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1. RESUMO  

Introdução: A ECMO consiste em uma terapia de assistência circulatória mecânica 

destinada a pacientes com falência respiratória e ou cardíaca. A assistência de 

enfermagem a estes pacientes é considerada de alta complexa, sendo os enfermeiros 

os responsáveis por este cuidado. Para tanto é necessário uma capacitação e 

profundo conhecimento destes profissionais a respeito deste tipo de assistência 

circulatória. Objetivo: Identificar na literatura os cuidados de enfermagem necessários 

ao paciente em uso de oxigenação por membrana extracorpórea - ECMO. 

Metodologia: revisão de literatura, que utilizou como pergunta norteadora: Quais 

cuidados de enfermagem específicos a pacientes em uso de Oxigenação por 

Membrana Extracorpórea – ECMO? Os artigos inclusos neste estudo constituíram-se 

por aqueles publicados na íntegra entre os anos de 2007 a 2017, nos idiomas 

português, inglês e espanhol, com resumos disponíveis nas bases de dados 

selecionadas. Desenvolvimento: os artigos encontrados, estão atualmente passando 

pelos processos de análise do título, leitura do resumo e leitura na íntegra dos textos, 

sendo que todos os artigos encontrados foram tabulados e divididos em categorias. 

Resultados: Foram encontrados nas bases de dados 471 (100%) artigos, que estão 

sendo analisados conforme título e resumo. Destes, 462 (98%) encontravam-se no 

idioma inglês, com prevalência de indexação na base de dados Medline em 457 (97%) 

dos estudos. Os autores encontram-se ainda aplicando os critérios de exclusão dos 

artigos.  

2. INTRODUÇÃO  

A ECMO consiste em um circuito fechado de circulação extracorpórea de modo a 

oferecer assistência cardíaca, respiratória ou cardiorrespiratória¹. Duas configurações 

básicas de ECMO são usadas em adultos, sendo elas: venovenosa e venoarterial2.A 

ECMO venovenosa fornece completo ou parcial suporte para os pulmões e é a 

configuração de escolha na insuficiência respiratória isolada quando a função cardíaca 

é preservada. A ECMO venoarterial fornece completo ou suporte parcial circulatório 

e/ou respiratório. De acordo com a resolução COREN-SP, portaria n° 033/2011, a 

ECMO é um procedimento de alta complexidade, onde cabe ao enfermeiro, 

privativamente, a responsabilidade pela assistência direta ao paciente submetido a 

esta intervenção3. Nesse contexto, prestar cuidados a pacientes em uso desta terapia 

exige estrutura física, recursos humanos habilitados e monitoramento das condições 



clínicas do paciente de elevado custo e tecnologia, uma vez que se trata de uma 

novidade em termos de assistência circulatória no país e que exige cuidados de alta 

complexidade1. Assim torna-se imprescindível delimitar os cuidados de enfermagem 

a pacientes em uso de ECMO, visando o desenvolvimento de uma assistência de 

qualidade e sem riscos ao paciente.  

3. OBJETIVO  

Identificar na literatura os cuidados de enfermagem necessários ao paciente em uso 

de oxigenação por membrana extracorpórea - ECMO.  

4. METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão de literatura, que utilizou como pergunta norteadora: Quais 

cuidados de enfermagem específicos a pacientes em uso de Oxigenação por 

Membrana Extracorpórea – ECMO?   

Os estudos foram selecionados por meio de materiais publicados, nas bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Clínicas de Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Índice Bibliográfico 

Español en Ciencias de la Salud (IBECS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

além da utilização do portal de pesquisa Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA 

(PUBMED). Estabeleceu-se como período de tempo os artigos publicados entre os 

anos de 2007 a 2017. Os critérios de inclusão para este estudo consistiram em artigos 

publicados em português, inglês e espanhol, com os textos completos disponíveis nas 

bases de dados online selecionadas. Serão excluídos artigos repetidos e sem 

possibilidade de acesso gratuito ao texto completo. Na busca do conteúdo analisado 

foram utilizadas as palavras-chave: Oxigenação por membrana extracorpórea, 

Assistência de enfermagem, falência cardíaca e falência respiratória consultadas 

através dos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Os artigos constituintes da 

amostra final serão analisadas por meio das seguintes variáveis: título, ano de 

publicação, periódico publicado, tipo de estudo, objetivo e resultado de pesquisa. A 

apresentação dos resultados se dará por meio de tabela, além da comparação dos 

dados encontrados com outros achados na literatura.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Após a realização das buscas, todos os artigos encontrados foram relacionados em 

uma tabela conforme combinações das palavras-chave, ano de publicação, idioma e 

base de dados. Os artigos apurados passaram por cinco processos de análises: a 



coerência do título, texto disponível, coerência no objetivo, leitura do resumo e leitura 

na íntegra. Vale destacar que atualmente procede-se a leitura completa dos artigos, 

de forma que após a conclusão desta fase, as categorias dos artigos serão revisadas 

e atualizadas conforme necessidade. Os resultados finais a serem divulgados, serão 

apresentados em valores absolutos e percentuais na forma de quadro e/ou tabelas.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento, foram levantados artigos resultados das combinações na base de 

dados utilizando as palavras-chave: oxigenação por membrana extracorpórea com 

assistência de enfermagem, falência cardíaca e falência respiratória.   

Foram encontrados nas bases de dados 471 (100%) artigos, que estão sendo 

analisados conforme título e resumo. Destes, 462 (98%) encontravam-se no idioma 

inglês, com prevalência de indexação na base de dados Medline em 457 (97%) dos 

estudos. Vale destacar, que atualmente os autores encontram-se realizando a leitura 

dos títulos e resumos, seguindo posteriormente a leitura na íntegra dos artigos, de 

forma que uma nova amostra poderá ser constituída, baseado nos critérios de 

exclusão adotados por esta pesquisa. Acredita-se que este estudo promovera uma 

nova perspectiva aos profissionais de enfermagem que trabalham com pacientes em 

uso de ECMO, afim de ampliarem e adotarem diferentes e inovadoras estratégias para 

adesão ao respectivo tratamento.   
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