funcional. 

Determinar o grau de dependência e o comprometimento funcional faz-se necessário 

para avaliar em quais atividades cotidianas o déficit é maior, para direcionar a 

intervenção da equipe multidisciplinar, apontar as limitações no momento da alta 

hospitalar e sinalizar a necessidade de um cuidador. OBJETIVOS: avaliar e descrever 

os graus de capacidade e comprometimento funcionais em pacientes traqueotomizados 

de um hospital público de Curitiba e avaliar as inter-relações entre capacidade e 

comprometimento funcional. METODOLOGIA: estudo caso-controle, quantitativo, 

descritivo e transversal. O estudo foi realizado em um hospital de referência terciária, 

vinculado ao Sistema Único de Saúde. A capacidade e comprometimento funcional 

foram avaliados por meio do Índice de Barthel e da Escala de Desempenho de 

Karnofsky, em pacientes traqueotomizados e não traqueotomizados e internados na 

Clínica Médica, Infectologia, Neurocirurgia e Neurologia. O grupo de estudo foi 

pareado com o grupo controle levando-se em conta a idade, o sexo e a doença que 

ocasionou a internação. RESULTADOS: a amostra foi composta por 26 pacientes 

traqueotomizados e 26 não traqueotomizados, sendo 30 do sexo masculino e 22 do sexo 

feminino. A média de idade entre o grupo de estudo foi de 55,4 anos (DP-15,6) e no 

grupo controle de 55,1 anos (DP-14,1). A análise estatística do Índice de Barthel no 

grupo de estudo classificou 84,62% dos pacientes como totalmente dependentes para a 

realização dos dez domínios do instrumento, ao contrário do grupo controle no qual 

somente 15,38% dos pacientes apresentaram este grau de dependência física e 53,85% 

apresentavam total independência para a realização das mesmas atividades. O 

levantamento da escala Karnofsky evidenciou que 57,69% do grupo estudo apresentava 

escore de 40%, que sinaliza a incapacidade e necessidade de cuidados e assistência 

especiais, diferentemente do grupo controle onde 42,31% obteve escore de 90%, sendo 

capazes de levar vida normal, com poucos sinais ou sintomas da doença. 

CONCLUSÕES: Houve implicação da capacidade e comprometimento funcional nos 

pacientes traqueotomizados, fato que demanda novo olhar da equipe multidisciplinar 

frente às incapacidades identificadas e demonstra que independente da traqueotomia 

facilitar o desmame da ventilação mecânica e consequentemente o período de 

internação, causa importante impacto na qualidade de vida dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Disfagia. Doenças Crônicas não Transmissíveis. Traqueotomia. 



ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: tracheotomized patients after long period of hospitalization and 

mechanical ventilation present changes in their functional performance. It is necessary 

to determine their degree of dependence in order to assess which daily activities feature 

the highest deficit to guide multidisciplinary team intervention, to point impairments at 

the moment of hospital discharge, and signal the need of a caregiver. OBJECTIVE: to 

assess and describe degrees of functional performance and impairment in 

tracheotomized patients at a public hospital in Curitiba, Paraná State/Brazil, to assess 

and describe the interrelationship between functional performance and impairment. 

METHODOLOGY: quantitative, descriptive, crosscut, case-control study. This study 

was held at a hospital of tertiary reference linked to the Unified Health System. 

Functional performance and impairment were assessed by means of Barthel Index and 

Karnofsky Performance Scale in tracheotomized and non-tracheotomized patients 

admitted to Internal Medicine, Infectology, Neurosurgery and Neurology. The study 

group was paired to the control group considering age, sex, and disease which caused 

the hospitalization. RESULTS: the sample consisted of 26 tracheostomized and 26 

non-tracheotomized patients, among them, 30 male patients and 22 female patients. 

Average age in the study group was 55.4 years (SD – 15.6), and 55.1 years of age (SD – 

14.1) in the control group. Statistical analysis of Barthel Index in the study group rated 

84.62% of the patients as totally dependent to carry on 10 domains of the instrument, 

unlike control group where only 15.38% of the patients presented this degree of physical 

dependence, while 53.85% feature total independence to carry on the same activities. 

The assessment by Karnofsky Scale evidenced that 57.69% of the study group scored 

40%, which signals impairment and need of special care and assistance, different from 

the control group where 42.31% scored 90%, being able to lead a normal life with very 

few signs or symptoms of disease. CONCLUSIONS: There was a large implication of 

functional performance and impairment in tracheotomized patients, which demands a 

new look on the part of the multidisciplinary team at the identified disabilities, showing 

that despite the facilitation of mechanical ventilation weaning, hospitalization causes a 

major impact on patients’ quality of life. 

 

Keywords: dysphagia, chronic non-communicable diseases, tracheotomy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Pacientes criticamente enfermos constituem uma população de risco para o 

desenvolvimento de pneumonia aspirativa decorrente dos inúmeros fatores de risco que 

apresentam, como a redução do estado de consciência, a presença de ventilação 

mecânica, doença neurológica, redução do reflexo de tosse, intubação prolongada, 

traqueotomia, alimentação parenteral, cirurgias de cabeça e pescoço e doenças do 

refluxo gastroesofágico (PRADO, 2005; TOUFEN JÚNIOR; CAMARGO; 

CARVALHO, 2007). 

No ambiente hospitalar a traqueotomia é um procedimento cirúrgico de rotina, 

no qual é inserida uma cânula provisoriamente ou por tempo indeterminado através de 

um orifício da traqueia, comunicando-a com o meio externo e tornando a via aérea 

pérvia (RICZ et al., 2011). Reduz o tempo de internação quando realizada de maneira 

precoce, período inferior a 14 dias de intubação. Indicada para os pacientes que 

necessitam de suporte ventilatório prolongado (MACEDO et al., 2011). 

A capacidade funcional reporta-se à autonomia da pessoa para a realização de 

tarefas que fazem parte do cotidiano de vida e lhe asseguram a possibilidade de viver 

sozinho em contexto domiciliar (REBELLATO; MORELLI, 2004). As escalas de 

avaliação das atividades diárias de vida sintetizam, por meio de um índice, o grau de 

independência de um indivíduo na realização destas atividades e, indiretamente, o 

estado de saúde e a necessidade de auxílio (COSTA, 2006).  

Os pacientes traqueotomizados podem apresentar alterações funcionais 

decorrentes do uso de bloqueadores neuromusculares e de medicação do tipo 

corticosteroide, sendo o tempo de internação e de ventilação mecânica, apontados 

como principais causadores destas alterações, contribuindo para a inabilidade das 

tarefas cotidianas como higiene pessoal e alimentação (CURZEL; JÚNIOR; RIEDER, 

2013). 

O Índice de Barthel avalia o nível de independência de um indivíduo para a 

realização de dez atividades básicas de vida diária: alimentação, higiene pessoal, 

eliminações vesicais, eliminações intestinais, passagem cadeira – cama, deambulação, 

uso de vaso sanitário, vestuário, banho e escadas (MAHONEY; BARTHEL, 1965). A 
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utilização deste índice nesta pesquisa, para avaliação da capacidade funcional, 

justifica-se por se tratar de instrumento validado para a língua portuguesa (MINOSSO et 

al., 2010b), de baixo custo, fácil aplicação e interpretação. Ele classifica os pacientes de 

acordo com o nível de dependência, sendo que uma pontuação de 60 parece ser um 

resultado fundamental, onde os pacientes se deslocam da dependência para a 

independência assistida (GRANGER, 1979).  

Com um alto grau de comprometimento funcional o retorno ao trabalho torna-se 

impraticável, bem como a capacidade de autocuidado comprometida. O 

comprometimento funcional representa a capacidade do indivíduo em manter suas 

atividades de forma independente e indica a necessidade de cuidados especiais. A 

avaliação do grau de comprometimento funcional foi avaliada nesta pesquisa por meio 

da Escala de Desempenho de Karnofsky. Sua aplicação permite mensurar o 

comprometimento funcional independentemente da patologia e indicar os pacientes 

elegíveis para cuidados paliativos (KARNOFSKY et al., 1948; ACADEMIA 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009; CORREIA, 2012). 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar e descrever os graus de capacidade e comprometimento funcionais em pacientes 

traqueotomizados de um hospital público de Curitiba. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar as inter-relações entre capacidade e comprometimento funcional de pacientes 

traqueotomizados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Visando um melhor entendimento das alterações na capacidade e 

comprometimento funcional de pacientes traqueotomizados faz-se necessário uma 

revisão de literatura sobre as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), outras 

doenças, traqueotomia, capacidade e comprometimento funcional.  

Em decorrência das modificações sociais e econômicas pelas quais o país 

atravessou no último século, houve alterações no perfil demográfico, responsável pela 

diminuição da taxa de natalidade, aumento da expectativa de vida ao nascer e aumento 

do número de idosos em relação aos demais grupos etários; nutricional, acarretando 

aumento no sobrepeso e obesidade pelas alterações nos hábitos alimentares e 

sedentarismo e alteração epidemiológica, que mudou o padrão de adoecimento 

populacional, com alteração do predomínio das doenças transmissíveis para as não 

transmissíveis, acarretando especial aumento das DCNT (MALTA et al., 2006; 

DUNCAN et al., 2012; CAMPOS et al., 2013). 

Esse processo é marcado por uma carga de doenças, que medido em anos de vida 

perdidos por incapacidade se compõe de 14,8% de doenças infecciosas e desnutrição, 

10,2% de causas externas, de 8,8% de causas maternas e perinatais e de 66,2% de 

doenças crônicas. Desta forma, o Brasil apresenta uma situação epidemiológica de tripla 

carga de doenças com a convivência simultânea de doenças infecciosas, causas 

maternas e perinatais e pelo predomínio das doenças crônicas não transmissíveis e seus 

fatores de risco (MENDES, 2013). 

 

3.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis caracterizam um grupo de 

enfermidades que apresentam como regra um longo período de evolução, danos 

irreversíveis, alto índice de mortalidade e cursam com diferentes graus de incapacidade. 

Entre elas figuram as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus e as 

doenças respiratórias crônicas, elegíveis, pela Organização Mundial de Saúde, como 

enfermidades prioritárias a serem combatidas (OMS, 2013).  
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Como principais fatores de risco comum a esse grupo evidenciam-se o 

tabagismo, o álcool, a inatividade física, a alimentação não saudável e a obesidade 

(BRASIL, 2012a). Seu crescente aumento traz impactos negativos na qualidade de vida 

da população e, acarreta alto custo com a assistência hospitalar no contexto do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Quase metade das mortes ocorre de forma prematura, abaixo dos 

70 anos de idade, acometendo homens e mulheres de maneira semelhante (CRUZ; 

CAMARGO; BOUSQUET, 2008). 

No Brasil as DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude sendo 

responsáveis por cerca de 72% das causas de mortes, atingindo fortemente camadas 

pobres da população e grupos vulneráveis, como o segmento de baixa escolaridade e 

renda (BRASIL, 2012a).  

Em 2011, o Ministério da Saúde lançou o denominado Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 

enfatizando ações populacionais para controlar as doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer e doença respiratória crônica, predominantemente pelo controle dos principais 

fatores de risco (BRASIL, 2011a).  

Com esta mesma temática, desde 2010, o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Ciência e Tecnologia apoiam o desenvolvimento do Estudo Longitudinal da Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil) que acompanha 15.105 servidores públicos do País, de seis 

instituições públicas de ensino superior e pesquisas das regiões Nordeste, Sul e Sudeste 

do Brasil. Seus dados espelham a realidade brasileira de altas prevalências de diabetes e 

hipertensão e dos fatores de risco. Estudos desta magnitude são fundamentais para a 

adequação de políticas públicas de saúde às necessidades da população (DUNCAN et 

al., 2012). 

Dados levantados pelo VIGITEL, que, desde sua implantação em 2006, realiza a 

monitorização da distribuição e frequência dos principais determinantes para as DCNT 

em parceria com o Ministério da Saúde, em todas as capitais dos estados brasileiros e no 

Distrito Federal, permitiu a definição de estratégias para o Plano de Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011–2022. Os dados definiram o planejamento 

de metas para a redução dos fatores de risco comum a este grupo de enfermidades e, que 

deverão ser alcançadas na próxima década, e medidas de saúde pública que permitam 
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uma melhora na qualidade de vida dos brasileiros (BRASIL, 2011a). 

No Brasil foi lançado o Plano de Ações de Enfrentamento às Doenças Crônicas 

não Transmissíveis 2011-2022 que objetiva preparar o país para o enfrentamento e 

contenção dessas doenças, fortalecendo o envelhecimento ativo de forma saudável. 

Sendo apontadas como determinantes sociais desse grupo de doenças as desigualdades 

sociais, as diferenças no acesso aos bens e serviços, a baixa escolaridade, as 

desigualdades no acesso a informações e fatores de risco modificáveis como o 

tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e a alimentação inadequada 

(MALTA; MORAIS NETO; SILVA JÚNIOR, 2011b). 

Foram entrevistados 54.144 brasileiros, ressaltando a importância de políticas 

públicas de promoção à saúde. O levantamento evidenciou que os níveis de atividade 

física no lazer na população adulta são baixos (15%), apenas 18,2% consomem frutas e 

hortaliças e 34% consomem alimentos com elevado teor de gordura (BRASIL, 2012b). 

Outro estudo, de base populacional descrito por Borges et al., em 2009, e 

realizado com 2.096 sujeitos no Rio Grande do Sul, acerca do conhecimento dos fatores 

de risco para as DCNT destacou que os escores referentes a esse domínio se fazem mais 

presentes quanto maior for o grau de escolaridade e nível socioeconômico. No entanto o 

mesmo artigo ressalta que o conhecimento isoladamente não é o suficiente para produzir 

mudanças no comportamento das pessoas, o que representa um grande desafio para a 

saúde pública em virtude da alta prevalência de sedentarismo, tabagismo, consumo 

abusivo de álcool e obesidade apurados na parcela populacional com maior índice de 

conhecimento. 

O impacto socioeconômico desse grupo de enfermidades compromete o 

progresso das Metas de Desenvolvimento do Milênio, que contemplam pontos como 

saúde e determinantes sociais (educação e pobreza). Essas metas têm sido afetadas, na 

maioria dos países, pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores de risco que 

atingem a camada social menos favorecida, aumentando o índice de empobrecimento 

(WHO, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde estima que, a cada ano, 100 milhões de pessoas 

são empurradas para a pobreza nos países em que se tem de pagar diretamente pelos 

serviços de saúde (WHO, 2010). 



 

18 

 

A partir da reforma sanitária, ocorrida entre 1976 e 1988, que requeria que o 

direito à saúde fosse relacionado à cidadania (PAIM; TEIXEIRA, 2007) e, com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 o acesso à saúde passou a ser reconhecido 

como um direito social. 

Como dever do Estado, coube-lhe a adoção de mecanismos para a continuidade 

das conquistas sociais, anteriormente voltadas para o modelo médico-hospitalocêntrico 

que já demonstrou sinais de esgotamento, passam a direcionar esforços para a atenção 

básica, a qual influencia nos indicadores de saúde da população e garante o acesso 

universal aos serviços de saúde (BRASIL, 2007b).  

O acesso à atenção básica à saúde melhorou muito desde a criação do Programa 

de Saúde da Família (PSF), em março de 1994, composto por no mínimo um médico da 

família ou generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 

Saúde. A estratégia do programa é a reorganização e fortalecimento da atenção básica 

como o primeiro nível de atenção à saúde no SUS, capaz de estabelecer vínculos de 

compromisso e corresponsabilidade entre os profissionais da saúde e a população, tendo 

a família como objeto de atenção. Entendida a partir do ambiente onde vive, há um 

melhor entendimento do processo saúde e doença e a adoção de ações de maior impacto 

e significação social (ESCOREL et al., 2007; SOUZA; HAMANN, 2009). 

Com o objetivo de apoiar o PSF, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) em janeiro de 2008. Ele possui nove diretrizes na atenção: a 

saúde, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a educação popular, o território, a 

integralidade, o controle social, a educação permanente em saúde, a promoção da saúde 

e a humanização. É constituído por profissionais de diferentes áreas do conhecimento 

que atuam em conjunto com a equipe do PSF dentro do território na qual as equipes 

estão cadastradas (BRASIL, 2008).   

O PSF e o NASF constituem estratégias do governo, tanto na prevenção como no 

gerenciamento das DCNT. Como são enfermidades que cursam com longo tempo de 

duração são as que mais demandam investimentos em termos de ações, procedimentos e 

serviços de saúde (BRASIL, 2005). 

Outra ação importante foi a Convenção–Quadro para o Controle do Tabaco 

(Brasil, 2006b), que representa o primeiro tratado internacional de saúde pública da 
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história da Organização Mundial de Saúde, do qual o Brasil faz parte desde 2005. Desde 

sua criação já agregou o maior número de adesões da história da ONU totalizando, até 

novembro de 2013, 177 países. A implantação deste tratado ganhou proporção de 

política de Estado e o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo passou a integrar a 

Política Nacional de Controle ao Tabagismo (BRASIL, 2014). 

Um estudo retrospectivo do tipo coorte, publicado em 2010, que avaliou a 

autópsia de 199 pacientes que foram a óbito por pneumonia nosocomial, concluiu que 

ela foi responsável por quase 25% das mortes, sendo o evento favorecido por alterações 

estruturais tabágicas e pneumonia bilateral (MARTINELLI et al., 2010). O tabagismo é 

responsável por cerca de 5 milhões de mortes/ano, representando a primeira causa de 

morbidade e mortalidade evitável.  Conforme estimativas da OMS, se medidas efetivas 

para a prevenção e controle do tabagismo não forem adotadas, até 2030 haverá cerca de 

10 milhões de mortes/ano, das quais 70% ocorrerão nos países em desenvolvimento 

(NUNES, 2006). 

Outro estudo transversal avaliou 32 pacientes internados na clínica médica de um 

hospital universitário. Por intermédio da triagem universal de deglutição, da avaliação 

funcional da alimentação para observação de sinais e sintomas de disfagia e da avaliação 

do estado nutricional por dados antropométricos e exames laboratoriais, apontou que 

pacientes internados com doenças respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

insuficiência cardíaca congestiva e com xerostomia constituem grupo de risco para 

disfagia orofaríngea (BASSI et al., 2014). 

  

3.1.1 Doenças cardiovasculares 

 

O VI Consenso das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão definiu, em 2010, o 

aumento na pressão arterial como um quadro multifatorial com níveis elevados e 

sustentados de pressão,
 
destacando que os fatores de risco cardiovascular relacionam-se 

à predisposição genética e aos fatores ambientais. Enfatizou que as principais 

recomendações não medicamentosas para a prevenção primária da hipertensão incluem 

mudanças no hábito de vida como a alimentação saudável, o consumo controlado de 

sódio e álcool, a ingestão de potássio e o combate ao sedentarismo e ao tabagismo (SBC; 
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SBH; SBN, 2010). 

Estima-se que no Brasil o número de hipertensos chegue a 18 milhões de pessoas, 

das quais apenas 30% apresentam a doença controlada, aumentando assim o risco de 

acidente vascular cerebral, doenças renais e cardiovasculares (MIRANZI et al., 2008). 

As doenças cardiovasculares são indicadas como a primeira causa de mortalidade 

no mundo, sendo que projeções para 2025 apontam que 80% a 90% da sua ocorrência 

será em países com baixa e média renda. A prevalência da doença associa-se a elevadas 

taxas de sobrepeso e obesidade, tabagismo, elevação de lipídios séricos, hipertensão 

arterial e diabetes mellitus como principais fatores de risco (LESSA, 2004). 

A prevenção das doenças cardiovasculares deve incluir o monitoramento dos 

fatores de risco, com ênfase nas ações preventivas e educação em saúde, que apresentam 

melhor benefício custo-efetividade. Sendo a atenção básica, ferramenta crucial entre as 

políticas de saúde e a comunidade e, a estratégia da saúde da família o alicerce na 

consolidação da promoção da saúde. 

 

3.1.2 Câncer 

 

 Conceituado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) como:  

 

[...] um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se 

rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 

determinando a formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para 

outras regiões do corpo.  

 

O referido Instituto clarifica que os fatores de risco associam-se como 

determinantes para outras doenças, a exemplo do tabagismo, associado ao 

desenvolvimento de diversos cânceres, doenças cardiovasculares e respiratórias 

(BRASIL, 2013a).  

Estima-se que no Brasil, até 2020 a incidência da neoplasia é de 16 milhões de 

novos casos/ano (BOING; ROSSI, 2007). 

O câncer pulmonar é o tipo mais comum entre os tumores malignos, constituindo 

a neoplasia com menor taxa de cura, cerca de 10%, pela dificuldade de diagnóstico 
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precoce. Sua incidência é elevada no mundo, representando 12,3% de todos os casos 

novos de câncer. No Brasil é a primeira causa de morte em homens e a segunda em 

mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama (VIEIRA et al., 2012). 

O câncer de pulmão é resultado da interação entre a exposição ao agente e a 

suscetibilidade individual para o desenvolvimento da doença. Os determinantes de 

maior risco para câncer de pulmão de acordo com os agentes-causas são: tabagismo 

(90%), exposição ocupacional a carcinógenos (9% a 15%), gás radônio (10%) e 

poluição ambiental (1% a 2%) (LOPES; IYEYESU; CASTRO, 2008). 

O tabagismo é o principal fator de risco para a doença, responsável por elevar a 

chance de desenvolvimento da neoplasia pulmonar de 10 a 30 vezes. Quanto mais 

elevada for a carga tabágica maior é a probabilidade de aparecimento da doença e da sua 

associação com outras doenças não malignas, a exemplo dos pacientes que apresentam 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresentam seis vezes mais de risco 

desenvolver câncer de pulmão (VIEIRA et al., 2012). 

A intervenção cirúrgica constitui a única possibilidade de cura para pacientes 

com carcinoma pulmonar. No entanto somente 20% desses pacientes tem indicação 

cirúrgica, devido a fatores como o avançado estadiamento anatômico e a presença de 

comorbidades que terminam por inviabilizar a realização do procedimento (LIMA et al., 

2009). 

A leucemia é um dos tipos de câncer com menor incidência com em torno de 9,5 

mil casos novos por ano (INCA, 2009). Ela é caracterizada por uma proliferação 

anormal e descontrolada de células leucocitárias na medula óssea, acarretando sintomas 

que vão desde a anemia, neutropenia, trombocitopenia, febre, sangramentos, dor 

articular, fadiga e dispneia (INCA, 2014). Alterações funcionais também poderão ser 

observadas durante o internamento desses pacientes, sendo os principais objetivos da 

fisioterapia o alívio dos sintomas e a independência funcional. Sugere-se aos 

fisioterapeutas sempre analisarem a contagem de plaquetas, hemoglobina e hematócrito 

antes da prescrição de qualquer terapêutica (CIPOLAT; PEREIRA; FERREIRA, 2011). 
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3.1.3 Diabetes Mellitus 

  

O diabetes Mellitus descrito como uma doença metabólica que cursa com 

hiperglicemia e que se relacionam às complicações, disfunções e insuficiência de vários 

órgãos, acometendo principalmente os olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos 

sanguíneos (BRASIL, 2006a).  

Apresenta como fatores de risco a idade igual ou superior a 45 anos, história 

familiar de diabetes, excesso de peso (Índice de Massa Corpórea maior ou igual a 25 

kg/m2), sedentarismo, HDL (High Density Lipoproteins) baixo ou triglicérides 

elevados, hipertensão arterial, diabetes gestacional, macrossomia ou história de abortos 

de repetição ou mortalidade perinatal, uso de medicação hiperglicemiante como os 

corticosteroides, tiazídicos e os betabloqueadores (SBD, 2003).  

De acordo com levantamento realizado em 2012 pela Vigilância dos Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), a 

ocorrência de diagnóstico prévio de diabetes na população adulta, das 27 cidades 

estudadas, foi de 7,4%, sendo de 6,5% entre homens e de 8,1% entre mulheres. Em 

ambos os sexos, o diagnóstico da doença se tornou mais comum com o avanço da idade, 

com aumento a partir dos 35 anos. Mais de um quinto dos homens e das mulheres com 

65 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de diabetes (BRASIL, 2013b). 

A partir da criação do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos (SISHiperdia), pelo Ministério da Saúde em 2002, foi possível 

realizar o cadastramento e acompanhamento dos portadores de hipertensão arterial e/ou 

diabetes. Possibilitando a gestão do cuidado com a vinculação do paciente à unidade 

básica ou equipe de saúde; o monitoramento contínuo da qualidade clínica com o 

controle dos agravos e os seus fatores de risco na população assistida. Bem como, o 

fornecimento de informações que subsidiam os gestores públicos na tomada de decisões 

estratégicas; o gerenciamento e a gestão da assistência farmacêutica; instrumentalização 

da vigilância em saúde com o fornecimento de dados epidemiológicos, fatores de risco e 

suas complicações na população e o controle social das informações de acesso, 

cobertura e qualidade da atenção (BRASIL, 2007a). 
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3.1.4 Doenças crônicas respiratórias 

 

Representam afecções tanto das vias aéreas superiores e inferiores, incluindo a 

asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo a maioria 

prevenível. A rinite é dentre elas a que apresenta maior prevalência e representa um 

problema global de saúde pública, acometendo cerca de 20 a 25% da população, 

afetando a qualidade de vida das pessoas, interferindo no período produtivo de suas 

vidas, podendo causar prejuízos pelo absenteísmo ao trabalho e à escola (OMS, 2013). 

Acometem centenas de milhões de pessoas, sendo que mais de 500 milhões 

destes pacientes vivem em países em desenvolvimento ou em populações carentes. Sua 

prevalência vem aumentando principalmente entre as crianças e os idosos, afetando sua 

qualidade de vida, provocando incapacidade nos indivíduos com consequente impacto 

econômico e social (BOUSQUET; DAHL; KHALTAEV, 2007). 

A prevalência da asma no Brasil coloca o país em oitavo lugar mundial. Em 2007 

foi a responsável por 273 mil internações e 2.500 óbitos, gerando um gasto aproximado 

R$ 98,6 milhões para o Sistema Único de Saúde. Em termos mundiais, os custos com a 

asma superam os com a tuberculose e HIV/AIDS somados (OMS, 2008). A prevalência 

de doença pulmonar obstrutiva crônica é de aproximadamente 7,5 milhões (5 a 10%) e 

170 mil internamentos (OMS, 2008). 

 

3.2 OUTRAS DOENÇAS 

 

A literatura a respeito do impacto das DCNT na capacidade funcional é vasta. No 

entanto, outras doenças, como as não transmissíveis, a exemplo do acidente vascular 

encefálico (AVE) e as doenças infecciosas como a AIDS e a tuberculose que, quando 

cronificadas podem associar-se a alterações motoras e comprometer atividades 

rotineiras, tais como as atividades de vida diária. 

O AVE é responsável por alterações na capacidade do paciente realizar 

movimentos, comprometendo a independência funcional nas atividades cotidianas. A 

hipertensão arterial um fator de risco preditivo para o AVE seguida das doenças 
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cardíacas, sendo a diabete Mellitus um fator de risco independente para doenças 

cerebrovasculares por acelerar o processo de aterosclerose (RADANOVIC, 2000).  

Polese et al. (2008), ao avaliar a funcionalidade de indivíduos acometidos por 

Acidente Vascular Encefálico, concluiu que 81% desses pacientes eram independentes 

do ponto de vista funcional, 13% dos mesmos necessitavam de supervisão ou assistência 

para desenvolver suas atividades de vida diária e 6% dos pacientes eram dependentes. 

Ressaltando a importância da reabilitação para a melhora funcional e da qualidade de 

vida.  

A AIDS é uma doença crônica grave associada a um quadro clínico limitante e 

que pode comprometer o desempenho funcional dos idosos, alterando sua qualidade de 

vida (CRUZ; RAMOS, 2012). Suas manifestações podem envolver desde complicações 

neuropsiquiátricas, lesões da memória e cognição motora e funcional (STOFF, 2004). 

Zonta (2003) ao avaliar 120 pacientes com AIDS descreveu os graus e os tipos de 

incapacidades funcionais encontradas em pessoas com AIDS, demonstrando a presença 

de um grau significativo de incapacidades nesses pacientes, indicando medidas 

preventivas e/ou tratamento para a manutenção da independência pelo maior tempo 

possível e melhorar a qualidade de vida. Segundo Buchalla e Cavalheiro (2008) a AIDS 

como uma doença crônica, a adesão ao tratamento, seus efeitos adversos e a qualidade 

de vida dos portadores precisa ser considerada. 

O HIV, por outro lado tem contribuído para o aumento no número de casos de 

tuberculose tanto em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Sendo uma 

doença infecciosa, ocupa, de acordo com a OMS, o 19˚ lugar entre os 22 países 

responsáveis pelos casos transmissíveis de tuberculose no mundo, apresentam taxa de 

abandono ao tratamento de 17% e de cura de 75% (WHO, 2009). 

As lesões pulmonares residuais decorrentes da tuberculose constituem fator 

preditor de invalidez permanente por conta de insuficiência respiratória, acarretando 

impacto negativo na qualidade de vida deste pacientes (NASO et al., 2011). 

 

 

 

 



 

25 

 

3.3 TRAQUEOTOMIA 

 

É um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos, com ilustrações em papiros 

egípcios, simulando a realização de traqueotomia, que remontam 3500 a.C. e relatos nos 

livros de medicina Hindu em 1500 a.C. (MARSICO; MARSICO, 2010; RICZ et al., 

2011). 

Tornou-se prática na Europa em 1850 devido à crise de difteria, obtendo sucesso 

em 25% dos casos de obstrução das vias aéreas superiores. Chevalier Jackson foi o 

responsável pela padronização do procedimento em 1909, reduzindo a mortalidade de 

25% para 2%. Com o controle da difteria a conduta caiu em desuso, retornando na 

década de 50 com a epidemia de poliomielite e o uso da ventilação com pressão positiva 

intermitente. Em meados da década de 60, com o advento de ventiladores com pressão 

positiva, a traqueotomia finalmente conquistou espaço no suporte ventilatório de 

pacientes críticos (HOJAIG et al., 2003; MARSICO; MARSICO, 2011; VIANA; 

PALAZZO; ARAGONI, 2011). 

Palavra de origem grega que consiste na inserção de uma cânula, provisoriamente 

ou por tempo indeterminado através de um orifício na traqueia. Indicada em pacientes 

com doenças cirúrgicas de cabeça e pescoço para o restabelecimento de via aérea em 

casos de doenças obstrutivas, proteção de vias aéreas após grandes ressecções de 

cavidade oral e orofaringe, bem como nas laringectomias parciais e outras situações que 

necessitem de intubação orotraqueal prolongada como nas afecções neurológicas, 

infecções pulmonares e necessidade de toalete traqueobrônquica (HOJAIG et al., 2003). 

Utilizada para diminuir o trabalho respiratório, facilitar a aspiração das vias 

aéreas, permitir a fonação e a alimentação via oral, reduzir o risco de pneumonia 

associada à ventilação mecânica, diminuir a necessidade de sedação, o tempo de 

ventilação mecânica e de internação em unidades de terapia intensiva, bem como, 

reduzir a mortalidade (VIANA; PALAZZO; ARAGONI, 2011). 

As complicações relativas ao procedimento são divididas em intraoperatórias e 

pós-operatórias. As intraoperatórias compreendem a parada respiratória, o edema agudo 

de pulmão, a hemorragia de vasos tireoidianos ou cervicais, a broncoaspiração de 

sangue, a lesão do nervo laríngeo ou do esôfago, o pneumotórax e o falso trajeto para o 
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mediastino (FALCÃO; GUIMARÃES; AMARAL, 2006; RICZ et al., 2011).  

As pós-operatórias, por sua vez, são divididas em precoces, quando ocorrem nos 

primeiros seis dias, englobando as hemorragias ou formação de hematomas, infecção, 

falso trajeto por deslocamento da cânula traqueal, obstrução da cânula por rolhas ou 

secreção, enfisema subcutâneo e pneumomediastino. As tardias, quando ocorre após o 

sétimo dia do procedimento, abrangendo as hemorragias por trauma direto da cânula em 

grandes vasos nos casos da realização da traqueostomia abaixo do quarto anel, fístula 

traqueoesofágica, estenose subglótica ou traqueal, traqueomalácia, fístula 

traqueocutânea após a decanulação, cicatriz hipertrófica após a decanulação e os 

distúrbios da deglutição responsáveis pela aspiração laringotraqueal e pneumonias 

aspirativas (RICZ et al., 2011). 

 

3.3.1 Impacto da traqueotomia na voz 

 

Estomia é a comunicação de órgãos ou vísceras com o meio externo para fins de 

drenagem, eliminação ou nutrição. São denominadas de acordo com o órgão 

exteriorizado: traqueotomia, colostomia, ileostomia, jejunostomia e gastrostomia 

(SILVA; POPOV, 2009). 

Tratando-se de um procedimento cirúrgico, onde há a inserção de uma cânula 

através de um orifício na traqueia, há alteração na imagem corporal do paciente. Tal 

alteração tem sua origem na incisão da pele e posteriormente na sua cicatriz. No entanto 

há alterações que acarretam danos mais agressivos à imagem corporal do paciente como 

na realização de estomas permanentes (PEDROLO; ZAGO, 2000). 

Além da alteração na imagem corporal, a traqueotomia provoca alterações na 

anatomia e na fisiologia do sistema respiratório, crucial para a produção vocal. O 

impacto costuma ser dividido em mecânico, englobando o histórico prévio de intubação, 

que pode acarretar sequelas temporárias, permanentes, unilaterais ou bilaterais na 

laringe e na produção vocal. E o fisiológico relacionado à alteração do trajeto do fluxo 

aéreo expiratório para o estoma no pescoço, produzindo redução do fluxo e pressão 

infraglótica, com consequente alteração da mobilidade e da força da musculatura 

intrínseca da laringe (pregas vocais), fato que justifica a afonia ou disfonia, de diferentes 
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graus de severidade e características. Na presença do cuff, o fluxo aéreo é impedido de 

chegar à região infraglótica impedindo a produção vocal. Nesses casos faz-se necessária 

a indicação das válvulas de fala pode facilitar no desmame da ventilação mecânica, 

melhorar a qualidade da deglutição e permitir que o paciente retome a comunicação 

(BARROS; PORTAS; QUEIJA, 2009). 

A dificuldade na comunicação verbal entre o paciente e os profissionais da saúde 

impõe limitações na sua condição de participação no planejamento do tratamento e na 

interação social (CHONE, 2002). 

 

3.3.2 Impacto da traqueotomia na deglutição 

 

Define-se como disfagia qualquer alteração na condução do alimento da boca até 

o estômago ou em suas fases inter-relacionadas, ela pode acarretar tanto desidratação 

como desnutrição ao paciente por inadequação da dieta em face da consistência 

oferecida. Como a dificuldade para engolir líquidos finos, inclusive a saliva, que 

requerem coordenação e controle, encontra-se presente o risco das pneumonias 

aspirativas também aumenta (SBGG, 2011).  

A pneumonia aspirativa é um grave problema enfrentado pelos pacientes 

disfágicos, na qual a equipe multiprofissional exerce papel fundamental. A fisioterapia 

respiratória é muito importante na remoção das secreções pulmonares. Faz-se 

necessário, também, o treino das atividades de vida diária e o incremento da força 

muscular, já que esta clientela apresenta, na maioria das vezes, uma combinação de 

paralisia com a síndrome do desuso, instabilidade nas posições alimentares e cansaço 

durante a alimentação, aumentando com isso o risco de aspiração (KAGAYA; 

INAMOTO; SAITOH, 2011). 

A fonoaudiologia, por sua vez, é fundamental na realização da avaliação 

funcional da disfagia, avaliando qual a via da alimentação e consistências alimentares 

será a mais adequada durante o processo de reabilitação fonoaudiológica (INAOKA; 

ALBUQUERQUE, 2014). 

A intubação orotraqueal prolongada pode acarretar lesões tanto na cavidade oral, 

como na faringe e laringe, diminuindo a motricidade e sensibilidade local e alterando o 
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processo da deglutição, ocasionando as disfagias orofaríngeas responsáveis por 

problemas desde a desnutrição como a pneumonia aspirativa (KUNIGK; CHEHTER, 

2007). 

A indicação da traqueotomia ocorre quando o período de intubação é 

prolongado, quando há necessidade de manutenção da ventilação mecânica ou quando 

ocorre falha na extubação. A traqueotomia é um fator associado a distúrbios na 

deglutição e responsável pela redução do reflexo de deglutição e da tosse, pela redução 

da elevação e da anteriorização da laringe, diminuição da sensibilidade faríngea e 

laríngea, atrofia da musculatura laríngea, incoordenação e redução do tempo de 

fechamento glótico, compressão do esôfago pelo cuff e diminuição da pressão 

subglótica (GOLDSMITH, 2000). 

A disfagia altera a progressão dos alimentos no trato digestivo desencadeando, 

desta maneira, deficiências nutricionais, desidratação e comprometimentos pulmonares 

que podem evoluir para a broncopneumonia aspirativa (ABDULMASSIH, 2009). 

A fisiopatologia das alterações da traqueotomia na deglutição, apesar de não ser 

bem determinada, relaciona as alterações apresentadas a diversos fatores como a 

redução da elevação laríngea já que a cânula prende a laringe à pele da região cervical, 

redução do reflexo da tosse por diminuição da pressão subglótica, a atrofia da 

musculatura da deglutição por desuso e a incoordenação do fechamento glótico durante 

a deglutição (CHONE, 2002).  

A ventilação mecânica acarreta modificações fisiológicas na deglutição. O peso 

do equipamento acoplado à cânula e a redução da mobilidade vertical imposta justifica 

um maior grau de disfunção da elevação da laringe, comprometendo a segurança do 

transporte faríngeo do bolo. Na presença do ventilador há modificação no período de 

apneia da deglutição (fase faríngea) exigindo que o paciente se adapte e coordene as 

diferentes fases da inspiração e expiração (BARROS; PORTAS; QUEIJA, 2009). 

 

3.3.3 Impacto da traqueotomia na capacidade respiratória 

 

Gomes e Chaves (2011) relatam que após a realização da traqueotomia e em 

ventilação espontânea, ocorre uma alteração nos músculos da cabeça e do pescoço, 
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que, com suas funções anuladas, não são capazes da manutenção do calibre das vias 

aéreas e da pressão negativa gerada pelos músculos da parede torácica, pela posição do 

pescoço, pelo deslocamento de língua e pela tração traqueal. Os músculos laríngeos, a 

exemplo dos hioides, perdem sua ação na regulação da função respiratória.  

A traqueotomia proporciona um aumento na elastância do sistema respiratório, 

que juntamente com o baixo volume pulmonar proveniente da supressão do 

fechamento glótico, traduzem-se no aparecimento de áreas colapsadas nas bases 

pulmonares, as microatelectasias de base, que podem evoluir para a insuficiência 

respiratória aguda, infecção respiratória aguda e aumento de tempo de permanência em 

ventilação mecânica, aumentando desta forma a taxa de morbidade e mortalidade em 

cirurgias de cabeça e pescoço (GOMES; CHAVES, 2011).  

 

3.3.4 Impacto da traqueotomia na ventilação mecânica 

 

A forma de ventilação mecânica mais utilizada dentro de uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) é a invasiva, conectada através de uma prótese artificial 

orotraqueal ou traqueostomia permite adequada ventilação pulmonar (ONO et al., 2008; 

PENITENTI et al., 2010). 

Os riscos associados ao uso da ventilação mecânica incluem desde a lesão 

traqueal, o barotrauma e/ou volutrauma, a diminuição do débito cardíaco e a 

toxicidade pelo uso do oxigênio. Além do acúmulo de secreção respiratória pela 

deficiência da tosse ocasionada pelo não fechamento glótico e alterações no transporte 

do muco pela presença do tubo orotraqueal, este acúmulo da secreção pode contribui 

para quadros de hipoxemia, atelectasia e pneumonia associada à ventilação mecânica 

(ROSA, 2007). 

Para o acoplamento da prótese na via aérea estes dispositivos apresentam, em sua 

parte distal, um balonete denominado “cuff”, que tem por função selar a via aérea 

evitando o escape de ar permitindo ventilação pulmonar adequada, além de evitar o 

refluxo do conteúdo orofaríngeo e gastresofágico para o interior do trato respiratório 

inferior (ONO et al., 2008; PENITENTI et al., 2010). 

A pressão do balonete, tanto do tubo orotraqueal como da traqueotomia plástica 
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com cuff, é exercida diretamente na traqueia e deve permitir um fluxo capilar adequado, 

caso contrário pode acarretar desde pneumonias aspirativas a diversas lesões traqueais, 

sendo estas proporcionais à pressão exercida pelo balonete e ao tempo de exposição 

(BARBOSA; SANTOS, 2003; PEÑA et al., 2004; ONO et al., 2008; PENITENTI et al., 

2010).  

Na presença de cuff hiperinsuflado, o mesmo pode comprimir a parede anterior 

do esôfago dificultando o trânsito esofágico, aumentando o tempo do trânsito e o refluxo 

alimentar (BARROS; PORTAS; QUEIJA, 2009). 

A avaliação da pressão do balonete do cuff é realizada por um aparelho 

denominado cufómetro, seu uso se justifica, pois reduz significativamente as lesões 

traqueais.  A pressão do dispositivo deve ser adequada e não exceder a pressão 

arteriolar da traqueia devendo se manter entre 20 a 25 mmHg (COSTA, 2012). 

De acordo com Stanzani et al. (2009) a medida rotineira da pressão endotraqueal 

é praxe dentro do ambiente de terapia intensiva e a equipe que presta assistência aos 

pacientes em ventilação mecânica, estejam estes intubados ou traqueotomizados, exerce 

papel de destaque na sua mensuração e controle. No entanto, em sua pesquisa sobre o 

conhecimento teórico-prático da equipe assistente sobre manejo e pressão do balonete 

endotraqueal, na qual entrevistou 60 profissionais entre médicos, fisioterapeutas e 

enfermeiros, que prestaram assistência a pacientes intubados ou traqueostomizados, em 

um hospital público, demonstrou que apesar de 55% dos entrevistados conhecerem a 

técnica de mensuração da pressão do balonete do cuff através do cufômetro, 61,7% 

utilizam a mensuração através da palpação do balonete externo, técnica totalmente 

inadequada, e 28,2% não realizam nenhuma mensuração em sua rotina de trabalho. 

Alvarez e Áragon (1981) descreveram a observação de fragmentos da traqueia de 

pacientes traqueotomizados que permaneceram intubados por período inferior a 48 

horas. Relataram que inicialmente há a formação de edema na mucosa traqueal do tipo 

inchaço, com aumento da separação intercelular e infiltração inflamatória. Em 

decorrência do inchaço ocorre interrupção da irrigação sanguínea, que determina a 

descamação epitelial por destruição ou morte das células que perdem os seus cílios. 

Com a ruptura dos capilares sanguíneos há extravasamento do seu conteúdo para a área 

de lesão e consequente formação de úlceras. Posterior a este processo a lesão é invadida 
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por uma rede de fibrina para dar início ao processo de cicatrização da ferida. Ocorre que 

a presença do cuff do tubo orotraqueal a isquemia na área se mantém, fazendo com que o 

processo de reparação seja incompleto, acarretando, assim, o processo de 

necrose-reparação-necrose enquanto o tubo não for retirado. 

A intubação orotraqueal prolongada é responsável por acarretar lesões na 

cavidade oral, faringe e laringe, diminuindo a motricidade e a sensibilidade local e 

comprometendo o processo da deglutição, ocasionando as disfagias orofaríngeas. Estas 

podem desencadear problemas como a desnutrição e a pneumonia aspirativa, piorando 

significantemente o estado clínico do paciente internado (KUNIGK; CHEHTER, 2007).  

Em 2002 foi publicado, no Journal of Otolaryngology, um estudo de revisão de 

1.130 casos de traqueotomias realizadas entre janeiro de 1987 e dezembro de 1996 

pelo Departamento de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço do Centro 

Médico de Rambal em Israel. A investigação demonstrou que em 76% dos casos o 

procedimento foi realizado em pacientes com longo tempo de ventilação mecânica, em 

11% nos pacientes submetidos a cirurgias de cabeça, pescoço ou tórax, em 7% em 

traumas maxilofaciais e, em 6% em obstruções aéreas causadas por infecções, 

obstruções funcionais, trauma cervical direto e ingestão de corpo estranho 

(GOLDENBERG et al., 2002).  

Outro estudo realizado com objetivo de comparar a realização da traqueotomia, 

precoce e tardia, em pacientes sob ventilação mecânica avaliou uma população de 190 

pacientes internados em UTI, dos quais 32 foram traqueotomizados e 63 submetidos à 

intubação traqueal. Como traqueotomia precoce o período considerado foi àquele 

inferior ou igual a 13 dias da instituição da ventilação mecânica e tardia após este 

período. A conclusão da pesquisa foi que os pacientes traqueotomizados tiveram maior 

tempo médio de permanência em unidade de terapia intensiva, maior taxa de 

mortalidade nas enfermarias, maior incidência de pneumonia associada à ventilação 

mecânica, úlceras de decúbito, infecções sanguíneas e do trato urinário 

comparativamente ao grupo entubado. No entanto quanto ao período da realização da 

traqueotomia não foi comprovada nenhuma vantagem (ARANHA et al., 2007). Outros 

estudos concluíram que a indicação, o momento e a técnica operatória ainda são 

controversos (MARSICO; MARSICO, 2010; MACEDO et al., 2011). 
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Apesar de ainda faltarem diretrizes para a indicação do período em que a 

traqueotomia deverá ser realizada, o procedimento leva em consideração os aspectos 

individuais de cada paciente e o protocolo do serviço e de cada intensivista. O III 

Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica realizado em 2007 ressalta que apesar da 

existência de inúmeros protocolos, acerca do momento ideal da interrupção da 

ventilação mecânica, ainda não é consenso qual o melhor momento para a realização 

da traqueotomia. Classificando como nível de evidência B a adoção da traqueotomia 

precoce (até 48 h do início da ventilação mecânica) nos pacientes com previsão de 

permanecer por mais de 14 dias em ventilação mecânica com impacto na redução da 

mortalidade, pneumonia associada à ventilação mecânica, tempo de internação em UTI 

e tempo de ventilação mecânica. Considera o procedimento individualizado e 

desprovido de regra geral (GOLDWASSER, 2007; FERREIRA; CAVENAGHI, 

2011). 

 

3.4 CAPACIDADE E COMPROMETIMENTO FUNCIONAL 

 

O processo de transição demográfica determinou mudanças no padrão de 

adoecimento da população. As doenças antes agudas foram substituídas por processos 

crônicos, de longa duração e custo para o sistema de saúde. Ao invés das doenças 

infectocontagiosas, tornaram-se predominantes as doenças crônico-degenerativas e suas 

complicações, cuja evolução é frequentemente marcada pela redução progressiva da 

capacidade funcional (COSTA, 2006; ALVES; LEITE; MACHADO, 2008; 

MINOSSO, 2010a).  

À medida que as pessoas experimentaram um aumento na expectativa de vida, 

houve alteração no padrão de morbidade e das causas de morte, acarretando 

comprometimentos como a incapacidade funcional, descrita como qualquer restrição 

para desempenhar uma atividade dentro do considerado normal para a vida humana 

(MURRAY, 1996). De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) os dados do Censo Demográfico de 2010, apontam que a população de 60 anos 

ou mais era de 20,6 milhões de pessoas contra 14,5 milhões em 2000 e 10,7 milhões em 

1991 (BRASIL, 2012c). 
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Considerando o envelhecimento populacional, a saúde não é mais avaliada pela 

presença ou não de doenças, mas pelo grau de preservação da capacidade funcional, 

determinando se o indivíduo tem condições de cuidar de si e executar suas atividades de 

vida diária com autonomia e independência mesmo apresentando morbidades 

(BONARDI; SOUZA; MORAES, 2007; CARDOSO; COSTA, 2010).  

Como consequência deste processo a prevalência das doenças crônicas 

aumentou, pois são mais comuns entre este grupo etário, deslocando a ênfase dos 

programas governamentais de saúde e previdência do objetivo da cura e sobrevivência 

para o do incremento do estado funcional e bem-estar (PAIXÃO; REICHENHEIM, 

2005). 

 

3.4.1 Capacidade Funcional 

 

Ao avaliar a capacidade funcional consegue-se determinar o impacto causado 

pela doença na qualidade de vida, precisar o nível de sobrecarga que será exigido da 

família e/ ou cuidador e indicar quais são as atividades de vida diária que demandam 

mais auxílio e/ou supervisão. Define-se como incapacidade funcional a dificuldade ou 

necessidade de ajuda que o indivíduo necessita ao realizar suas tarefas cotidianas 

básicas (ALVES; LEITE; MACHADO, 2008). 

Entende-se por dependência o estado que algumas pessoas se encontram e que 

se relaciona a falta ou perda de autonomia física, mental ou intelectual e que indica a 

necessidade de assistência para a realização das suas atividades (BALLESTER et al., 

2009). 

O Índice de Barthel (IB) foi publicado em 1965, inicialmente utilizado para 

monitorar a independência funcional de indivíduos com doença neuromuscular ou 

distúrbio osteomuscular no Hospital de Doentes Crônicos em Maryland. Em sua versão 

original avalia o desempenho dos pacientes na realização de dez domínios: alimentação, 

banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do 

vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e escadas. 

Durante a execução de cada atividade e, de acordo com o desempenho do 

paciente, classifica-o como independente; dependente parcialmente, quando requer 
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algum auxílio durante a atividade; ou dependente totalmente. Cada atividade é pontuada 

e ao final, após a soma de todos os pontos alcançados, utiliza o ponto de corte, do 

próprio instrumento, no qual a pontuação de 0 a 20 pontos classifica o paciente com 

dependência total; de 21 a 60 severa; de 61 a 90 moderada; 91 a 99 como leve e 

independente quando atinge os 100 pontos (MAHONEY; BARTHEL, 1965; PAIXÃO; 

REICHENHEIM, 2005; MINOSSO et al., 2010b). 

A vantagem na utilização desta escala é a sua simplicidade, podendo facilmente 

ser aplicada para avaliação da independência funcional, antes do início de um 

tratamento, durante e após o término da intervenção para avaliar o quanto ele se 

beneficiou com a terapia e possibilitando estudos longitudinais.  

Seu uso não é exclusivo da área de fisioterapia, apesar das inúmeras publicações 

por esses profissionais. A escolha das dez atividades que compõem o instrumento foi 

baseada na opinião de fisioterapeutas, médicos e enfermeiros, não havendo um modelo 

teórico que justifique a escolha de determinadas atividades em detrimento de outras 

(RUZAFA; MORENO, 1997). 

Quando o paciente apresenta pontuação igual a 0 em todas as atividades 

demonstra que não é capaz de cumprir todas as tarefas conforme descritas no 

instrumento. No entanto, quando a pontuação atingida é de 100 pontos significa que é 

continente, consegue alimentar-se, vestir-se, levantar-se da cama e da cadeira, tomar 

banho sozinho, caminhar mesmo que em curta distância e subir e descer escadas. Não 

caracteriza que seja capaz de cozinhar e cuidar da casa, mas que seja capaz de viver sem 

o auxílio de um cuidador. A avaliação do escore total não é tão importante quanto à 

avaliação individual de cada domínio, uma vez que estas vão indicar onde as 

deficiências estão (MAHONEY; BARTHEL, 1965).  

O escore de 60 pontos corresponde ao ponto de transição entre a dependência e a 

independência funcional. Uma pontuação entre 60 e 85 pontos sinaliza que o indivíduo é 

independente para os cuidados pessoais essenciais como o deslocamento sem auxílio, 

alimentação, asseio pessoal e controle de esfíncteres e os valores iguais ou superiores a 

85 pontos demonstram independência funcional com necessidade de mínima assistência 

(GRANGER e. al., 1979). 

Dois indivíduos podem apresentar a mesma pontuação global, mas apresentam 
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necessidades de cuidados diferenciadas baseadas nas atividades que demonstram maior 

incapacidade (ARAÚJO et al., 2007). 

Diversos estudos foram publicados demonstrando sua ampla utilização, como a 

validação do IB em idosos não institucionalizados (ARAÚJO et al., 2007); validação no 

Brasil em idosos atendidos em ambulatório (MINOSSO et al., 2010b), idosos com 

amputação de membros inferiores (DIOGO, 2003), idosos institucionalizados em 

instituições públicas de longa permanência (CONVERSO; IARTELLI, 2007), em 

vítimas de acidente vascular encefálico em diferentes períodos de instalação da lesão 

(SOUZA; LANZA; BERTOLINI, 2008), avaliação do grau de autonomia em pacientes 

renais crônicos (BALLESTER et al., 2009) entre outros.  

Paixão e Reichnheim (2005) publicaram um artigo de revisão de avaliação do 

estado funcional do idoso, levantaram 482 estudos de língua inglesa no qual o IB é 

utilizado em 450 artigos, representando 90% do total das publicações.  

 

3.4.2 Comprometimento funcional 

 

Uma das primeiras escalas que procurou avaliar o paciente do ponto de vista da 

funcionalidade e que é amplamente utilizada em cuidados paliativos é a Escala de 

Karnofsky, inicialmente aplicada em pacientes com câncer, avalia o autocuidado, as 

atividades diárias e a evidência da doença (KARNOFSKY et al., 1948).  

De acordo com o artigo original a escala permite a classificação dos pacientes de 

acordo com o grau de suas inaptidões ou deficiências funcionais. O escore entre 80 a 

100 pontos identifica que o indivíduo encontra-se apto para as atividades normais e 

trabalho, não requerendo nenhum cuidado especial, entre 50 a 70 pontos está inapto para 

o trabalho, mas capaz de viver em casa e cuidar de suas necessidades, exigindo 

quantidade variável de assistência e suporte e, a pontuação entre 0 a 40 pontos identifica 

que ele é inapto para cuidar de si mesmo, necessita de cuidados hospitalares ou 

equivalentes especializados e indica que a doença pode estar progredindo rapidamente 

(KARNOFSKY et al., 1948).  

Sua aplicação permite conhecer a capacidade do paciente nas atividades 

cotidianas; constitui um elemento preditor independente em patologias oncológicas e 
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não oncológicas; possibilita a tomada de decisões clínicas, avalia o impacto de um 

tratamento e a progressão da doença e indica que o escore de 50 pontou ou menos 

constitui elevado risco de morte nos seis meses subsequentes (KARNOFSKY et al., 

1948). 

Utilizado para mensurar o comprometimento funcional de pacientes acometidos 

por qualquer patologia, auxilia na formulação de prognóstico para pacientes com doença 

crônica. A maioria dos pacientes com escala Karnofsky inferior a 70% tem indicação 

precoce de assistência de cuidados paliativos. O desempenho de 50% indica 

terminalidade, reafirmando que são pacientes elegíveis para cuidados paliativos, a 

menos que exista um ganho previsivelmente benéfico em sustentar terapia para a 

doença de base, que seja simultaneamente disponível e possa ser tolerado 

(ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009; CORREIA, 2012). 

No Brasil ainda não há referência acerca do processo de validação do instrumento 

para a língua portuguesa (AMARAL; PULIDO; SANTOS, 2012). 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo caso-controle, quantitativo, descritivo e transversal. 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em um Hospital Universitário, de nível terciário de 

atendimento e que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

localizado em Curitiba - Paraná. 

Avaliou pacientes traqueotomizados (Grupo do Estudo) e não traqueotomizados 

(Grupo Controle) nas unidades de internação da Clínica Médica, Infectologia, 

Neurocirurgia e Neurologia. 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa teve início após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

em 11 de junho de 2013 (ANEXO E), registrado sob o número 16640613.9.0000.0096. 

Todos os sujeitos da pesquisa que concordaram em participar do estudo assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, ANEXO F). Quando não foi 

possível que o paciente autoriza-se a avaliação, o TCLE foi assinado por familiar 

responsável. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

 

A coleta de dados foi realizada durante o período de julho de 2013 a julho de 

2014.  

Os sujeitos da pesquisa foram separados em dois grupos. O grupo de estudo que 

abrangia os pacientes traqueotomizados e o controle que continha os pacientes não 

traqueotomizados. 
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Para cada indivíduo traqueotomizados avaliado, foi selecionado outro, sem 

traqueostomia, na mesma unidade de internação, levando-se em conta as variáveis: 

sexo, idade e doença de base, consideradas primordiais para a equidade entre os 

grupos. 

No total, foram avaliados 52 pacientes, 30 do sexo masculino e 22 do feminino, 

com predomínio dos casados (n=17) no grupo de estudo e dos solteiros no grupo 

controle (n= 21). Quanto à escolaridade, apesar da variação entre os dois grupos, a 

prevalência foi do 1
o
 grau incompleto (TABELA1). 

 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DO PERFIL DAS AMOSTRAS DOS GRUPOS 

ESTUDO E CONTROLE (n=52) 

VARIÁVEL 
GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE 

Frequência % Frequência % 

IDADES      

Menos de 30 anos 2 7,69 2 7,69 

30 a 39 anos 3 11,54 2 7,69 

40 a 49 anos 2 7,69 2 7,69 

50 a 59 anos 11 42,31 11 42,31 

60 a 69 anos 3 11,54 5 19,23 

70 anos ou mais 5 19,23 4 15,38 

     

SEXO     

Masculino 15 57,69 15 57,69 

Feminino 11 42,31 11 42,31 

     

ESTADO CIVIL     

Nunca casou 4 15,38 21 80,77 

Casado 17 65,38 3 11,54 

Divorciado 2 7,69 2 7,69 

Viúvo 3 11,54 - 0,00 

 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

    

Analfabeto 3 11,54 2 7,69 

1º Grau incompleto 13 50,00 13 50,00 

1º Grau completo 2 7,68 1 3,85 

2º Grau incompleto - 0,00 4 15,38 

2º Grau completo 4 15,38 2 7,69 

3º Grau incompleto 1 3,85 1 3,85 

3º Grau completo 3 11,54 3 11,54 
FONTE: A autora, 2014 
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No grupo de estudo a média de idade foi de 55,4 anos, com desvio padrão de 

15,6 anos, foram avaliados 18 pacientes adultos e oito idosos (TABELA 1). 

No grupo controle a média de idade foi de 55,1 anos, com desvio padrão de 

14,1 anos e foram avaliados17 adultos e nove idosos (TABELA 1).  

 

4.3.1 Grupo de estudo 

 

Este grupo foi formado através da busca ativa dos pacientes traqueotomizados 

nas unidades de internação, todos oriundos da unidade de Urgência e Emergência, que 

compreende o Centro de Terapia Semi-Intensiva e a Unidade de Terapia Intensiva e, 

com traqueotomia realizada no internamento, na qual foi realizada a avaliação. Os 

critérios de inclusão foram: pacientes acima de 18 anos, traqueotomizados, internados 

nas unidades acima elencadas e que concordaram em participar da pesquisa. 

Os critérios de exclusão foram: pacientes com menos de 18 anos, em ventilação 

mecânica, com doenças raras impossibilitando o pareamento, com paralisia cerebral, 

com tetraplegia, com traqueostomia realizada em outro internamento e os que não 

concordaram em participar da pesquisa. 

Foram avaliados 26 pacientes, dos quais 15 foram do sexo masculino e 11 

feminino.  

Do total, 16 estavam internados na Clínica Médica, seis na Neurologia, um na 

Neurocirurgia e três na Infectologia.   

As doenças que motivaram o internamento hospitalar foram tanto DCNT, 

doenças agudas, doenças infecciosas e doenças crônicas transmissíveis: 

Na Clínica Médica, quatro pacientes com pneumonia, três com acidente 

vascular isquêmico, dois com insuficiência renal aguda, dois com doença pulmonar 

obstrutiva crônica, um com câncer de mama, um com cirrose hepática, um com úlcera 

gástrica, um com leucemia e outro com doença do pericárdio. 

Na Infectologia foram dois pacientes com síndrome da imunodeficiência 

adquirida e um que, além dessa síndrome, também tinha tuberculose. 

Na Neurocirurgia foi um paciente com aneurisma cerebral.  
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Na Neurologia foram três pacientes com acidente vascular isquêmico, um com 

polineuropatia, um com acidente vascular hemorrágico e outro com miastenia gravis. 

Ressalta-se que as doenças descritas como responsáveis pelo internamento 

foram as que se manifestaram de maneira aguda justificando a hospitalização, por 

exemplo, na clínica médica o paciente estava com pneumonia quando internou, bem 

como sofreu um acidente vascular isquêmico que justificou a hospitalização e, assim 

sucessivamente para as demais doenças, exceção apenas para a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica e Cirrose hepática. 

Dentre os pacientes traqueotomizados, 14 estavam com a cânula metálica e os 

outros 12 ainda com a cânula plástica, evidenciando o início do processo de 

decanulação com a troca da traqueotomia plástica pela metálica já na unidade de 

Urgência e Emergência. Só foram avaliados os pacientes traqueostomizados no 

internamento em questão, traqueotomia realizada em outro momento constituiu critério 

de exclusão para o estudo (TABELA 2). 

Análise descritiva do tempo para a realização da traqueotomia, tendo em vista a 

data do internamento dos pacientes do grupo estudo evidenciou que o procedimento 

foi realizado em média com 11,8 dias; sendo 1 dia o menor tempo e 27 o maior 

período entre o internamento e a cirurgia, com desvio padrão de 7,4 dias. 

 

TABELA 2 – TIPO DE CÂNULA DE TRAQUEOTOMIA UTILIZADA PELO 

GRUPO ESTUDO (n=26) 

TIPO DE CÂNULA n % 

Metálica  14 53,85 

Plástica 12 46,15 
FONTE: A autora, 2014 

 

4.3.2 Grupo controle 

 

Após a avaliação de cada paciente traqueotomizado buscou-se, dentro da 

mesma unidade de internação na qual o paciente do grupo de estudo foi avaliado, outro 

sujeito de pesquisa considerada a idade, o sexo e a doença que motivou o 

internamento. 
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Ressalta-se que por se tratar de pacientes que não necessitaram de um suporte 

avançado como a realização de traqueotomia, uso de ventilação mecânica invasiva, 

entre outros, o internamento dessa clientela ocorreu diretamente nas unidades de 

internação e não na unidade de Urgência e Emergência. 

 As doenças responsáveis pelo internamento no grupo controle foram as 

mesmas do grupo estudo, em que foi realizada a aplicação do IB e escala de 

desempenho de Karnofsky.   

Os critérios de inclusão foram: pacientes com idade acima de 18 anos, não 

traqueotomizados, que estivessem internados nas unidades na qual os pacientes do 

grupo de estudo foram avaliados e que concordaram em participar da pesquisa. 

Os critérios de exclusão foram: pacientes com menos de 18 anos, entubados ou 

traqueotomizados; em ventilação mecânica; e os que não concordaram em participar 

da pesquisa. 

Da mesma forma que o grupo de estudo foi avaliado 26 pacientes, com as 

mesmas doenças que motivaram o internamento do grupo de estudo e nas mesmas 

unidades de internação. 

 

4.4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Após a coleta de dados (ANEXO D) foram aplicados o Índice de Barthel 

(ANEXO A), para avaliação da capacidade funcional, e a Escala de Desempenho de 

Karnofsky (ANEXO B), para avaliação do grau de comprometimento funcional.  

As datas referentes ao internamento e realização da traqueotomia foram 

levantadas no prontuário. 

A aplicação dos instrumentos de avaliação foi realizada em até 72 horas após a 

chegada dos pacientes traqueotomizados nas referidas unidades de internação.  

Importante observar que para a aplicação dos dois instrumentos foi necessária à 

presença da pesquisadora, uma vez que os mesmos não são autoaplicáveis, 

demandando conhecimentos sobre os critérios para avaliação da atividade e, posterior 

classificação quanto ao grau de dependência/independência para cada um dos dez 

domínios do Índice de Barthel. Bem como, o conhecimento acerca de incapacidade 



 

42 

 

para o adequado enquadramento dos pacientes na Escala de Desempenho de 

Karnofsky.  

Os critérios de aplicabilidade do instrumento do IB estão determinados no 

artigo publicado por Mahoney e Barthel em 1965 e na validação do instrumento no 

Brasil, realizado por Minosso et al. (2010b). 

A avaliação de todos os pacientes do estudo foi realizada pela mesma 

pesquisadora, o que demandou em torno de vinte minutos para a aplicação dos dois 

instrumentos de avalição. 

Sugere-se que a aplicação do índice de Barthel seja realizada tanto na chegada 

dos pacientes traqueotomizados da Unidade de Urgência e Emergência para que a 

identificação das suas limitações seja identificada, durante o curso do internamento 

hospitalar para averiguação da efetividade da reabilitação, como no momento da alta 

hospitalar para direcionar as orientações da equipe multidisciplinar aos familiares.  

Quanto à avaliação do comprometimento funcional, por meio da Escala de 

Desempenho de Karnofsky, indica-se que seja feita no momento da alta hospitalar. 

Tendo em vista, que essa escala permite a indicação da necessidade tanto de cuidados 

paliativos, como indica a normalidade para o retorno ao trabalho e rotina diária 

constituindo importante indicador de saúde.  

 

4.5 MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

Para a análise estatística foram utilizados métodos estatísticos descritivos 

(tabelas de frequências absolutas e frequências relativas, média, desvio padrão) e 

métodos inferenciais (teste Qui-quadrado e correlação de Spearman ao nível de 

significância de 0,05). Foram utilizados os softwares  Statistica 7.0 e o Sphinx Léxica.  

 

4.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

As alterações apresentadas pelo grupo de estudo denunciam, que além das 

complicações relativas à realização da traqueotomia, já descritas na literatura, a 

exemplo do edema de glote, pneumomediastino, enfisema subcutâneo, fístula 
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traqueoesofágica, entre outras, existem as implicações relacionadas às limitações na 

capacidade e comprometimento funcional, as quais impõem a estes pacientes, alteração 

significativa na sua rotina diária e de seus familiares, uma vez que a figura do cuidador 

se fará necessária (FALCÃO et al., 2006; RICZ et al.,2011). 

Algumas limitações ocorreram durante a realização deste trabalho. Duas greves 

foram deflagradas durante o período da coleta no referido hospital, com isso, o número 

de servidores nos postos de trabalho foi reduzido, ocorrendo à diminuição do número de 

internamentos. 

A quebra do equipamento de tomografia que atende todo o hospital, que só foi 

consertado após 30 dias, direcionou os pacientes com acidente vascular da unidade de 

neurologia para outro hospital.  

Na neurocirurgia houve a quebra do craniótomo, onde durante quase seis meses, 

não foi possível a realização de nenhuma intervenção na qual o equipamento fosse 

imprescindível.   

A redução de 99 leitos das unidades de internação por falta de funcionários, 

também dificultou a internação de novos pacientes para o pareamento com os 

traqueotomizados. Somente após três meses a situação foi revertida e os leitos reabertos. 

Ao final da coleta foram avaliados 31 pacientes traqueotomizados, mas que, por 

falta de pareamento com pacientes sem traqueotomia não figuraram no presente 

trabalho. 

A literatura, por outro lado, é escassa quando envolve a capacidade funcional de 

pacientes traqueotomizados. Os estudos publicados abordam, principalmente, os 

aspectos referentes às alterações causadas pelo procedimento. Foi encontrada apenas 

uma dissertação de mestrado a respeito da qualidade de vida e funcionalidade de 

pacientes críticos após alta hospitalar, na qual a presença de traqueotomia era um dos 

critérios de exclusão (MAFRA, 2012).  

Não havendo publicação relacionando às alterações da capacidade e 

comprometimento funcional em pacientes traqueotomizados. Neste sentido esta 

pesquisa contribui para incentivar a realização de novos estudos envolvendo o tema 

abordado, bem como, a evolução destes pacientes após a alta hospitalar, tanto no tocante 

a capacidade e comprometimento funcional, como também em relação à presença da 
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traqueotomia.  

Diante do exposto sugere-se a realização de novos estudos para o levantamento 

de informações sobre a traqueotomia, se ela foi retirada antes da alta hospitalar e, caso 

contrário se o uso foi temporário e houve a decanulação a nível ambulatorial ou se ficou 

de maneira permanente; se houve reestabelecimento da capacidade funcional, 

quantificando o tempo, os domínios recuperados e se o paciente foi submetido à 

intervenção fisioterapêutica e, avaliar o comprometimento funcional da doença frente à 

rotina de atividades do paciente (rotina diária e trabalho).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escolha do tema desta dissertação ocorreu em função da pesquisadora, trabalhar 

com pacientes traqueotomizados há 18 anos em um hospital de ensino, dos quais 15 anos na 

Unidade de Urgência e Emergência, especificamente no Centro de Terapia Semi-Intensiva e, 

há três anos nas unidades de internação da Cirurgia Geral e Clínica Médica, onde faz parte, 

também, da preceptoria de residentes fisioterapeutas do Programa de Saúde do Adulto e 

Idoso. 

Na rotina de trabalho os pacientes traqueotomizados demandam um tempo maior de 

atendimento fisioterapêutico e de atenção frente às alterações respiratórias apresentadas, 

como a presença de secreção traqueal, atelectasias e suporte de oxigênio.  

A realização deste trabalho objetivou avaliar e descrever os graus de capacidade e 

comprometimento funcional e suas inter-relações em pacientes traqueotomizados. A escolha 

do desenho caso-controle permitiu o pareamento da doença, sexo e idade, possibilitando a 

análise comparativa dos dados entre o grupo de estudo e o controle, relacionando as 

incapacidades e o comprometimento encontrados por meio da aplicação do Índice de Barthel 

e Escala de Desempenho de Karnofsky, as quais serão consideradas a seguir: 

 

5.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

TABELA 3 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS IDADES (ANOS) DOS 

GRUPOS ESTUDO E CONTROLE (n=52) 

ESTATÍSTICAS GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE 

Média 55,4 55,1 

Mínima 26 24,0 

Máxima 80 79,0 

Desvio padrão 15,6 14,1 
FONTE: A autora, 2014 

 

O levantamento do perfil epidemiológico evidenciou que 30 pacientes eram do sexo 

masculino e 22 feminino, com média de idade entre o grupo de estudo de 55,4 anos e de 

55,1 anos no grupo controle. Essa pequena variação tanto na média das idades como no 

desvio padrão sinaliza que o pareamento foi realizado de maneira adequada (TABELA 

3).  
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A análise do grau de escolaridade demonstrou predomínio do 1
o 

grau incompleto, 

atingindo 50% em ambos os grupos (n=26). Fato que vem ao encontro do estudo 

longitudinal realizado por Malta (2013) sobre a prevalência de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas não transmissíveis em adultos. O autor demonstrou que 

os fatores de risco associavam-se ao aumento da idade, ao sexo masculino e a menor 

escolaridade.  

Nesse sentido os dados do IBGE (2010) sobre o nível de instrução da população 

brasileira, constataram que as pessoas com 25 anos ou mais de idade, com idade 

suficiente para terem concluído curso superior de graduação, 49,3% eram sem instrução 

ou não tinham sequer concluído o ensino fundamental, enquanto 11,3% tinham pelo 

menos curso superior de graduação completo, sinalizando a pouca escolaridade 

(BRASIL, 2012c). 

Outro dado avaliado foi o estado civil. Houve hegemonia dos casados no grupo de 

estudo (n=17). Este fato corrobora com os resultados da pesquisa realizada por Ferreira e 

colaboradores (2012), nos quais houve o predomínio de mulheres casadas e com idade entre 

40 e 60 anos, como cuidadoras de pacientes com doença crônica e limitação funcional e 

escore de 50% na Escala de Desempenho de Karnofsky. 

Este dado também é confirmado por Araújo et al. (2009) que avaliaram o perfil do 

cuidador oncológico e discorre que a mulher, historicamente, assumiu a função de cuidadora 

dos filhos, dos pais ou da família. Sendo este fato também constatado na escolha das 

profissões associadas aos cuidados.  

 

5.2 ÍNDICE DE BARTHEL E CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

A análise estatística do Índice de Barthel, no presente estudo, verificou a existência 

de alteração significativa, quanto à capacidade funcional, do grupo de estudo em relação 

ao controle (TABELA 4). 
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TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO ÍNDICE DE BARTHEL 

PARA OS GRUPOS ESTUDO E CONTROLE 

CAPACIDADE FUNCIONAL 

GRUPO 

ESTUDO 

GRUPO 

CONTROLE p 

n % n % 

Alimentação      

0 Dependente 21 80,77 4 15,38 0,0000* 

5 Necessidade de ajuda 2 7,69 2 7,69  

10 Independente 3 11,54 20 76,92  

 Higiene pessoal      

0 Necessidade de ajuda 24 92,31 5 19,23 0,0000* 

5 Independente 2 7,69 21 80,77  

Eliminação vesicais      

0 Incontinente 22 84,62 4 15,38 0,0000* 

5 Acidente ocasional 2 7,69 2 7,69  

10 Continente 2 7,69 20 76,92  

Eliminação intestinais      

0 Incontinente 22 84,62 5 19,23 0,0000* 

5 Acidente ocasional 2 7,69 - 0,00  

10 Continente 2 7,69 21 80,77  

Passagem cadeira-cama      

0 Dependente 22 84,62 3 11,54 0,0000* 

5 Necessidade de grande ajuda 1 3,85 4 15,38  

10 Necessidade de mínima ajuda 2 7,69 3 11,54  

15 Independente 1 3,85 16 61,54  

Deambulação      

0 Incapaz 22 84,62 4 15,38 0,0000* 

5 Independente em cadeira de rodas -   -  

10 Anda com ajuda de terceiros 3 11,54 11 42,31  

15 Independente 1 3,85 11 42,31  

Uso de vaso sanitário      

0 Dependente 23 88,46 3 11,54 0,0000* 

5 Necessita de alguma ajuda 2 7,69 5 19,23  

10 Independente 1 3,85 18 69,23  

Vestuário      

0 Dependente 20 76,92 3 11,54 0,0000* 

5 Precisa de ajuda na maior parte das ações 5 19,23 6 23,08  

10 Independente 1 3,85 17 65,38  

Banho      

0 Dependente 24 92,31 8 30,77 0,0000* 

5 Independente 2 7,69 18 69,23  

Escadas      

0 Incapaz 23 88,46 4 15,38 0,0000* 

5 Necessita de ajuda 2 7,69 7 26,92  

10 Independente 1 3,85 15 57,69  

FONTE: A autora, 2014 
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Os pacientes do grupo de estudo apresentaram-se dependentes na sua 

alimentação, necessitavam de ajuda para a realização da higiene pessoal, demostravam 

incontinência vesical e intestinal, eram dependentes quando precisam realizar a 

transferência da cama para a cadeira, incapazes de deambular, dependentes para o uso 

de vaso sanitário, vestuário e banho, bem como incapazes de subir escadas (TABELA 

4).   

 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO ÍNDICE DE BARTHEL 

SEGUNDO OS ESCORES FINAIS E OS NÍVEIS DE 

DEPENDÊNCIA PARA OS GRUPOS ESTUDO E CONTROLE 

(n=52) 

ESCORE 

FINAL 

NÍVEL DE 

DEPENDÊNCIA 

GRUPO ESTUDO GRUPO CONTROLE 

Frequência % Frequência % 

0 a 20  Total 22 84,62 4 15,38 

21 a 60 Severa 2 7,69 1 3,85 

61 a 90 Moderada 1 3,85 6 23,08 

91 a 99 Leve - 0,00 1 3,85 

100 Independente 1 3,85 14 53,85 
FONTE: A autora, 2014 

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO ÍNDICE DE  

BARTHEL SEGUNDO OS ESCORES FINAIS E OS 

NÍVEIS DE DEPENDÊNCIA PARA OS GRUPOS 

ESTUDO E CONTROLE 

 
        FONTE: A autora, 2014 

22 

1 1 0 1 

4 

1 

6 

1 

14 

0

5

10

15

20

25

T
o
tal

S
ev

era

M
o

d
erad

a

L
ev

e

In
d
ep

en
d
en

te
F

re
q

u
ên

ci
a
 

Nível de dependência 

Grupo Estudo Grupo Controle



 

49 

 

As limitações apresentadas nesse grupo, de acordo com o ponto de corte do 

próprio instrumento, permitiram a classificação de 22 pacientes (84,62%) com 

dependência total; dois (7,69%) com dependência severa; um (3,85) com moderada e, 

somente um paciente (3,85%), apresentou independência para a realização das 

atividades (TABELA 5).  

Ao contrário dos dados apresentados pelo grupo do estudo, 14 pacientes 

(53,85%) do grupo controle apresentaram independência para a realização de todas as 

atividades; seis (23,08%) mostraram dependência moderada; quatro (15,38%) 

apresentaram dependência total; um apresentou (3,85%) dependência severa e outro 

(3,85%) dependência leve (TABELA 5). 

 A análise estatística descritiva do número de dias desde o internamento até o 

momento da avaliação através do IB e, escala de desempenho de Karnofsky evidenciou 

que os pacientes do grupo estudo foram avaliados em média no 26,2 dias do 

internamento. Sendo o mínimo de dois dias e no máximo 57 dias do internamento, com 

desvio padrão de 13,6 dias. 

O mesmo levantamento, agora para o grupo controle, demonstrou que a média de 

dias desde o internamento até a avaliação foi de 7,8 dias, sendo no mínimo de um dia e 

no máximo de 47 dias, com desvio padrão de 9,9 dias. 

As alterações funcionais entre os dois grupos evidenciaram os diferentes graus de 

incapacidade associado ao internamento hospitalar e a presença de traqueotomia 

(GRÁFICO 1). 

Zanata (2013) ao avaliar o impacto da intervenção fonoaudiológica em pacientes 

traqueotomizados durante o processo de decanulação constatou que do total de dias de 

internamento, o grupo controle, que não teve avaliação fonoaudiológica no processo de 

decanulação traqueal, apresentou média de 33,1 dias de internamento, enquanto que no 

grupo estudo foi de 28,7 dias, ou seja, apresentou redução de 4,4 dias na média total de 

permanência hospitalar. Demonstrando a importância da reabilitação fonoaudiológica 

em pacientes traqueotomizados.  

De acordo com a tabela 1 (Distribuição do perfil das amostras dos grupos estudo 

controle), constata-se que houve predomínio das idades entre 50 e 59 anos com 42,31% 

dos pacientes, seguido da faixa etária de 70 anos ou mais com 19,23% dos pacientes. O 
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avanço da idade é um fator que acarreta intensa redução na força muscular, afetando 

diretamente a capacidade de realizar atividades do dia a dia e interferindo na capacidade 

funcional do idoso, constituindo um importante indicador de saúde (SANTOS, 2001; 

LACOURT; MARINI, 2006; MINOSSO, 2010a). O ápice da força muscular ocorre 

normalmente aos trinta anos, permanecendo estável até os cinquenta anos, quando entra 

em declínio. Entre os cinquenta e setenta anos a perda se dá em torno de 15% por década 

e, após os setenta anos, a redução é algo em torno de 30% a cada 10 anos (CARVALHO; 

SOARES, 2004).  

Além da importância do controle das DCNT na prevenção da perda funcional do 

idoso, é importante ressaltar que o ele apresenta uma capacidade reduzida do músculo 

para potência ou produção de força rápida, agravando o impacto da fraqueza muscular 

na sua mobilidade, que também pode estar exacerbada por outras condições clínicas 

como o acidente vascular cerebral, enfermidades de Parkinson e Alzheimer, artrites, 

neuropatia diabética, distrofia muscular, entre outras (MATSUDO et al., 2000). 

As alterações funcionais encontradas em pacientes com grande período de 

internação, principalmente em Unidades de Terapia Intensiva, são marcadas pelos 

longos períodos de imobilidade no leito. Sendo a mobilização precoce, realizada pelo 

fisioterapeuta, fundamental para a melhora da capacidade funcional e diminuição dos 

riscos associado ao repouso no leito (FELICIANO et al., 2012; CARVALHO et al., 

2013). 

Permanecer no leito por período prolongado, de 7 a 15 dias, provoca alterações 

musculares como a rigidez dos músculos da coluna vertebral e membros, a fraqueza 

muscular e a osteoporose, ocasionando a Síndrome do Imobilismo, da Imobilização, do 

Desuso ou do Descondicionamento Físico (CAZEIRO; PERES, 2010; COSTA et al., 

2014).  

A Síndrome é caracterizada por um conjunto de alterações que acometem o 

indivíduo acamado. Leva a alterações no sistema osteomuscular e limitações 

funcionais, comprometendo as atividades diárias, a exemplo das transferências e 

mudanças de postura no leito (COSTA et al., 2014). 

A dependência funcional apresentada pela maioria dos pacientes 

traqueotomizados (n=22) sinaliza a importância do papel do fisioterapeuta no 
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atendimento desta clientela, tanto em ambiente de UTI como nas demais unidades de 

internação. De maneira à reestabelecer ao máximo sua capacidade funcional, impondo 

menor limitação quando da alta hospitalar. 

As recomendações do departamento de fisioterapia da Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira revelam a ocorrência de complicações decorrentes da imobilidade 

em UTI, constituindo um dos fatores para o declínio funcional, aumento dos custos 

assistenciais, redução da qualidade de vida e sobrevida pós-alta (FRANÇA et al., 2012).  

Com o objetivo de avaliar a independência funcional de pacientes que 

realizaram a saída precoce do leito em uma unidade de terapia intensiva, Carvalho et 

al. (2013), realizaram estudo com dois grupos. O primeiro recebeu o atendimento da 

fisioterapia enfatizando as mudanças de decúbito, cabeceira elevada a 30
o
, mobilização 

passiva, ativo-assistida e resistida em membros superiores e inferiores. Já, no segundo 

grupo, a intervenção foi acrescida de condutas de mobilização precoce como a 

transferência da posição, deitada para a sentada na beira do leito, e da posição em pé 

para sentada na cadeira, marcha com auxílio evoluindo para sem auxílio, sempre 

respeitada à tolerância do paciente frente aos exercícios. O estudo permitiu constatar 

que houve menor perda funcional pós-alta da UTI no grupo que sofreu a mobilização 

precoce.  

Outro estudo realizado com 510 pacientes, para avaliar os efeitos da fisioterapia 

precoce em unidade de terapia intensiva, constatou que a intervenção foi responsável 

pelo menor tempo de permanência em ventilação mecânica e de internamento em UTI, 

evidenciando a importância desse tipo de ação (MALKOÇ; KARADIBAK; YLDRM, 

2009).  

Do ponto de vista terapêutico, tão importante quanto considerar o escore total do 

Índice de Barthel para a classificação do grau de dependência funcional, é analisar os 

domínios, de maneira individualizada, para que a intervenção fisioterapêutica possa ser 

direcionada e constantemente reavaliada (CURZEL; JÚNIOR; RIEDER, 2013; OMS, 

2013; MAHONEY; BARTHEL, 1965).  
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5.3 ESCALA DE DESEMPENHO DE KARNOFSKY E COMPROMETIMENTO 

FUNCIONAL 

 

Além das limitações na capacidade funcional apresentadas pelos pacientes 

traqueotomizados, o presente estudo verificou o grau de comprometimento funcional 

desta clientela, por meio da aplicação da Escala de Desempenho de Karnofsky.  

A escala permite a quantificação porcentual do impacto causado pela doença. 

Sinaliza a necessidade da internação em instituição ou hospital frente à total 

incapacidade de realização dos autocuidados; a quantidade variável de assistência 

necessária para poder viver em casa, bem como, a normalidade para o trabalho e demais 

atividades, dispensando qualquer cuidado especial. A pontuação da escala de 0 a 100 

representa os extremos, onde 0 é a morte e 100 a capacidade de realizar normalmente 

todas as atividades, inclusive o trabalho, sem nenhum sinal ou sintoma da doença. 

A análise estatística do comprometimento funcional revelou as limitações 

impostas ao grupo de estudo em relação ao grupo controle. 

Na tabela 6 observa-se que dos 26 pacientes traqueotomizados avaliados no 

grupo de estudo, 15 deles (57,69%) apresentaram um escore de comprometimento de 

40%, sinalizando a incapacidade e necessidade de cuidados e assistência especiais; 

cinco (19,23%) atingiram o escore de 30%, indicando, além da incapacidade, a 

necessidade de hospitalização; dois (7,69%) apresentaram 20%, assinalando a adoção 

de medidas ou tratamento de suporte; em outros dois (7,69%) o escore foi de 50%, 

requerendo considerável assistência e cuidados médicos; um (3,85%) atingiu 60% 

sendo capaz de realizar a maioria das suas atividades com assistência ocasional e, 

apenas um paciente (3,85%) atingiu o escore de 90% onde já é capaz de manter 

normalmente tanto suas atividades como o trabalho. 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA ESCALA DE 

DESEMPENHO DE KARNOFSKY PARA OS GRUPOS 

ESTUDO E CONTROLE (n=52) 

 

ESCALA DE DESEMPENHO DE KARNOFSKY 

GRUPO 

ESTUDO 

GRUPO 

CONTROLE 

Freq. % Freq. % 

Capaz de manter a 

atividade normal e o 

trabalho. Nenhum 

cuidado especial 

necessário 

100% Nenhuma queixa, 

ausência de evidência da 

doença 

   -  0,00    -  0,00 

90% Capaz de levar vida 

normal, poucos sinais ou 

sintomas da doença 

   1  3,85   11 42,31 

80% Alguns sinais ou 

sintomas da doença com 

o esforço 

   -  0,00    4 15,36 

Incapaz de trabalhar. 

Capaz de viver em casa, 

cuidados para a maioria 

das necessidades 

pessoais. Quantidade 

variável de assistência 

necessária 

70% Capaz de cuidar de 

si mesmo. Incapaz de 

levar suas atividades 

normais ou de exercer 

trabalho ativo 

   -  0,00    2  7,69 

60% Necessita de 

assistência ocasional, 

mas ainda é capaz de 

realizar a maioria das 

suas atividades 

   1  3,85    2  7,69 

50% Requer 

considerável assistência 

e cuidados médicos 

frequentes 

   2  7,69    4 15,36 

Incapaz de cuidar de si 

mesmo. Requer cuidados 

de uma instituição ou 

hospital. Doença pode 

progredir rapidamente 

40% Incapaz requer 

cuidados e assistências 

especiais 

  15 57,69    3 11,54 

30% Muito incapaz, 

indicada hospitalização, 

apesar da morte não ser 

iminente 

   5 19,23    -  0,00 

20% Muito debilitado, 

requer hospitalização, 

medidas ou tratamento 

de suporte 

   2 7,69    -  0,00 

10% Moribundo, 

processos letais 

progredindo 

rapidamente 

0% Morte 

   - 

 

   - 

0,00 

 

0,00 

   - 

 

   - 

 0,00 

 

 0,00 

FONTE: A autora, 2014 
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Concernente ao levantamento dos 26 pacientes não traqueotomizados do grupo 

controle, observou-se que em 11 pacientes (42,31%) o escore foi de 90%, sendo capazes 

de manter tanto suas atividades como o trabalho; em quatro pacientes (15,36%) o escore 

foi de 80%, apresentando sinais ou sintomas da doença somente com o esforço, podendo 

manter tanto suas atividades como o trabalho; quatro (15,36%) com escore de 50%, 

necessitando de assistência e cuidados médicos frequentes; três (11,54%) demonstraram 

grande comprometimento ao atingir o escore de 40%, com incapacidade e necessidade 

de cuidados e assistência especiais; dois (7,69%) pontuaram 60%, precisando de 

assistência ocasional, apesar de conseguir realizar a maioria de suas atividades e, dois 

(7,69%) com escore de 70% são incapazes de exercer trabalho ativo, mas conseguem 

cuidar de si (TABELA 6). 

A Escala de Desempenho de Karnofsky permite a indicação dos pacientes 

elegíveis para cuidados paliativos (KARNOFSKY et al.,1948; ACADEMIA 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009). Apesar da velhice não ser 

sinônimo de doença, há maior propensão dos indivíduos em apresentar doenças 

crônicas não transmissíveis. Quando cronificadas, essas doenças apresentam sequelas 

incapacitantes, associadas a grande comprometimento funcional e dependência física. 

O próprio curso da doença, apesar de todos os recursos disponíveis, torna o processo 

de morrer inevitável. A partir daí o paciente entra em cuidados paliativos com atenção 

dirigida para o alívio do sofrimento e angústia da família (TERRA, 2013). 

Cuidados Paliativos, de acordo com a OMS (2002) é a assistência promovida 

pela equipe multidisciplinar, objetivando a qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, prevenindo o alívio do 

sofrimento, através da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor 

e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 

Nesse contexto torna-se importante determinar o papel de cada profissional no 

âmbito da equipe multiprofissional. Ao fisioterapeuta cabe traçar o plano de 

tratamento a partir do grau de dependência e funcionalidade do paciente, oferecendo 

suporte para uma vida mais ativa e com menor impacto em sua qualidade de vida 

(GIRÃO; ALVES, 2013; ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 

2009). 
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5.4 CAPACIDADE FUNCIONAL, COMPROMETIMENTO E ÓBITOS 

 

TABELA 7 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE CAPACIDADE 

FUNCIONAL, COMPROMETIMENTO E ÓBITOS PARA 

GRUPO ESTUDO + GRUPO CONTROLE (n=52) 

CORRELAÇÃO ENTRE CORRELAÇÃO DE 

SPEARMAN (R) 

p 

Capacidade funcional e 

comprometimento 

0,9436 0,0000* 

Comprometimento e  

Óbitos 

-0,1959 0,1641 

FONTE: A autora, 2014 

 

Durante o internamento hospitalar, dos 52 pacientes avaliados, sete foram a 

óbito. Pertenciam ao grupo de estudo cinco pacientes, dos quais apenas um apresentou 

dependência severa no Índice de Barthel, nos outros quatro a dependência foi total. 

Quanto ao Karnofsky, dois obtiveram o escore de 40%, e dois apresentaram escore de 

20% e, apenas um apresentou 50% de desempenho. 

Os outros dois óbitos ocorreram no grupo controle, sendo que os dois pacientes 

apresentaram dependência moderada no Índice de Barthel e Karnofsky de 50% e 60% 

respectivamente. 

 Apesar do grande comprometimento dos pacientes do grupo de estudo que 

evoluíram com óbito, a Correlação de Spearman entre as variáveis: capacidade, 

comprometimento funcional e os óbitos ocorridos em ambos os grupos não apresentou 

significância estatística (p = 0,1641; TABELA 6). 

No grupo de estudo, dos 26 pacientes avaliados com a Escala de Desempenho 

de Karnofsky, 24 apresentaram escore de no máximo 50%. De acordo com a 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (2009) pacientes com escore de 50% ou 

menos tem elevado risco de evoluir para a morte nos seis meses seguintes.  

A realidade do atendimento fisioterapêutico, no hospital, local deste estudo, é 

que ele é ofertado a todos os pacientes da UTI, salvo se houver alguma contraindicação. 

Para os pacientes internados fora da Urgência e Emergência, o atendimento é realizado 

sempre que solicitado pelo médico responsável pelo paciente e pela busca ativa do 

fisioterapeuta durante a passagem da visita multiprofissional em cada unidade de 
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internação. 

  

5.5 INTER-RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE E COMPROMETIMENTO 

FUNCIONAL 

 

TABELA 8 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE CAPACIDADE 

FUNCIONAL, COMPROMETIMENTO E IDADE (n = 52) 

CORRELAÇÃO ENTRE CORRELAÇÃO DE 

SPEARMAN (R) 

p 

Capacidade funcional e 

idade 

-0,3583 0,0091* 

Comprometimento e  

Idade 

-0,2881 0,0384* 

FONTE: A autora, 2014 

 

Outro objetivo do estudo foi demonstrar a significância estatística entre 

capacidade, comprometimento funcional e idade através da Correlação de Spearman. 

Ela demonstrou que quanto menor for a idade, maior será a independência funcional e os 

escores da escala de Karnofsky, demonstrando menor comprometimento funcional 

(TABELA 8).   

 

5.6 CÂNULA DE TRAQUEOTOMIA 

 

O levantamento sobre o tipo de cânula de traqueotomia também foi um dos itens 

avaliados no grupo de estudo. Dos 26 pacientes traqueotomizados, 14 apresentavam a 

cânula metálica e os outros 12 ainda estavam com a cânula plástica.  

Mendes (2008) considera que o desmame da traqueotomia inicia-se com o 

desinsulflar do balonete do cuff e consequente passagem da cânula plástica para a metálica, 

que não apresenta o balonetuje do cuff, até o momento em que a cânula metálica possa ser 

retirada e um curativo oclusivo seja feito no ostoma.  

Os achados evidenciam que a troca da cânula de traqueotomia, bem como a posterior 

retirada, não são procedimentos realizados exclusivamente em ambiente de Unidade de 

Terapia Intensiva, demandando a contínua capacitação dos profissionais envolvidos nas 

unidades de internação. Cabe ao fisioterapeuta, após a concordância da equipe 
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multidisciplinar, a decisão de realizar a decanulação, embora não haja um consenso sobre a 

forma melhor e mais segura da realização do procedimento (MENDES, 2013).  

Quanto ao momento do internamento em que o procedimento deva ser realizado, a 

análise estatística demonstrou que a intervenção aconteceu em média com 11,8 dias após o 

internamento, fato que vem ao encontro de estudos que avaliam a importância da 

traqueostomia precoce, quando realizada antes de 14 dias, no desmame da ventilação 

mecânica (ARANHA et al., 2007; FERREIRA; CAVENAGUI, 2011). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo demonstra a importância de um novo olhar dos profissionais da 

equipe multidisciplinar frente às incapacidades identificadas nos pacientes 

traqueotomizados. 

Houve alteração significativa da capacidade e comprometimento funcional do 

grupo de estudo, fato que acarreta limitação na sua rotina diária e impacto negativo na 

qualidade de vida. Fato também associado ao aumento da idade, conforme clarificado 

pela correlação de Spearman entre capacidade, comprometimento funcional e idade.  

As orientações fisioterapêuticas repassadas aos familiares/ cuidadores, quando 

na alta hospitalar de pacientes traqueotomizados no Hospital em que se desenvolveu 

este estudo, envolvem desde os cuidados com o estoma como com o conjunto da 

traqueotomia; técnica de aspiração traqueal, com a identificação da necessidade de 

realização de inalação com soro fisiológico a depender da viscosidade da secreção 

traqueal aspirada, bem como a observação de sinais de esforço respiratório; higiene do 

mandril; fixação do conjunto de traqueostomia e demais cuidados como o 

posicionamento no leito a fim de evitar contraturas musculares e mudanças de decúbito 

para evitar úlceras de pressão. 

Os demais profissionais da equipe multidisciplinar, como as enfermeiras e 

nutricionistas, também realizam a orientação direta aos familiares quanto aos cuidados 

pertinentes a sua área de atuação, envolvendo desde técnicas de banho e higiene como o 

preparo e administração de dieta via sonda nasoenteral ou gastrostomia, entre outros. 

Demonstrando a complexidade frente aos cuidados que a partir de então serão exigidos 

dos cuidadores deste tipo de clientela, geralmente leigos na área de saúde. 
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APÊNDICE A – COLETA DE DADOS 

 

Nome – _______________________________________  Registro HC – _________________  

Data de Nascimento  - __/__/__      Idade - ________     Sexo  –  F   M       Data__/__/__ 

Estado Civil – (1) Nunca casou  (2) Casado  (3) Divorciado  (4) Separado  (5) Viúvo 

Raça – (1) Branca  (2) Negra  (3) Amarela  (4) Ignorada 

Grau de Escolaridade (0) Analfabeto  (1) 1
o
 grau incompleto  (2) 1

o
 grau completo   

(3) 2
o
 grau incompleto  (4) 2

o
 grau completo  (5) 3 grau incompleto  (6) 3

o
 grau completo  

Doença de Base –  

Data do Internamento - __/__/__         Data da Traqueotomia - __/__/__ 

Tipo de Cânula de traqueotomia - _____________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: Avaliação da 

Capacidade e do Comprometimento Funcional em Pacientes Traqueotomizados 

de um Hospital Público de Curitiba, sob a responsabilidade da pesquisadora Regina 

Helena Senff Gomes, a qual pretende avaliar e descrever os graus de capacidade e 

comprometimento funcionais e suas inter-relações em pacientes traqueostomizados.  

Estou ciente que não há benefícios esperados após a realização da avaliação 

funcional, mas sim com os resultados decorrentes do estudo, que possibilitarão o 

aprimoramento na área e melhor capacitação dos profissionais envolvidos no processo 

de reabilitação.  Este estudo não oferece qualquer tipo de tratamento, portanto você não 

experimentará qualquer desconforto e nem correrá nenhum tipo de risco.  

Sei que minha participação é voluntária, tenho a liberdade de recusar participar 

do estudo, ou se aceitar participar, retirar meu consentimento a qualquer momento. Este 

fato não acarretará nenhum prejuízo no tratamento que você está recebendo.  

Minha participação se dará perante a avaliação da capacidade funcional através 

do Índice de Barthel que avalia o nível de independência de um indivíduo para a 

realização de dez atividades básicas de vida diária: alimentação, higiene pessoal, 

eliminações vesicais, eliminações intestinais, passagem cadeira - cama, deambulação, 

uso de vaso sanitário, vestuário, banho e escadas e da avaliação do comprometimento 

funcional através da Escala de Desempenho de Karnofsky que representa a capacidade 

do indivíduo em manter suas atividades de forma independente e indica a necessidade 

de cuidados especiais.  

Fui informado (a) que a pesquisadora Regina Helena Senff Gomes atenderá no 

telefone (41) 9989-9825, em qualquer horário, e esclarecerá dúvidas a respeito da 

pesquisa, estando garantidas as informações que eu darei antes, durante e depois do 

estudo. 

Eu, ___________________________li o texto acima e compreendi a natureza e 

objetivo do estudo do qual fui convidado (a) a participar. A explicação que recebi 

menciona os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper 

minha participação no estudo a qualquer momento, sem justificar a minha decisão e sem 

que essa decisão afete meu tratamento com o médico. Eu concordo voluntariamente em 

participar deste estudo.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeito da Pesquisa ou Responsável ___________________________ 
 
 
Pesquisador Responsável ___________________________________ 
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ANEXO A – ÍNDICE DE BARTHEL (Validado no Brasil por Minosso et. al., 2010). 

 

 

Alimentação  

0 Dependente  

5  Necessidade de ajuda (cortar/ espalhar/ manteiga)  

10  Independente (todas as ações)  

Higiene pessoal  

0  Necessidade de ajuda  

5  Independente (para face/ cabelo/ dentes/ barbear-se)  

Eliminações vesicais 

0  Incontinente  

5  Acidente ocasional  

10  Continente  

Eliminações intestinais 

0  Incontinente  

5  Acidente ocasional  

10  Continente  

Passagem cadeira - cama  

0  Dependente  

5  Necessidade de grande ajuda, pode sentar-se  

10  Necessidade de mínima ajuda (verbal/ física)  

15  Independente  

Deambulação 

0  Incapaz  

5  Independente (em cadeira de rodas)  

10  Anda com ajuda de terceiros (pode necessitar de apoio)  

15 Independente 

Uso de vaso sanitário  

0  Dependente   

5  Necessita de alguma ajuda  

10 Independente (todas ações)  

Vestuário  

0  Dependente   

5  Precisa de ajuda na maior parte das ações   

10 Independente (incluindo botões / laços/ fechos de correr)  

Banho  

0 Dependente   

5  Independente   

Escadas   

0  Incapaz   

5  Necessita de ajuda   

10  Independente   
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NÍVEL DE DEPENDÊNCIA  

 

(  )Total: 0 – 20 pontos  

(  ) Severa: 21 – 60 pontos  

(  ) Moderada: 61 – 90 pontos  

(  ) Leve: 91 – 99 pontos  

(  ) Independente: 100 pontos 

. 
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ANEXO B – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE BARTHEL 

(conforme validação por Minosso et al., 2010). 

 

Alimentação - A atividade de “alimentação” relaciona-se ao ato de dirigir a 

comida do prato (ou similar) à boca, à capacidade de usar qualquer talher, bem como 

comer em tempo razoável. Os pacientes que requeriam auxílio forma classificados 

como necessitando de ajuda e aqueles que não conseguiam levar a comida do prato à 

boca forma definidos como dependentes. 

Banho - Refere-se ao uso do chuveiro ou banheira e o ato de se esfregar em 

qualquer uma dessas situações. Foram classificados como dependentes todos os 

pacientes que necessitavam de qualquer auxílio de outra pessoa nessa função.  

Vestuário – Considera-se o ato de pegar as roupas do armário, bem como o ato 

de vestir. Como roupa considera-se roupas íntimas, roupas externas, fechos e cintos. 

Calçar sapatos é excluído da avaliação. Pacientes que precisavam de auxílio, mas que 

conseguiam realizar pelo menos a metade das tarefas em tempo razoável recebiam a 

designação necessitando de ajuda. Se não conseguiam cumprir essa condição, eram 

considerados dependentes. 

Higiene Pessoal – Relaciona-se à capacidade de lavar o rosto, as mãos, escovar 

os dentes e barbear-se sem necessitar de ajuda. Foram considerados dependentes os 

pacientes que necessitam de qualquer auxílio de qualquer outra pessoa em qualquer 

um dos casos 

Eliminações Intestinais - Refere-se à ausência de episódios de incontinência. 

Foram considerados continentes os pacientes que, além de não apresentarem perda 

involuntária de fezes, conseguiam fazer uso de supositórios ou enemas sozinhos, se 

necessário. Quando necessitavam de ajuda ou aconteciam episódios ocasionais de 

incontinência fecal, a classificação era de incontinência ocasional. 

Eliminações Vesicais – Considera-se continente quem não apresenta episódios 

de perda involuntária de urina e é capaz de lidar sozinho com a sonda vesical. Foram 

considerados como “incontinente ocasional” os pacientes que apresentavam episódios 

esporádicos ou que não conseguiam lidar sem ajuda com sondas e outros dispositivos. 

Transferência Cama – Cadeira - Independente em todas as fases da atividade 

sendo capaz de aproximar a cadeira de rodas, travar os freios, levantar os pés, 

mover-se com segurança para a cama e deitar, bem como sentar na cama e transferir-se 

para a cadeira de rodas, se necessário, transferindo-se com segurança; parcialmente 

dependente se necessitar de ajudar em qualquer etapa da transferência, ser lembrado ou 

supervisionado em qualquer etapa do deslocamento e dependente se o paciente puder 

sentar sozinho sem auxílio, mas precisar ser levantado da cama ou sua transferência 

necessitar de grande ajuda.  

Deambulação – Independente se caminhar 50 metros sem ajuda ou supervisão, 

ele pode usar próteses, muletas ou um andador, mas não pode usar cadeira de rodas e 

parcialmente dependente se necessitar de qualquer ajuda ou não for capaz de andar os 

50 metros.   

Uso do Vaso Sanitário – Independente se conseguir entrar e sair do toalete, 

apertar e desapertar as roupas, evitar sujar as roupas e usar o papel higiênico sem 
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ajuda, podendo apoiar-se na parede ou em qualquer objeto se necessário; se utilizar 

cadeira de rodas deverá ser capaz de realizar as transferências e limpar-se.  

Escada – Independente quando capaz de subir e descer escadas sem ajuda ou 

supervisão, ele pode e deve usar corrimão quando necessário, ele deve ser capaz de 

carregar suas muletas tanto na subida quanto na descida. 
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ANEXO C – ESCALA DE DESEMPENHO DE KARNOFSKY 

 

 

Capaz de manter a atividade 

normal e o trabalho. Nenhum cuidado 

especial necessário. 

 
100% Nenhuma queixa, ausência de evidência da 

doença. 

 
90% Capaz de levar vida normal, poucos sinais ou 

sintomas da doença. 

 

 
80% Alguns sinais ou sintomas da doença com o 

esforço. 

 

 

Incapaz de trabalhar. Capaz de 

viver em casa, cuidados para a maioria 

das necessidades pessoais. Quantidade 

variável de assistência necessária. 

70% Capaz de cuidar de si mesmo. Incapaz de 

levar suas atividades normais ou de exercer 

trabalho ativo. 

 

60% Necessita de assistência ocasional, mas ainda 

é capaz de realizar a maioria das suas atividades. 

 
50% Requer considerável assistência e cuidados 

médicos frequentes. 

 

Incapaz de cuidar de si mesmo. 

Requer cuidados de uma instituição ou 

hospital. Doença pode progredir 

rapidamente. 

 

40% Incapaz, requer cuidados e assistência 

especiais. 

 
30% Muito incapaz, indicada hospitalização, 

apesar da morte não ser iminente. 

 
20% Muito debilitado, requer hospitalização, 

medidas ou tratamento de suporte. 

10% Moribundo, processos letais progredindo 

rapidamente. 

 
0% Morte. 
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA 

 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO 

CEP DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação da Capacidade e do Comprometimento Funcional em Pacientes 

Traqueotomizados de um Hospital Público de Curitiba. 

Pesquisador: Regina Helena Senff Gomes 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 16640613.9.0000.0096 

Instituição Proponente: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

310.523 Data da 

Relatoria: 11/06/2013 

Apresentação do Projeto: 

Projeto de mestrado que visa estudar a escala funcional de pacientes traqueotomizados internados na 

Clinica Médica, na Neurologia e na Neurocirurgia e fazer a comparação desta mesma escala em 

pacientes não traqueotomizados internados nestes setores. Serão ao todo 30 pacientes (15 em cada 

grupo). O estudo será feito no periodo de junho-julho de 2013 a março de 2014. 

Objetivo da Pesquisa: 

Avaliar e descrever os graus de capacidade e comprometimento funcionais e suas inter-relações em 

pacientes traqueotomizados de um hospital público de Curitiba. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Carta em anexo. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Nenhum. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos estão em anexo. 

Recomendações: 

É obrigatório trazer ao CEP/HC uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi 

aprovado, para assinatura e rubrica. Após, xerocar este TCLE em duas vias, uma ficará com o 
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Continuação do Parecer: 310.523 

pesquisador e uma para o participante da pesquisa. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto aprovado após seguir as recomendações e apresentar novo 

TCLE. Projeto e documentações apresentados de forma adequada. 

Sem inadequações. Projeto aprovado. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HC-UFPR, de acordo com 

as atribuições definidas na Resolução CNS 196/96, manifesta-se pela aprovação do projeto conforme 

proposto para início da Pesquisa. Solicitamos que sejam apresentados a este CEP, relatórios 

semestrais sobre o andamento da pesquisa, bem como informações relativas às modificações do 

protocolo, cancelamento, encerramento e destino dos conhecimentos obtidos. 

É dever do CEP acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relatórios semestrais dos 

pesquisadores e de outras estratégias de monitoramento, de acordo com o risco inerente à pesquisa. 

 

 

CURITIBA, 20 de Junho de 2013 

Assinador por: 

Renato Tambara Filho 
(Coordenador) 
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