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RESUMO 

 

Introdução: A ventilação mecânica é utilizada em pacientes com insuficiência respiratória de 

diferentes etiologias.
 
Nos casos potencialmente reversíveis, o suporte ventilatório salva vidas, 

porém a duração da ventilação mecânica está diretamente relacionada ao aumento da 

incidência de eventos adversos, maior tempo de internação hospitalar, aumento da 

mortalidade e consumo de grandes quantidades de recursos humanos e financeiros. A retirada 

do paciente da ventilação mecânica continua a desafiar os profissionais médicos, pois cerca de 

20 % dos pacientes apresentam dificuldades no processo de desmame ventilatório. Objetivos: 

Este estudo teve como objetivo geral determinar a prevalência e os fatores preditivos do 

desmame ventilatório em pacientes adultos, internados em uma Unidade de Tratamento 

Intensivo, em ventilação mecânica há mais de 24 horas e, como objetivos específicos, 

determinar o impacto da idade, de variáveis epidemiológicas, clínicas e laboratoriais, e dos 

níveis de peptídeo natriurético atrial no desmame ventilatório, assim como determinar as 

variáveis associadas à evolução dos pacientes. Método: Foi realizado estudo observacional 

prospectivo, com caso controle aninhado, incluindo pacientes adultos, em ventilação 

mecânica por mais de 24 horas, internados em uma Unidade de Tratamento Intensivo geral, de 

01/04/2016 a 10/08/2017, acompanhados até a alta ou óbito. Os pacientes foram avaliados por 

escores de gravidade, monitorados em relação a parâmetros clínicos, ventilatórios, 

laboratoriais e quanto à ocorrência de eventos adversos. Foram realizadas dosagens do 

peptídeo natriurético atrial imediatamente antes do início do Teste de Respiração Espontânea 

e da extubação. Foi realizada análise descritiva e comparativa dos dados O valor de p < 0,05 

foi considerado estatisticamente significante. Foram realizadas análises univariada e de 

regressão logística para se verificar as variáveis associadas ao desmame da ventilação 

mecânica e à evolução. Resultados: Foram analisados 193 pacientes com idade média de 54,2 

± 19 anos, APACHE II 22.3 ± 8,8, tempo médio de ventilação mecânica de 15,8 ± 12,7 dias e 

sucesso da extubação de 67,7%. Os eventos adversos mais frequentes foram as infecções 

hospitalares (74,9%). As variáveis associadas com o sucesso da extubação foram: idade (50,5 

± 19,3 versus 60,5 ± 18 anos; p=0,005), tempo de sedação endovenosa contínua (8,6 ± 6,2 

versus 13,4 ± 9,2 dias; p=0,004), número de dias com balanço hídrico positivo (8,3 ± 5,3 

versus 18,3 ± 10,3; p=0,0001), número de dias com hiperglicemia (7,3 ± 6,6 versus 16,8 ± 

12,4; p=0,01), número de dias com hipercapnia (5,0 ± 4,4 versus 8,1 ± 7,2; p=0,014) e tempo, 

em dias, de ventilação mecânica (10,1 ± 7,0 versus 23,9 ± 13,7; p=0,0001); os níveis 

plasmáticos de peptídeo natriurético atrial foram menores nos pacientes com sucesso (229 ± 



419 versus 440 ± 748; p=0,161), porém, sem atingirem significância estatística; a análise 

multivariada por regressão logística mostrou como variáveis associadas, independentemente, 

ao insucesso da extubação a idade (OR 1,04; IC95% 1,01 a 1,07) e o tempo de ventilação 

mecânica (OR 1,14; IC95% 1,08 a 1,21). A mortalidade geral foi de 26,9% sendo de 20% 

entre os pacientes com sucesso na extubação e de 80% naqueles que falharam. Na análise 

multivariada por regressão logística, as seguintes variáveis foram independentemente 

associadas ao óbito: idade (OR 1,02 IC95% 1,0 a 1,04), APACHE II (OR 1,05 IC95% 1,00 a 

1,10) e dias de internação no hospital pré internação na UTI (OR 1,07 IC95% 1,02 a 1,12). 

Discussão: Observamos elevada taxa de falência da extubação (30,8%), maior que as 

descritas em estudos nacionais e internacionais, sendo que as variáveis independentemente 

associadas ao fracasso da extubação identificadas, idade e tempo de ventilação mecânica, 

também são referidas em estudos semelhantes. Não houve a confirmação do papel preditivo 

do peptídeo natriurético em relação ao resultado do Teste de Respiração Espontânea, talvez 

pelo número de pacientes estudados. A mortalidade geral (26,9%) foi abaixo do resultado de 

estudo multicêntrico nacional, porém mais elevada do que aquelas relatadas em estudos 

internacionais Entre os pacientes submetidos ao Teste de Respiração Espontânea, observamos 

mortalidade de 11,3%, abaixo dos valores reportados em estudos nacionais e internacionais. 

Na análise multivariada por regressão logística, idade e dias de ventilação mecânica foram as 

variáveis que se associaram independentemente ao fracasso do desmame ventilatório, ao 

passo que idade, APACHE II e dias de internação no hospital pré internação na UTI foram as 

variáveis que se associaram, de forma independente, ao risco de morrer. Nossos dados estão 

de acordo com os relatos da literatura que sugerem que idade, escores de gravidade, tempo de 

internação hospitalar antes da transferência para a UTI, tempo de ventilação mecânica e 

gravidade do comprometimento pulmonar são variáveis associadas tanto à dificuldade do 

desmame da ventilação mecânica quanto ao risco de morrer. Conclusão: Nossos pacientes 

submetidos ao Teste de Respiração Espontânea são mais graves e esperam mais tempo por um 

leito em UTI, quando comparado com outros serviços, variáveis que, certamente, interferem 

no resultado do desmame da ventilação mecânica e na evolução dos pacientes. Duas variáveis 

foram independentemente associadas ao fracasso da extubação: idade e tempo de ventilação 

mecânica. Não houve a confirmação do papel preditivo do BNP em relação ao resultado do 

Teste de Respiração Espontânea. Tais dados sugerem que devemos implementar melhorias 

nos cuidados aos doentes gravemente enfermos em nosso hospital e, em nossa UTI, como 

diminuir o tempo de espera por um leito em UTI além da revisão dos procedimentos relativos 

a identificação e manejo dos pacientes prontos ao TRE e à extubação, como a implantação de 



protocolo que associe outros índices preditores do resultado do desmame ventilatório ao Teste 

de Respiração Espontânea, uma vez que o sucesso da extubação é uma variável diretamente 

relacionada à sobrevida dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Respiração artificial. Desmame do respirador. Peptídeo natriurético 

encefálico. Unidade de Terapia Intensiva. Mortalidade. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Introduction: Mechanical ventilation is used in patients with respiratory insufficiency of 

different etiologies. In potentially reversible cases, ventilatory support saves lives but the 

duration of mechanical ventilation is directly related to the increased incidence of adverse 

events, longer hospital stay, increased mortality and consumption of large amounts of human 

and financial resources. Patient withdrawal from mechanical ventilation continues to 

challenge medical professionals because about 20% of patients present difficulties in the 

ventilatory weaning process. Objectives: This study aimed to determine the prevalence and 

predictive factors of ventilatory weaning in adult patients admitted to an Intensive Care Unit, 

in mechanical ventilation for more than 24 hours, and, as specific objectives, to determine the 

impact of age, of clinical and laboratory variables, and atrial natriuretic peptide levels at 

ventilatory weaning, as well as to determine the variables associated with the evolution of the 

patients. Method: A prospective nested case control study was performed including adult 

patients on mechanical ventilation for more than 24 hours, hospitalized in a General Intensive 

Care Unit from 01/04/2016 to 08/08/2017, followed up discharge or death. Patients were 

evaluated for severity scores, monitored for clinical, ventilatory, laboratory, and adverse 

events. Atrial natriuretic peptide dosages were performed immediately prior to the initiation of 

the Spontaneous Breathing Test and extubation. A descriptive and comparative analysis of the 

data was performed. The value of p <0.05 was considered statistically significant. Univariate 

analysis and logistic regression were performed to verify the variables associated with 

weaning from mechanical ventilation and evolution. Results: A total of 193 patients with a 

average age of 54.2 ± 19 years, APACHE II 22.3 ± 8.8, average time in days of mechanical 

ventilation of 15.8 ± 12.7 and extubation sucess of 67.7 %. The most frequent adverse events 

were hospital infections (74,9%). The variables associated with successful extubation were: 

age (50.5 ± 19.3 versus 60.5 ± 18 years, p = 0.005), continuous intravenous sedation time (8.6 

± 6.2 versus 13.4 ± 9.2 days, p = 0.004), number of days with positive water balance (8.3 ± 

5.3 versus 18.3 ± 10.3, p = 0.0001), number of days with hyperglycemia (7.3 ± 6,6 versus 

16,8 ± 12,4; P = 0.01), number of days with hypercapnia (5.0 ± 4.4 versus 8.1 ± 7.2, p = 

0.014) and time in ventilation mechanical (10.1 ± 7.0 versus 23.9 ± 13.7, p = 0.0001); the 

plasma levels of atrial natriuretic peptide were lower in successful patients (229 ± 419 versus 

440 ± 748; p = 0.161) but did not reach statistical significance; the multivariate analysis by 

logistic regression showed that the variables independently associated with failure of 

extubation were age (OR 1.04, 95% CI 1.01 to 1.07) and mechanical ventilation time (OR 



1.14, 95% CI % 1.08 to 1.21). Overall mortality was 26.9%, with 20% among successful 

extubation patients and 80% among those who failed. In the logistic regression analysis, the 

following variables were independently associated with death: age (OR 1.02 CI 95% 1.0 to 

1.04), APACHE II (OR 1.05 CI 95% 1.00 to 1.10), and days of hospitalization before 

admission to the ICU (OR 1.07 95% CI 1.02 to 1.12). Discussion: We observed a high rate of 

extubation failure (30.8%), higher than those described in national and international studies, 

and the variables independently associated with the extubation failure identified, age and time 

of MV, are also reported in similar studies. There was no confirmation of the predictive role of 

the natriuretic peptide in relation to the Spontaneous Breathing Test result, perhaps due to the 

number of patients studied. Overall mortality (26.9%) was lower than the result of a national 

multicenter study, but higher than those reported in international studies. Among patients 

submitted to Spontaneous Breathing Test, we observed a mortality rate of 11.3%, lower than 

the values reported in national and international studies. In the multivariate analysis by 

logistic regression, age and days of mechanical ventilation were the variables that were 

independently associated with failure of ventilatory weaning, whereas age, APACHE II and 

days of hospitalization before admission to the ICU were variables who were independently 

associated with the risk of dying. Our data are in line with the literature reports suggesting 

that age, severity scores, length of hospital stay prior to transfer to the ICU, mechanical 

ventilation time, and severity of lung impairment are variables associated with both the 

difficulty of weaning from mechanical ventilation and the risk of dying. Conclusion: Our 

patients undergoing Spontaneous Breathing Test are more severe and wait longer for an ICU 

bed when compared to other services, variables that certainly interfere with the outcome of 

weaning from mechanical ventilation and the evolution of patients. Two variables were 

independently associated with extubation failure: age and time of mechanical ventilation. 

There was no confirmation of the predictive role of BNP in relation to the Spontaneous 

Breathing Test outcome. These data suggest that we should implement improvements in 

critically ill patients care in our hospital and in our ICU, such as reducing the waiting time for 

an ICU bed, in addition to reviewing the procedures for identifying and managing patients 

ready for Spontaneous Breathing Test and extubation, such the implantation of a protocol that 

associates other indexes predicting the outcome of ventilatory weaning to the Spontaneous 

Breathing Test, since the success of extubation is a variable directly related to patient survival. 

 

Key-words: Respiration, artificial. Ventilator weaning. Natriuretic peptide, brain. Intensive 

Care Units. Mortality.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Epidemiologia 

 

A ventilação mecânica (VM) invasiva, administrada através de prótese laríngea ou 

traqueal, é utilizada em pacientes com insuficiência respiratória causada por diferentes 

doenças, ação de diferentes drogas e durante a realização de procedimentos médicos.
 
Nos 

casos potencialmente reversíveis, o suporte ventilatório salva vidas.
(1,2) 

De acordo com Schettino
(3)

 ao extrapolarmos os dados epidemiológicos dos Estados 

Unidos da América para a população brasileira, podemos estimar que cerca de 570.000 

pacientes necessitam de suporte ventilatório invasivo a cada ano e, com um tempo médio de 

VM de três dias, chega-se a um total de 1.706.670 pacientes/dia em VM, com gasto de cerca 

de R$ 54,5 bilhões/ano, o que corresponde a 12% do gasto total em saúde e a 1,1% do 

Produto Interno Bruto. Tais números indicam o grande impacto da insuficiência respiratória e 

da VM para a política de saúde nacional, porém, sendo o suporte ventilatório, sabidamente, 

um tratamento custo efetivo para a maioria dos pacientes, o seu uso deve ser otimizado de 

forma a manter o paciente em VM o menor tempo possível. 

A mortalidade dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está 

relacionada às suas características individuais, à gravidade da doença inicial, à necessidade de 

procedimentos invasivos e à ocorrência de eventos adversos.
(4)

 Pacientes que necessitam de 

VM prolongada apresentam pior prognóstico, pois a duração da VM está diretamente 

relacionada ao aumento da incidência de complicações, aumento da mortalidade durante a 

internação na UTI, maior tempo de permanência no hospital após a alta da UTI, aumento da 

mortalidade hospitalar e consumo de grandes quantidades de recursos humanos e 

financeiros.
(5)

 

As Recomendações Brasileiras de Ventilação Mecânica 2013 (RBVM 2013)
(1)

 

ressaltam que os resultados do tratamento de pacientes com insuficiência respiratória 

melhoraram muito nas últimas décadas. No entanto, dados recentes mostram que a 

mortalidade dos nossos pacientes em VM é mais alta, quando comparada com países 

desenvolvidos.
(2,6,7) 
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1.2 Índices prognósticos utilizados em Unidades de Terapia Intensiva 

 

Os índices de gravidade foram elaborados com o objetivo de identificar e quantificar 

o grau de disfunção orgânica do paciente, estimando a sua probabilidade de morte tendo, 

portanto, valor prognóstico, auxiliando no estabelecimento de critérios de admissão e alta dos 

pacientes e na avaliação dos custos da internação.
(2) 

De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se uma necessidade média de 4% a 

10% do total de leitos hospitalares, o equivalente a um a três leitos de UTI para cada 10 mil 

habitantes.
(8)

 O Censo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira 2016 relatou a 

existência de 2,19 leitos de UTI por 10 mil habitantes, totalizando 41.741 leitos, distribuídos 

por 1.961 UTI, localizadas em 521 municípios. Entre as regiões com a melhor relação, está a 

Região Sudeste, com 2,78 leitos/10.000 habitantes.
(9) 

Na prática clínica diária em UTI são utilizadas duas categorias principais de sistemas 

de escore. Os sistemas de escore prognóstico para gravidade da doença como, por exemplo, o 

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II)
(10)

 e o Simplified Acute 

Physiology Score (SAPS II)
(11) 

 utilizam dados de fisiologia e das doenças, agudas e crônicas, 

apresentadas pelos pacientes quando da internação na UTI, com o objetivo de estimar a 

mortalidade hospitalar. Já os escores de disfunção orgânica como, por exemplo, o Sequential 

Organ Failure Assessment (SOFA)
(12)

 descrevem os desarranjos fisiológicos, por sistema de 

órgãos, para fornecer uma avaliação objetiva da extensão e da gravidade da disfunção 

orgânica durante toda a permanência do paciente na UTI. O SAPS é calculado a partir dos 

dados disponíveis dentro da primeira hora e o APACHE dentro das primeiras 24 horas da 

internação na UTI. De acordo com Keegan et al.
(13,14)

 o APACHE é mais complexo e mais 

preciso do que o SAPS. 

De forma geral, quanto mais elevado forem os escores obtidos, maior é a gravidade 

do paciente e maior a disfunção orgânica. Na coleta dos dados, deve ser registrado o pior 

valor das variáveis fisiológicas das últimas 24 horas. Quando não houver informações sobre 

as variáveis, seus valores devem ser registrados como dentro da normalidade. 

 

1.3 Eventos adversos associados à ventilação mecânica 

 

A VM é uma terapia de suporte utilizada em várias situações clínicas que cursam 

com insuficiência respiratória.
 
No entanto, o uso da VM em pacientes criticamente doentes 

está diretamente associada a vários eventos adversos como alterações hemodinâmicas, 
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traqueobronquite e pneumonia associadas à ventilação mecânica (PAV), toxidade pelo 

oxigênio, lesões pulmonares e diafragmáticas induzidas pela VM e fraqueza muscular com 

aumento da morbidade e mortalidade, do tempo de internação e dos custos hospitalares.
(2)

  

A insuficiência respiratória cursa com aumento de cerca de quatro vezes do trabalho 

ventilatório. Após a intubação traqueal e início da VM, o trabalho ventilatório excessivo cessa 

e ocorre redirecionamento do débito cardíaco para outros órgãos. As principais complicações 

hemodinâmicas associadas à VM, relacionadas ao aumento da pressão intratorácica, são a 

instabilidade hemodinâmica, devido queda do débito cardíaco e, consequentemente, queda da 

pressão arterial.
 
Após a adequação da VM às condições do paciente, ocorre normalização da 

oferta de oxigênio, diminuição do trabalho ventilatório e consequente redução da tensão da 

parede miocárdica e de seu metabolismo.
(2) 

A traqueobronquite associada ao ventilador (TAV) é uma infecção adquirida na UTI 

de ocorrência comum. Sua incidência varia de 1,4 a 19% entre os pacientes gravemente 

enfermos que recebem VM, sendo considerada um processo que precede a PAV. A VM 

prolongada e a permanência prolongada na UTI foram indicadas como fatores de risco ao 

desenvolvimento da TAV, estando relacionadas ao aumento da inflamação no trato respiratório 

inferior e à produção de secreções pulmonares, resultando em dificuldades no desmame 

ventilatório (DVM) e na extubação. Adicionalmente, foram relatadas duas vezes mais PAV em 

pacientes com TAV do que naqueles sem traqueobronquite.
(15,16) 

A PAV é a infecção mais comumente adquirida por pacientes gravemente enfermos e 

conduz a desfechos adversos, permanência hospitalar prolongada e elevação dos custos da 

internação.
(17)

 É definida como infecção das vias aéreas inferiores diagnosticada, pelo menos, 

48 horas após a intubação do paciente e início da VM. Sua incidência varia de 10 a 65%, com 

mortalidade atribuída entre 25 e 50%. Vários estudos demonstraram que a PAV é variável 

independente associada à mortalidade em terapia intensiva. Nos Estados Unidos da América 

ocorrem cerca de 250 mil casos por ano, com aproximadamente 23 mil mortes relacionadas à 

PAV.
(2) 

 Estudo recente, conduzido em hospital universitário do norte de Minas Gerais, 

mostrou uma incidência de PAV de 23,2%, taxa de mortalidade de 72,7%, associação positiva 

entre a ocorrência de PAV e tempo de internação maior que 15 dias, tempo de VM maior que 

10 dias e reintubação.
(18) 

A atelectasia é uma complicação frequente nos pacientes em VM, podendo vir 

acompanhada de pequenos derrames pleurais, comum em pacientes graves, comatosos, 

restritos ao leito, após cirurgia abdominal superior e, também, pode ser causada por 

obstruções brônquicas por câncer pulmonar ou tampão mucoso.
(19)
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No ambiente de UTI, as causas mais frequentes de pneumotórax são os 

procedimentos invasivos e barotrauma (iatrogênico). Em função do uso disseminado de VM, 

o barotrauma pulmonar é um problema clínico importante, ocorrendo em aproximadamente 

10% dos pacientes sob VM. A forma clínica mais importante é o pneumotórax, verificado em 

1 a 15% de todos os pacientes sob VM.
(19) 

 

1.4 Interrupção da ventilação mecânica 

 

Entre os pacientes que se recuperam de um agravo que provoca a necessidade de 

VM, a maioria, cerca de 80 a 90%, é facilmente retirada da VM e pode ser extubada. Nesse 

grupo, composto por pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas, vítimas de overdose de 

drogas e ou medicamentos, e por pacientes que apresentam falência pulmonar pura, de troca 

gasosa e de rápida reversão, a VM pode, em 77% dos casos, ser suspensa cerca de 72 horas 

depois de sua instituição. Dificuldades no DVM ocorrem em cerca de 20 % dos pacientes em 

suporte ventilatório, processo que chega consumir cerca de 40% do tempo de permanência na 

UTI.
(20,21)

 

Medidas que mostraram reduzir o tempo de VM e aumentar as chances de sucesso da 

extubação, como interrupção diária da sedação, mobilização precoce no leito, realização do 

teste de vazamento do balonete do tubo traqueal antes do Teste de Respiração Espontânea 

(TRE), uso de corticoesteróides sistêmicos naqueles pacientes que falharam no teste de 

vazamento do balonete, uso de pressão positiva durante o TRE e uso de ventilação não 

invasiva imediatamente após a extubação nos pacientes com alto risco de falência da 

extubação, devem ser instituídas no sentido de prevenir as complicações decorrentes da 

VM.
(22,23)

 

De acordo com Funk et al.
(24)

 o DVM é elemento chave da VM, ocupando mais de 

50% da sua duração total. A identificação do momento ideal para a extubação do paciente é 

crucial, pois, a reintubação está associada ao aumento da ocorrência de pneumonia hospitalar, 

internação prolongada na UTI e óbito. Inversamente, o atraso na extubação de um paciente 

que passaria, com sucesso, pelo TRE, pode, também, aumentar morbidade e mortalidade 

devido complicações associadas com a VM prolongada.
(24)

  

A falência do sistema cardiovascular pode prolongar a VM por diversos motivos. A 

troca gasosa pode manter-se prejudicada pela congestão passiva persistente dos pulmões, o 

que pode contribuir para o aumento do trabalho respiratório durante a respiração espontânea. 

Embora a VM possa exercer efeitos adversos sobre o débito cardíaco, em alguns pacientes 
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não é possível suspender a VM porque o respirador exerce uma influência benéfica sobre a 

função cardíaca, ou seja, desonera o ventrículo esquerdo na presença de insuficiência 

ventricular esquerda e a interrupção prematura da VM nesses pacientes pode provocar 

deterioração da função cardíaca.
(21)

 

 

1.4.1 Influências do envelhecimento na interrupção da ventilação mecânica 

 

A incidência de falência respiratória aumenta quase que exponencialmente com o 

aumento da idade, observando-se que, em pacientes acima de 65 anos, pode ser três vezes 

maior do que em pacientes com menos de 55 anos.
(25)

 A idade avançada interfere no 

prognóstico pois, pacientes idosos não possuem reserva funcional adequada e evoluem de 

maneira desfavorável quando acometidos por afecções graves, sendo um importante preditor 

independente de mortalidade.
(26)

 A sobrevida em curto prazo de pacientes com idade maior 

que 65 anos é, significativamente, menor do que a observada em pacientes mais jovens.
(27)

 O 

envelhecimento está associado ao decréscimo das reservas cardiopulmonar e renal, além de 

altas taxas de comorbidades, aumentando o risco do desenvolvimento de falência progressiva 

dos órgãos.
(28)

 

De acordo com Ely et al.
(29)

, dentre 902 pacientes ventilados mecanicamente, os 

pacientes com mais de 70 anos precisaram de um dia a mais para conseguir respirar sem 

assistência, além de apresentarem maior mortalidade e maior tempo de internação na terapia 

intensiva do que o grupo com menos de 70 anos. Da mesma forma, Silva et al.
(30)

 observou 

que pacientes com mais de 65 anos e falência de órgãos, apresentam taxa de mortalidade 

adicional de 20% nas internações sendo a evolução dos pacientes idosos em VM, muito pior 

do que a dos mais jovens, com maior taxa de falência de extubação e maior índice de óbitos 

relacionados, diretamente, ao problema respiratório.
 

 

1.4.2 Traqueostomia no desmame ventilatório difícil 

 

A traqueostomia é um procedimento realizado com frequência em pacientes em VM 

prolongada e apresenta como possíveis efeitos benéficos maior conforto, maior facilidade na 

aspiração de secreções, redução da resistência de vias aéreas, maior mobilidade do paciente, 

acesso mais seguro à via aérea, possibilidade de articulação de fala e de alimentação por via 

oral e menos necessidade de sedação.
(21)

 

O impacto da traqueostomia na duração da VM e no tempo de internação na UTI tem 
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sido alvo de vários estudos, mas nenhum deles ideal, pois, a maioria é retrospectiva e envolve 

metodologia, populações e definições muito diferentes, dificultando as comparações entre os 

estudos. Pacientes que podem se beneficiar da traqueostomia precoce são, especialmente, 

aqueles que necessitam de níveis elevados de sedação para tolerar o tubo traqueal, portadores 

de lesões neurológicas graves, portadores de mecânica respiratória limítrofe e pacientes que 

podem apresentar benefícios psicológicos ao se comunicar melhor, ter maior mobilidade e 

alimentar-se por via oral.
(21)

 

 

1.4.3 Definição e métodos de desmame da ventilação mecânica 

 

A retirada do paciente da VM continua a desafiar os profissionais médicos, pois as 

complicações aumentam com a duração da dependência do ventilador.
(2)  

O processo de DVM se inicia com o reconhecimento da recuperação total ou parcial 

do evento que levou à falência respiratória, sendo fundamental uma avaliação clínica 

cuidadosa, e frequente, para determinação exata do momento em que o paciente se encontra 

apto para iniciar a retirada do suporte ventilatório e, posteriormente, realizar a extubação. 

Geralmente são usadas combinações de critérios subjetivos e objetivos para avaliação dos 

sistemas respiratório, cardiovascular, neurológico, do equilíbrio acidobásico, da presença de 

distúrbios eletrolíticos e, em algumas situações, da força muscular.
(2)

 

O protocolo de desmame ventilatório consiste em um guia estruturado para redução e 

ou interrupção do suporte ventilatório e, geralmente, consiste em três componentes. O 

primeiro componente corresponde a uma lista de dados objetivos, baseados em critérios 

clínicos, usados para avaliar se o paciente está pronto, ou não, para respirar sem a ajuda do 

ventilador mecânico. O segundo componente consiste na estratégia utilizada para a redução 

do suporte ventilatório que pode ser realizada de forma abrupta, através do TRE, ou gradual, 

através da redução do suporte ventilatório. O terceiro componente se refere a critérios 

específicos que auxiliam na decisão de extubação do paciente. Na maioria das UTI, os 

protocolos de desmame consistem em guias estruturados, ou algoritmos, e os parâmetros do 

ventilador mecânico são ajustados manualmente pelos profissionais de saúde.
(31)

 

Estudos recentes tem demonstrado a importância da padronização das condutas 

usadas durante o DVM sendo que a utilização de protocolos é capaz de reduzir o tempo de 

VM quando comparada com estratégias não padronizadas.
(32)

 

Em recente revisão sistemática, Blackwood et al.
(31)

 avaliou 2.434 pacientes adultos 

internados em UTI, em VM, distribuídos em estudos randomizados e quase-randomizados, 
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que compararam o resultado do DVM através do uso de protocolos previamente estabelecidos 

versus o desmame realizado de forma tradicional, sem protocolo estruturado. Segundo o 

autor, o uso de protocolos de DVM não resultou em aumento dos efeitos adversos como 

reintubação, extubação acidental, traqueostomia e VM prolongada. O grupo submetido a 

protocolo de DVM, quando comparado ao grupo padrão, apresentou diminuição do tempo de 

VM em 26%, redução em 70% do tempo do DVM e de 11% no tempo de permanência em 

UTI.
 

De acordo com as RBVM 2013
(1)

 deve ser realizada a busca ativa, diária, de 

pacientes em VM que preencham os seguintes critérios, necessários para o início do DVM: 

PaO2 maior e ou igual a 60 mmHg com FiO2 menor e ou igual a 0,4 e pressão expiratória 

final positiva  (PEEP) menor e ou igual a 5 a 8 cmH2O; hemodinamicamente estável, com 

boa perfusão tecidual sem ou com doses baixas de vasopressores; ausência de insuficiência 

coronariana ou arritmias com repercussão hemodinâmica; causa da falência respiratória 

resolvida ou controlada; paciente capaz de iniciar esforços respiratórios; balanço hídrico (BH) 

zerado ou negativo nas últimas 24 horas e equilíbrio acidobásico e hidroeletrolítico normal. 

A presença de todos os critérios acima citados sugere estabilidade clínica, mas, não é 

suficiente para a extubação, sendo necessárias avaliações mais específicas, feitas com o 

paciente recebendo suporte ventilatório mínimo ou em respiração espontânea em tubo T (TT) 

durante um breve intervalo de tempo, o chamado TRE, que fornecem informações 

importantes a respeito do potencial de descontinuação do suporte ventilatório. Tais testes são 

eficazes, seguros e, na maioria das vezes, abreviam o tempo de VM.
(1,2)

 

Assim, ainda de acordo com as RBVM 2013
(1)

, o TRE pode ser realizado em TT, 

com níveis baixos de pressão positiva contínua ou expiratória (de 5 a 8 cmH2O) ou com 

níveis baixos de pressão de suporte (5-8 cmH2O) com resultados semelhantes. Deve ter 

duração de 30 a 120 minutos e ser cuidadosamente monitorizado. De acordo com recentes 

sugestões, publicadas pelo Colégio Americano de Pneumologia e Sociedade Americana do 

Tórax, a condução do TRE através da oferta de baixos níveis de pressão de suporte está 

associada com maior taxa de sucesso da extubação e menor taxa de mortalidade na UTI, 

quando comparada com o uso do TT ou pressão positiva contínua em vias aéreas.
(23)

 

Os pacientes que toleram um TRE podem ser considerados aptos para a retirada da 

VM e para a extubação; entretanto, a falência da extubação pode ocorrer não só por 

incapacidade do paciente em satisfazer suas demandas ventilatórias (falta do suporte 

ventilatório), mas também por incapacidade de proteger as vias aéreas superiores, manipular 

adequadamente as secreções ou, ainda, por obstrução das vias aéreas superiores após a 
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retirada da prótese ventilatória, o que torna necessária uma avaliação cuidadosa antes de se 

decidir pela extubação, mesmo após o paciente tolerar o TRE.
(2)

 

Naqueles pacientes que falharam no TRE sugere-se que um novo TRE seja realizado 

somente após um intervalo superior a 24 horas. O importante é que qualquer estratégia de 

desmame utilizada deve contemplar a realização do TRE diário e a manutenção, entre os 

testes, de repouso muscular adequado, conforto (com sedação, se necessário) com a 

identificação e tratamento de possíveis fatores que prejudiquem o desmame.
(2)

 

 

1.4.4 Marcadores da falência do desmame da ventilação mecânica 

 

O conceito de “sucesso de desmame” refere-se ao paciente que tem sucesso no TRE, 

ainda conectado ao ventilador. Já o “sucesso de extubação” refere-se ao paciente que tem a 

prótese endolaríngea retirada (extubação) após passar no TRE e não é reintubado nas 

próximas 48 horas. No caso dos pacientes traqueostomizados, equivalerá ao sucesso na 

extubação o paciente que tolerou desconexão do ventilador após passar no TRE e não 

precisou ser reconectado ao VM nas próximas 48 horas.
(1) 

Apesar de toda a sistematização do processo de DVM, baseada em diferentes 

estudos, a taxa média de falha de desmame é de 30%. A falha do DVM, particularmente a 

falha da extubação, foi associada a 43% de mortalidade contra 12% daqueles que obtiveram 

sucesso e, até os dias atuais, apesar de todos os esforços, nenhum preditor definitivo do 

resultado do DVM foi identificado no paciente em vigência de VM.
(33,34)

 

Dentre os diversos preditores do sucesso do DVM, a frequência respiratória e o 

índice de respiração rápida e superficial foram considerados promissores (sensibilidade 88%, 

especificidade 47% e sensibilidade 96%, especificidade 73%, respectivamente).
(33) 

Dentre os parâmetros capazes de predizer o sucesso do desmame, estão aqueles 

aferidos no VM e durante a ventilação espontânea. Nos dias atuais, os índices preditivos do 

DVM de melhor acurácia são a taxa da frequência respiratória (f) dividida pelo VC (índice 

f/VC) e o índice de desmame integrado (Integrative Weaning Index – IWI),
(1,33,35,36)

 este 

último de difícil aferição, que devem ser utilizados em situações de difícil decisão e não como 

instrumento isolado na tomada de decisão para se realizar o TRE.
(1,33)

 

A insuficiência respiratória é considerada, tradicionalmente, a principal causa da 

falência do DVM, porém, a insuficiência cardíaca desempenha importante papel neste 

cenário.
(37)

 Durante o TRE, com a retirada da sedação e da ventilação sob pressão positiva, 

uma queda abrupta da pressão intratorácica durante a inspiração tende a aumentar o gradiente 
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de pressão de retorno venoso sistêmico e a diminuir o gradiente de pressão de ejeção do 

ventrículo esquerdo, resultando em um aumento da sua pressão de enchimento. Um aumento 

acentuado do trabalho respiratório pode resultar em um aumento do trabalho cardíaco e da 

demanda de oxigênio no miocárdio. Assim, a disfunção cardíaca induzida pelo desmame é, 

reconhecidamente, uma importante causa do fracasso do DVM.
(38)  

De acordo com Zapata et al.
(37)

, pacientes que falharam no TRE mostraram BH 

cumulativamente positivo, principalmente os portadores de insuficiência cardíaca. No entanto, 

os valores de BH encontrados foram considerados de pouca acurácia em predizer a falência 

do TRE, quando analisados individualmente. Da mesma forma, de acordo com Antônio et 

al.
(39)

 em estudo de coorte, de pacientes em VM candidatos ao TRE, não houve associação 

entre o BH das últimas 48 horas e o resultado do TRE. No entanto, observou-se que pacientes 

portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) poderiam ser beneficiados por 

um BH menos positivo.
(39,40) 

Algum estudos indicaram que o DVM pode ser otimizado com a diminuição da 

pressão capilar pulmonar através do controle rígido do BH durante o desmame e que os 

peptídeos natriuréticos atriais (BNP), marcadores de insuficiência cardíaca, podem 

diagnosticar e serem úteis como preditores do fracasso do DVM.
(37,41,42)

 Mekontso-Dessap et 

al.
(41)

 conduziram o primeiro estudo com manejo do BH através da dosagem do BNP durante 

o DVM, e demonstraram associação do sucesso do DVM com maior uso de diuréticos, BH 

mais negativo e menor duração da VM, sem aumento dos efeitos adversos, especialmente em 

pacientes portadores de disfunção ventricular esquerda. Neste estudo, os níveis basais de BNP 

estavam moderadamente elevados, exclusivamente, nos indivíduos nos quais o TRE foi mal 

sucedido em virtude de disfunção cardíaca. 

O peptídeo natriurético tipo b, (BNP), é uma proteína formada por 32 aminoácidos, 

liberada pelos ventrículos cardíacos em resposta ao estiramento dos miócitos. O BNP é o mais 

potente preditor hormonal da disfunção ventricular esquerda e seus níveis plasmáticos estão 

correlacionados com as pressões de enchimento ventricular.
(43)

 

O BNP é capaz de diagnosticar com precisão a insuficiência cardíaca (IC) em 

pacientes que se apresentam ao departamento de emergência com queixas de dispneia, com 

uma sensibilidade de 90% e especificidade de 76%, utilizando um valor de corte de BNP ≥ 

100 pg/ml. No entanto, torna-se necessária a interpretação cautelosa das informações, pois, 

algumas condições podem cursar com elevação dos níveis plasmáticos do BNP mesmo na 

ausência da IC como a idade, obesidade, doença cardíaca estrutural, doença pulmonar e 

renal.
(44)
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Da mesma forma, os níveis circulantes de peptídeos natriuréticos estão elevados em 

pacientes portadores de IC com fração de ejeção preservada, porém, em menores 

concentrações, quando comparados aos valores obtidos em pacientes com IC com baixa 

fração de ejeção. A piora evolutiva da IC, indicada por elevação das pressões de enchimento e 

ou piora hemodinâmica, pode ser detectada por aumentos adicionais do BNP sendo que cada 

aumento do BNP em 100 pg/ml está associado a um aumento de 35% no risco relativo de 

mortalidade.
(44) 

O uso combinado da dosagem do BNP com o TRE foi descrito como responsável 

pela elevação da taxa de sucesso do DVM, que atingiu 97%, comparado com 80% quando se 

usou apenas o TRE. Assim, a dosagem dos níveis dos peptídeos natriuréticos poderia ser útil 

para identificar o momento no qual o paciente está pronto para o desmame.
(37,42) 

 

1.5 Justificativa 

 

A insuficiência respiratória é considerada, tradicionalmente, a principal causa da 

falência do DVM, porém, a insuficiência cardíaca desempenha importante papel neste 

cenário
(37)

, sendo uma doença de alta prevalência em pacientes internados em ambiente de 

UTI, principalmente naqueles acima de 60 anos. No entanto, o diagnóstico de insuficiência 

cardíaca em pacientes que falharam no TRE é clinicamente difícil.  

Os peptídeos natriuréticos, incluindo o BNP e NT-pró BNP (fração N terminal do 

propeptídeo natriurético tipo B), são biomarcadores sensíveis e específicos, utilizados no 

diagnóstico e estratificação da insuficiência cardíaca. Análises de custo mostram que a 

dosagem dos peptídeos natriuréticos é custo efetivo na investigação da insuficiência cardíaca 

e pode ser utilizada para detectar a disfunção durante o DVM, podendo orientar quanto ao seu 

sucesso, ou insucesso.
(37)

 A dosagem dos peptídeos natriuréticos seria uma alternativa ao 

cateter de artéria pulmonar e ao ecocardiograma durante o TRE.
(37)

 

Assim, dentre os possíveis preditores, um de baixo custo, baixo risco, e de fácil 

execução, parece ser a dosagem de BNP que, inserida no processo de DVM, poderia auxiliar 

na identificação dos pacientes com maior probabilidade de fracasso do DVM. Considerando 

que existem poucos e recentes trabalhos, que o conhecimento médico não possui, ainda, dados 

suficientes para relacionar a dosagem do BNP ao sucesso ou insucesso do DVM, temos, 

através deste projeto, a oportunidade de explorar o tema e obter dados que possam contribuir, 

positivamente, na resolução deste dilema, diário, das Unidades de Terapia Intensiva. 

  



22 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores preditivos do DVM em pacientes 

adultos internados numa unidade geral de tratamento intensivo, clínico e cirúrgico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos foram:  

1. Determinar a prevalência do sucesso do DVM em pacientes em VM por mais de 24 

horas;  

2. Determinar o impacto da idade na evolução do DVM; 

3. Determinar quais variáveis clínicas, epidemiológicas e laboratoriais estão associadas 

ao DVM;  

4. Avaliar, especificamente, se os níveis de BNP estão associados com o sucesso ou 

insucesso do DVM; 

5. Comparar a evolução dos pacientes em relação a dados clínicos e epidemiológicos 

escores de gravidade, ocorrência de eventos adversos, tempo de DVM e tempo de 

internação.  
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição do estudo e métodos de coleta de dados 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética (1.474.628/2016) (ANEXO A) e, com apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (projeto 

número 2016/122864) (ANEXO B), foi realizado estudo observacional prospectivo, com caso 

controle aninhado, no período compreendido entre 01/04/2016 e 10/08/2017, incluindo 

pacientes adultos, acima de 18 anos, em VM há mais de 24 horas e internados na UTI B, do 

Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – SP. 

A coleta dos dados foi executada por três participantes do estudo sendo o quarto 

participante responsável pela análise estatística. Foi excluído apenas um paciente, 

representado pelos familiares, que se recusaram a participar do estudo. Entre os pacientes que 

necessitaram de intubações repetidas, apenas o primeiro episódio foi incluído na análise. Os 

pacientes foram acompanhados até o óbito ou alta da UTI. Pacientes readmitidos na UTI após 

sete dias da alta, que necessitaram de nova intubação traqueal e VM por mais de 24 horas, 

foram considerados casos novos e aqueles, readmitidos em até 48 horas após a extubação e 

alta, foram considerados como insucesso.  

A coleta de dados foi realizada através de ficha padronizada. Os pacientes foram 

avaliados, inicialmente, pelos escores de gravidade e, de disfunção, APACHE II, SAPS II e 

SOFA, monitorados em relação a variáveis clínicas, ventilatórias e laboratoriais, quanto à 

ocorrência de eventos adversos como as complicações relacionadas à intubação traqueal e à 

VM (infecções, tromboembolismo venoso, hemorragia digestiva, úlceras de pressão) e 

submetidos a dosagens seriadas do BNP em dois momentos: imediatamente antes do início do 

TRE, e imediatamente antes da extubação. 

Os pacientes foram avaliados diariamente e considerados aptos ao TRE quando os 

seguintes critérios foram observados, conforme as RBVM 2013
(1)

 PaO2 maior e ou igual a 60 

mmHg com FIO2 menor e ou igual a 0,4 e PEEP menor e ou igual a 5 a 8 cmH2O; 

hemodinamicamente estável com boa perfusão tecidual sem ou com doses baixas de 

vasopressores; ausência de insuficiência coronariana ou arritmias com repercussão 

hemodinâmica; causa da falência respiratória resolvida ou controlada; capaz de iniciar 

esforços respiratórios; balanço hídrico zerado ou negativo nas últimas 24 horas e equilíbrios 

acidobásico e hidroeletrolítico normais.  

Durante o TRE, o paciente foi colocado em TT durante 30 a 120 minutos e 
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monitorizado para sinais de sucesso e ou insucesso. Foram considerados com sucesso no TRE 

os pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e 

conforto adequados. O TRE foi considerado falho e, interrompido, se o paciente apresentou 

um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: FR maior que 35 incursões por minuto, saturação 

arterial de oxigênio menor que 90%, FC maior que 140 batimentos por minuto, pressão 

arterial sistólica maior que 180 mmHg ou menor que 90 mmHg; sinais e sintomas de agitação, 

sudorese e ou alteração do nível de consciência.
(1)

 

O conceito de “sucesso de desmame” refere-se ao paciente que teve sucesso no TRE, 

ainda conectado ao ventilador. Já o “sucesso da extubação” refere-se ao paciente que tem a 

prótese endolaríngea retirada (extubação) após passar no TRE e não é reintubado nas 

próximas 48 horas.
(1)

 No entanto, neste trabalho, o DVM também foi considerado falho se o 

paciente necessitou de reintubação dentro de 48 horas após o TRE bem sucedido, seguido pela 

extubação.  

Os pacientes submetidos à traqueostomia, após falharem no processo de DVM, 

independentemente do número de tentativas de desmame e ou extubação, foram considerados 

como insucesso.  

 

3.2 Coleta e dosagem laboratorial do BNP 

 

As amostras de sangue, para dosagem do BNP, foram coletadas em tubos de ensaio 

contendo gel ativador da coagulação, que separa o plasma do conteúdo sólido do sangue e 

enviadas ao laboratório (Hemocentro, da Faculdade de Medicina de Marília – SP), onde foram 

avaliadas por aparelho denominado ARCHITECT i1000SR e submetidas ao teste denominado 

ARCHITECT BNP, definido como ensaio de micropartículas por quimioluminescência 

(CMIA) para determinação quantitativa do peptídeo natriurético tipo B (BNP) em plasma 

humano.
(45)

  

Os valores normais do BNP foram considerados de acordo com a faixa etária: < 125 

pg/ml (picogramas por mililitro) para pacientes com idade ≤ 75 anos e < 450 pg/ml para 

pacientes com idade ≥ 76 anos.
(45) 

 

3.3 Tamanho da amostra e análise estatística 

 

Foram considerados no cálculo do tamanho da amostra: poder de 80%, erro tipo I de 

5%, taxa de insucesso de extubação após TRE entre idosos de 35% e, entre os não idosos, de 
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10%, sendo necessários de 80 a 100 pacientes submetidos ao TRE. Foi realizada análise 

descritiva dos dados calculando-se médias das variáveis contínuas e proporções das variáveis 

categóricas. As variáveis contínuas foram comparadas pelo teste de T-student e as variáveis 

categóricas comparadas pelo teste do quiquadrado, ou pelo teste exato de Fisher, de acordo 

com a natureza dos dados. O valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 

Os pacientes com sucesso no DVM foram comparados com aqueles que falharam, 

em relação às variáveis clínicas e laboratoriais, sendo realizada análise de regressão logística 

para se verificar as variáveis independentes, associadas ao sucesso/insucesso do DVM. Na 

análise de regressão logística foi utilizada a técnica de backward condicional, incluindo-se no 

modelo as variáveis identificadas na análise univariada como estatisticamente associadas ao 

DVM. 

Da mesma forma, os pacientes que evoluíram para óbito foram comparados àqueles 

que sobreviveram, para determinar as variáveis associadas a este desfecho. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características clínicas e epidemiológicas 

 

Foram incluídos no estudo 193 pacientes internados na UTI B do Hospital de 

Clínicas de Marília – SP em VM por mais de vinte e quatro (24) horas, durante o período 

compreendido entre 01/04/2016 e 10/08/2017. 

Houve predominância do sexo masculino (63%), a idade dos pacientes variou de 18 a 

92 anos, com média de 54,2 ± 19, sendo que pacientes acima de 60 anos representaram 42,5% 

daqueles submetidos à VM; 52,8% dos pacientes eram provenientes do Pronto Socorro e 

31,1% do Centro Cirúrgico; 48% dos pacientes foram internados para tratamento clínico e 

cerca de 40% para tratamento cirúrgico. O tempo médio de internação hospitalar antes da 

transferência para a UTI B foi de 3,6 ± 8,6, com variação de 0 a 78 dias. As doenças 

associadas mais frequentes foram hipertensão arterial sistêmica (39,4%), síndrome de 

dependência ao tabaco (25,4%), diabetes mellitus (19,7%), etilismo (18,1%), doença 

pulmonar obstrutiva crônica (14%) sendo que a doença neoplásica esteve presente em 11,5% 

dos pacientes. (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Características clínicas e epidemiológicas de 193 pacientes internados na UTI B do 

Hospital de Clínicas de Marília no período de 01/04/2016 a 10/08/2017 

 N % 

Total de Pacientes 193 100 

Sexo 

    Masculino 

    Feminino 

 

121 

72 

 

63 

37 

Idade   

    Média (DP) 54,2 ± 19  

    Mínima-Máxima 18 - 92  

Faixas etárias   

    18 – 30 28 14,5 

    31 – 45 34 17,6 

    46 – 59 49 25,4  

    60 – 75 55 28,5 

    76 – 89 25 13,0 

       ≥ 90 2 1 

Doenças associadas*   

    Depressão 11 5,7 

    Hipotireoidismo 13 6,7 

    Dislipidemia 14 7,2 

    Drogadição 17 8,8 

    Insuficiência Cardíaca 18 9,3 

    Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 27 14,0 

    Etilismo 35 18,1 

    Diabetes Mellitus 38 19,7 

    Tabagismo 49 25,4 

    Hipertensão Arterial Sistêmica 76 39,4 

Neoplasia   

    Sim 22 11,5 

    Não 169 88,5 

Origem da admissão   

    Outro hospital                                                    2 1,0 

    Ambulatório 4 2,1 

    Enfermaria Cirúrgica 8 4,1 

    Enfermaria Clínica 17 8,8 

    Centro Cirúrgico 60 31,1 

    Pronto Socorro 102 52,8 

Tipo de admissão   

    Cirurgia eletiva 18 9,3 

    Trauma 23 11,9 

    Cirurgia urgência 59 30,6 

    Clínica médica 93 48,2 

Dias de hospitalização pré internação na UTI   

    Média (DP) 3,6 ± 8,6  

    Mínimo - máximo 0 - 78  
DP: desvio padrão; UTI: Unidade de Terapia Intensiva   

*Os pacientes poderiam ser portadores de mais de uma doença associada à admissão na UTI. 
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Os principais diagnósticos responsáveis pelas internações na UTI, codificados pela 

Classificação Internacional de Doenças, 10ª Edição, CID 10, foram relacionados a doenças do 

aparelho respiratório (45%) e lesões de causas externas (19,3%), agrupadas nos Capítulos X e 

XIX, respectivamente. As doenças mais comuns foram insuficiência respiratória aguda 

(31,4%), traumatismo craniano (19,3%), choque (10,1%), abdome agudo (9,0%), doença 

pulmonar obstrutiva crônica (6,0%) e acidente vascular cerebral (5,6%). (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Principais diagnósticos à admissão dos 193 pacientes na UTI B, segundo CID 10 e 

Capítulos correspondentes 

Capítulos N (198) 100% 

IX - Doenças do aparelho circulatório   

   I50 – Insuficiência cardíaca 6 3,0 

   I60 – Hemorragia subaracnoidea 6 3,0 

   I61 – Hemorragia intracerebral 10 5,0 

   I64 - Acidente vascular cerebral não especificado como I ou H 11 5,6 

X - Doenças do aparelho respiratório   

   J15 – Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte 7 3,6 

   J18 – Pneumonia por micro-organismo não especificado 8 4,0 

   J44 -  Doença pulmonar obstrutiva crônica 12 6,0 

   J96 - Insuficiência respiratória aguda 62 31,4 

XVIII - Sintomas, sinais e alterações clínicas e laboratoriais   

   R10 - Abdome agudo 18 9,0 

   R57 - Choque não classificado em outra parte 20 10,1 

XIX - Lesões, envenenamentos - causas externas   

   S06 - Traumatismo intracraniano não especificado 38 19,3 
UTI: Unidade de Terapia Intensiva; CID 10: Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição. 

Obs: Os pacientes poderiam apresentar mais de um diagnóstico à admissão na UTI. 

 

Os pacientes foram avaliados através dos escores de gravidade APACHE II, SAPS II 

e SOFA, com pontuações médias de 22,3 ± 8,8, 54,9 ± 15,4 e 9,4 ± 3,3, respectivamente.  

Oitenta e nove pacientes (46,1%) foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, 

principalmente pela Cirurgia Geral e Especialidades (78,6%) e Neurocirurgia (38,2%); 192 

(99,5%) pacientes foram submetidos a cateterismo vesical e 176 (91,2%) à instalação de 

cateter venoso central. O tempo médio de intubação traqueal foi de 11,2 ± 7,4 dias e de VM 

de 15,8 ± 12,7 dias. A traqueostomia foi realizada em 37 pacientes (19,2%) e o tempo médio 

de intubação traqueal pré traqueostomia foi de 12,5 ± 13,1 dias. O TRE foi realizado em 133 

(68,9%) pacientes, sendo que dos 60 pacientes não submetidos ao TRE, 53 (27,5%) não 

atingiram as condições necessárias para a realização do TRE e 7 (3,6%) não foram 

monitorados (extubação acidental). (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Procedimentos realizados nos 193 pacientes durante a internação na UTI B 

 N % 

Total pacientes 193 100 

Cirurgia   

    Sim 89 46,1 

            Ortopedia 12  

            Neurocirurgia 34  

            Cirurgia Geral e Especialidades 70  

    Não 104 53,9 

Nº pacientes com sonda vesical de demora 192 99,5 

Nº pacientes com cateter venoso central  176 91,2 

Nº de pacientes com intubação traqueal 193 100 

    Média em dias (DP) 11,2 ± 7,4  

Nº de pacientes em ventilação mecânica 193 100 

    Média em dias (DP) 15,8 ± 12,7  

Nº de pacientes submetidos ao TRE 133 68,9 

             1 vez 108  

             2 vezes 23  

             3 vezes 2  

Motivo da não realização do TRE   

             Extubação acidental 7 3,6 

             Sem condições clínicas 53 27,5 

Nº de pacientes reintubados 43 22,3 

Nº de pacientes traqueostomizados 37 19,2 

    Intubação orotraqueal pré-traqueostomia   

       Média em dias (DP) 12,5 ± 13,1  
DP: Desvio Padrão; TRE: Teste de Respiração Espontânea; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

Obs: Os pacientes podem ter sido submetidos a mais de uma cirurgia, da mesma ou de especialidades diversas. 

 

Cento e oitenta e um (93,8 %) pacientes receberam sedação endovenosa por 11,5 ± 9 

dias e 168 (87%) drogas vasoativas por 7,9 ± 6,6 dias. O BH positivo foi observado em 191 

pacientes (99%) por 12,3 ± 9,9 dias e o BH negativo em 183 pacientes (94,8%) por 5,4 ± 4,0 

dias; 185 (95,8%) pacientes apresentaram febre por 9,2 ± 8,5 dias e 108 (55,9%) oligúria por 

4,1 ± 5,2 dias; 177 (91,7%) pacientes usaram FIO2 > 40% por 5,1 ± 4,5 dias e 170 (88%) 

pacientes apresentaram PaCO2 > 45 mmHg por 5,9 ± 5,3 dias. (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Parâmetros clínicos e ventilatórios observados nos 193 pacientes durante a 

internação na UTI B 

Parâmetro N % 

Total pacientes 193 100 

Balanço Hídrico Positivo 191 99 

  Média em dias ± DP 12,3 ± 9,9  

Balanço Hídrico Negativo 183 94,8 

    Média em dias ± DP 5,4 ± 4,0  

Febre (TAX > 37,5 °C) 185 95,8 

     Média em dias ± DP 9,2 ± 8,5  

Sedação 181 93,8 

    Média em dias ± DP 11,5 ± 9,0  

Drogas Vasoativas (DVA) 168 87 

    Média em dias ± DP 7,9 ± 6,6  

Oligúria (Débito Urinário < 0,5 ml/kg/h) 108 55,9 

    Média em dias ± DP 4,1 ± 5,2  

Fração Inspirada de Oxigênio > 40% 177 91,7 

   Média em dias ± DP 5,1 ± 4,5  

Pressão parcial arterial de Oxigênio < 60 mmHg 100 51,8 

   Média em dias ± DP 2,1 ± 1,7  

Pressão parcial arterial de CO2 > 45 mmHg 170 88 

   Média em dias ± DP 5,9 ± 5,3  

Pressão expiratória final positiva > 8 mmHg 105 54,4 

   Média em dias ± DP 7,0 ± 6,7  
DP: Desvio Padrão; TAX: Temperatura axilar; DVA: Droga Vasoativa -  ml/kg/h: mililitros/quilo/hora; 

CO2: Gás carbônico 

 

Os eventos adversos mais frequentemente observados foram infecções hospitalares 

(74,9%), úlceras de pressão (11,9%), hemotórax e ou pneumotórax (6,2%) e derrame pleural 

(4,1%). As infecções hospitalares mais comuns foram infecções de corrente sanguínea 

(26,9%), infecções de sítio cirúrgico (17,6%), PAV (14,5%), e infecção do trato urinário 

(10,3%). (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Principais eventos adversos diagnosticados durante a internação dos 193 pacientes 

na UTI B do Hospital de Clínicas de Marília – SP 

Parâmetro N % 

Total pacientes 193 100 

Nº de pacientes com eventos adversos 107 55,4 

Nº de eventos adversos 201  

     Infecções hospitalares   

           Traqueobronquite 11 5,6 

           Infecção do trato urinário 20 10,3 

           PAV 28 14,5 

           Infecção do sítio cirúrgico 34 17,6 

           ICS 52 26,9 

     Embolia pulmonar 3 1,5 

     Trombose venosa profunda 3 1,5 

     Hemorragia digestiva alta 7 3,6 

     Derrame pleural 8 4,1 

     Hemotórax e ou pneumotórax 12 6,2 

     Úlcera de pressão 23 11,9 
UTI: Unidade de Terapia Intensiva; PAV: Pneumonia Associada a VM; ICS: Infecção de Corrente Sanguínea; 

Obs: Os pacientes podem ter apresentado mais de um evento adverso e mais de uma infecção hospitalar. 

 

Os principais agentes microbianos isolados nos pacientes com infecções hospitalares 

foram, entre os gram negativos (64,5%): Klebsiella spp (18,9%), Pseudomonas spp (10,7%), 

Acinetobacter spp (8,5%) e Enterobacter spp (6,7%) e, entre os gram positivos (35,5%), 

Staphylococcus coagulase negativo (17,8%) e Staphylococcus aureus (9,6 %). (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Principais agentes microbianos isolados por local de coleta 

 
Sangue 

Secreção 

Traqueal 

Secreção 

Cirúrgica 
Urina Outros 

Total 

N (%) 

Gram Positivos      96 (35,5) 

Staphylococcus coagulase negativo 32 5 3 5 3 48 (17,8) 

Staphylococcus aureus 8 16 1  1 26 (9,6) 

Enterococcus spp 3 1 3  5 12 (4,4) 

Outros 7 2 1   10 (3,7) 

Gram Negativos      174 (64,5) 

Klebsiella spp 21 13 7 8 2 51 (18,9) 

Pseudomonas spp 11 12 3 2 2 29 (10,7) 

Acinetobacter spp 6 12 1 2 2 23 (8,5) 

Enterobacter spp 9 4  4 1 18 (6,7) 

Proteus spp 6 2  2 2 12 (4,4) 

E. coli  2 2 4 3 11 (4,0) 

Outros 10 8 2 5 5 30 (11,1) 

Total      270 

spp: as várias espécies do gênero. Obs: Os pacientes podem ter apresentado mais de uma infecção por um ou 

mais agentes microbianos. 
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Os antimicrobianos mais utilizados foram a ceftriaxona (12%), clindamicina (8,8%), 

cefepime (8,4%), ciprofloxacina (6,8%) e metronidazol (6,6%) para tratar, principalmente, 

infecções do trato respiratório (29%), infecções abdominais (17,7%), ICS (17,1) e PAV 

(12,7%).  

 

4.2 TRE e extubação 

 

Após a resolução da causa que gerou a necessidade de VM, 133 (68,9%) pacientes 

foram submetidos ao TRE, 90 (67,7%) foram extubados com sucesso e 43 (32,3%) 

fracassaram; 60 (31,1%) pacientes não reuniram as condições necessárias ao TRE. (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma da realização do TRE 

 
VM: Ventilação Mecânica; TRE: Teste de Respiração Espontânea;  

Sucesso da Extubação: paciente em ventilação espontânea por 48 h ou mais. 
 

A taxa de sucesso da extubação no sexo masculino foi de 61,1% e no sexo feminino 

38,9% (p=0,561). A idade média dos pacientes extubados com sucesso foi de 50,5 ± 19,3 anos 

e de 60,5 ± 18 anos entre aqueles com insucesso (p=0,005). Os pacientes com sucesso na 

extubação apresentaram pontuação média do APACHE II de 21,2 ± 8,6 e aqueles com 

insucesso de 24,4 ± 10,3 (p=0,057), SAPS II 53 ± 15,4 versus 56,9 ± 16 (p=0,187) e SOFA 

Total Pacientes                          

VM > 24 h  

n=193 

Não TRE                               
n = 60 (31,1%) 

Sobrevida = 42 

Óbito = 18 

Sem Condições Clínicas                       
n = 53 (27,5%) 

Sobrevida = 36 

Óbito = 17 

Extubação Acidental  

n = 7 (3,6%) 

Sobrevida = 6 

Óbito = 1 

TRE 

n = 133 (68,9%) 

Sobrevida = 118 

Óbito = 15 

Sucesso da Extubação                 
n = 90 (67,7%) 

Sobrevida = 88 

Óbito = 2 

Insucesso da  Extubação            

 n = 43 (32,3%) 

Sobrevida = 30 

Óbito = 13 
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8,9 ± 3,7 versus 10,1 ± 2,8 (p=0,039), respectivamente. Os pacientes extubados com sucesso 

apresentaram menor tempo de sedação endovenosa contínua (8,6 ± 6,2 versus 13,4 ± 9,2 dias; 

p=0,004), menor número de dias com BH positivo (8,3 ± 5,3 versus 18,3 ± 10,3; p=0,0001), 

menor número de dias com hiperglicemia (7,3 ± 6,6 versus 16,8 ± 12,4; p=0,01), menor 

número de dias com hipercapnia (5,0 ± 4,4 versus 8,1 ± 7,2; p=0,014) e menor tempo em VM 

(10,1 ± 7,0 versus 23,9 ± 13,7; p=0,0001). (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Comparação entre os 133 pacientes submetidos ao TRE em relação ao sucesso ou 

insucesso da extubação 

  Sucesso Insucesso p 

  90 (67,7%) 43 (32,3%)  

Sexo     

   Masculino  55 (61,1) 24 (55,8) 0,561 

   Feminino  35 (38,9) 19 (44,2)  

Idade 

   Média ± DP 
 

 

50,5 ± 19,3 

 

60,5 ± 18 

 

0,005 

APACHE II 

   Média ± DP 
 

 

21,2 ± 8,6 

 

24,4 ± 10,3 

 

0,057 

SAPS II 

   Média ± DP 
 

 

53 ± 15,4 

 

56,9 ± 16 

 

0,187 

SOFA  

   Média ± DP 
 

 

8,9 ± 3,7 

 

10,1 ± 2,8 

 

0,039 

Dias de Sedação 

   Média ± DP 

 

 

 

8,6 ± 6,2 

 

13,4 ± 9,2 

 

0,004 

Dias de BH Positivo 

   Média ± DP 

 

 

 

8,3 ± 5,3 

 

18,3 ± 10,3 

 

0,0001 

Dias de Hiperglicemia 

   Média ± DP 

 

 

 

7,3 ± 6,6 

 

16,8 ± 12,4 

 

0,01 

Dias de Hipercapnia     

   Média ± DP  5,0 ± 4,4 8,1 ± 7,2 0,014 

Dias de VM 

   Média ± DP 

 

 

 

10,1 ± 7,0 

 

23,9 ± 13,7 

 

0,0001 

BNP pré TRE*     

   Média ± DP  229 ± 419 440 ± 748 0,161 

BNP pré extubação*     

   Média ± DP   240 ± 448 435 ± 722 0,191 

Eventos Adversos 

   Sim 

   Não 

 

 

44 (48,9) 

46 (51,1) 

 

33 (76,7) 

10 (23,3) 

 

0,002 

Reintubação  

   Sim 

   Não 

 

 

1  (1,1) 

89 (98,9) 

 

40 (93,0) 

13 (7,0) 

 

0,0001 

TRE: Teste de Respiração Espontânea; DP: desvio padrão; BH: balanço hídrico; VM: Ventilação Mecânica 

APACHE II – Acute Physiology and Chronic Avaliation; SAPS II – Simplified Acute Physiology Score; SOFA – 

Sequential Organ Failure Assessment; BNP: Brain Natriuretic Peptided, unidade de medida: pg/ml, picogramas 

por mililitro.  * BNP (unidade de medida: pg/ml) dosado em 103 pacientes.  
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Pacientes que apresentaram eventos adversos durante a internação na UTI 

alcançaram menores taxas de sucesso da extubação quando comparados com aqueles sem 

estes eventos (48.9% versus 51,1% p=0,002). (Tabela 7) 

Dos 133 pacientes submetidos ao TRE, 103 foram submetidos a dosagens de BNP 

imediatamente antes do início do TRE e imediatamente antes da extubação. Os valores 

médios de BNP coletados imediatamente antes do início do TRE foram menores entre os 

pacientes extubados com sucesso, quando comparados com os que tiveram insucesso na 

extubação, sem atingir, no entanto, significância estatística (229 ± 419 versus 440 ± 748; 

p=0,161); da mesma forma os valores médios do BNP, coletados imediatamente antes da 

extubação foram menores entre os pacientes extubados com sucesso quando comparados com 

os que tiveram insucesso na extubação, sem atingir, também, significância estatística (240 ± 

448 versus 435 ± 722; valor de p 0,191). (Tabela 7). 

Ao classificarmos os pacientes submetidos ao TRE, em relação a dosagens de BNP, 

de acordo com os valores de referência para a idade, observamos sucesso da extubação em 

67,6% dos pacientes com BNP normal e em 32,4% dos pacientes com BNP acima dos valores 

normais para a faixa etária (p=0,390). (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Comparação entre níveis de BNP e resultado da extubação nos pacientes 

submetidos ao TRE 

 Sucesso 

74 (%) 

Insucesso 

29 (%) 
p 

 BNP Normal 

 BNP Elevado 

50 (67,6) 

24 (32,4) 

17 (58,6) 

12 (41,4) 
0,390 

BNP: do inglês, Brain Natriuretic Peptided; unidade de medida, picogramas por mililitro, pg/ml. 

 

A análise multivariada por regressão logística mostrou que as variáveis associadas, 

independentemente, ao insucesso da extubação foram: a idade em anos (OR 1,04 CI95% 1,01 

a 1,07) e o tempo médio, em dias, de VM (OR 1,14; CI95% 1,08 a 1,21). (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Variáveis preditoras do insucesso da extubação na análise de regressão logística 

Insucesso da extubação OR 95%CI p 

Idade 1,04 1,01 - 1,07 0,008 

Dias ventilação mecânica 1,14 1,08 - 1,21 0,0001 
OR: Odds Ratio; CI: Confidence Interval 
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4.3 Mortalidade geral 

 

A taxa geral de óbito foi de 26,9% (52) entre os 193 pacientes incluídos no estudo. A 

idade média, em anos, dos que sobreviveram foi 51,9 ± 19,7 versus 60,6 ± 15,4 daqueles que 

evoluíram para óbito (p=0,002). O tempo médio, em dias, de internação hospitalar, que 

antecedeu a transferência para a UTI, foi de 2,4 ± 4,2 entre os que sobreviveram versus 7,0 ± 

14,6 entre os que evoluíram para óbito (p=0,028). As pontuações médias dos escores de 

gravidade APACHE II e SAPS II foram, respectivamente, de 21,3 ± 8,7 e 53,4 ± 15 para os 

pacientes que sobreviveram e de 24,7 ± 8,6 e 59,1 ± 16 para os que evoluíram para óbito 

(p=0,017 e p=0,022, respectivamente). Os pacientes que sobreviveram, quando comparados 

com aqueles que evoluíram para óbito, apresentaram, respectivamente, maior tempo médio, 

em dias, de internação na UTI (20,0 ± 13,9 versus 15,2 ± 9,5; p=0,003), de VM (16,4 ± 13,8 

versus 14,8 ± 9,0; p=0,198) e de BH positivo (13,0 ± 10,8 versus 10,2 ± 6,9; p=0,031) além 

de menor tempo médio, em dias, de FIO2
 
> 40% (4,5 ± 4,0 versus 6,8 ± 5,4; p=0,011). O 

valor médio do BNP coletado imediatamente antes do TRE foi de 279,4 ± 539,8 nos 

sobreviventes, e de 333,5 ± 511,8 nos que evoluíram para óbito (p=0,734) e o valor médio do 

BNP coletado imediatamente antes da extubação foi de 285,2 ± 543,4 nos sobreviventes e de 

343,8 ± 524,2 nos que evoluíram para óbito (p=0,725). (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Comparação das variáveis associadas à evolução dos 193 pacientes internados na 

UTI B, do Hospital de Clínicas de Marília - SP 

 Óbito Sobrevida p 

Total pacientes N=52 N=141  

Idade 

   Média ± DP 

 

60,6 ± 15,4 

 

51,9 ± 19,7 

 

0,002 

Dias internação pré UTI 

   Média ± DP 

 

7,0 ± 14,6 

 

2,4 ± 4,2 

 

0,028 

APACHE II 

   Média ± DP 

 

24,7 ± 8,6 

 

21,3 ± 8,7 

 

0,017 

SAPS II 

   Média ± DP 

 

59,1 ± 16,0 

 

53,4 ± 15,0 

 

0,022 

Dias de BH Positivo 

   Média ± DP 

 

10,2 ± 6,9 

 

13,0 ± 10,8 

 

0,031 

Dias de Hiperglicemia 

   Média ± DP 

 

8,6 ± 6,6 

 

11,0 ± 10,8 

 

0,080 

Dias de FIO2>40% 

   Média ± DP 

 

6,8 ± 5,4 

 

4,5 ± 4,0 

 

0,011 

Dias de PaCO
2
 > 45 mmHg 

   Média ± DP 

 

5,8 ± 4,6 

 

6,0 ± 5,6 

 

0,866 

Dias de Ventilação Mecânica 

   Média ± DP 

 

14,8 ± 9,0 

 

16,4 ± 13,8 

 

0,198 

BNP pré TRE (pg/ml)*    

   Média ± DP 333,5 ± 511,8 279,4 ± 539,8 0,734 

BNP pré extubação (pg/ml)*    

   Média ± DP 343,8 ± 524,2 285,2 ± 543,4 0,725 

Dias internação UTI    

   Média ± DP 15,2 ± 9,5 20,0 ± 13,9 0,003 

Sucesso na extubação    

   Sim 3 (20) 87 (73,7) 0,0001 

   Não 12 (80) 31 (26,3)  
UTI: Unidade de Terapia Intensiva; DP: desvio padrão; APACHE II – Acute Physiology and Chronic Avaliation; 

SAPS II – Simplified Acute Physiology Score; SOFA – Sequential Organ Failure Assessment; BH: balanço 

hídrico; FIO2: fração inspirada de oxigênio; PaCO2: Pressão parcial arterial de gás carbônico; TRE: Teste de 

Respiração Espontânea; BNP do inglês, Brain Natriuretic Peptided, unidade de medida: pg/ml, picogramas por 

mililitro.  

*BNP dosado em 103 pacientes  
 

 

 

Na análise de regressão logística as seguintes variáveis foram independentemente 

associadas ao óbito: idade (OR 1,02 IC95% 1,0 a 1,04), APACHE II (OR 1,05 CI95% 1,00 a 

1,10) e dias de internação no hospital pré-internação na UTI (OR 1,07 CI95% 1,02 a 1,12). 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 - Variáveis preditoras da mortalidade na UTI na análise de regressão logística 

Mortalidade OR 95%CI p 

Idade 1,02 1,00 - 1,04 0,047 

APACHE II 1,05 1,00 - 1,10 0,035 

Dias pré UTI 1,07 1,02 - 1,12 0,002 

OR: Odds Ratio; CI: Confidence Interval 

 

4.4 Evolução dos pacientes submetidos ao TRE 

 

Dos 133 pacientes submetidos ao TRE, 118 (88,7%) receberam alta da UTI e 15 

(11,3%) evoluíram para óbito. A mortalidade foi menor entre os pacientes que não 

apresentaram eventos adversos, quando comparado com aqueles que apresentaram (20%% 

versus 80%, p=0,0001).  

A idade média, em anos, dos que sobreviveram foi de 52,2 ± 19,5 e de 65,4 ± 13,5 

entre os que morreram (p=0,002).  Os escores de gravidade APACHE II e SAPS II indicaram, 

respectivamente, pontuações médias de 21,2 ± 9 e 53 ± 15,4 para os pacientes que 

sobreviveram e de 29,9 ± 8,0 e 64,8 ± 13,9 para os que faleceram (p=0,001 e p=0,005). Os 

pacientes que sobreviveram, quando comparados aos que morreram, apresentaram menor 

tempo médio, em dias, de PaO
2 

< 60 mmHg (1,7 ± 1,0 versus 3,1 ± 3,3; p<0,0001) e de PEEP 

> 8 cmH2O (5,7 ± 4,9 versus 7,6 ± 9,3; p=0,014). A necessidade de reintubação traqueal 

esteve significativamente associada com a possibilidade de óbito (73,3% versus 26,7%, 

p=0,0001). (Tabela 12). 

Os valores médios do BNP coletados imediatamente antes do TRE e antes da 

extubação foram menores nos pacientes que sobreviveram, quando comparados com aqueles 

que evoluíram para óbito, sem atingir, porém, significância estatística (p=0,642 e p=0,634, 

respectivamente). (Tabela 12).  
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Tabela 12 – Comparação entre as características e evolução dos 133 pacientes submetidos ao 

TRE 

 Óbito Sobrevida p 

 15 (%) 118 (%)  

Idade em anos 

   Média ± DP 

 

65,4 ± 13,5 

 

52,2 ± 19,5 

 

0,002 

Sexo 

   Masculino 

 

7 (46,7) 

 

72 (61,1) 
 

   Feminino 8 (53,3) 46 (39) 0,291 

Tipo de Admissão 

   Cirurgia 

   Trauma 

   Clínica Médica 

 

8 (53,30 ) 

0 (0) 

7 (46,7) 

 

46 (39) 

20 (16,9) 

52 (44,1 ) 

 

 

0,40 

Cirurgia 

   Sim 

   Não 

 

8 (53,3) 

7 (46,7) 

 

56(47,5) 

62(52,5) 

 

1,0 

Infecção Hospitalar    

   Sim 10 (66,7) 57 (48,3) 0,13 

   Não 5 (33,3) 61 (51,7)  

Eventos Adversos    

   Sim 12 (80) 65(55,1) 0,09 

   Não 3 (20) 53(44,9)  

Reintubação    

   Sim 11 (73,3) 30 (25,4) 0,0001 

   Não 4 (26,7) 88 (74,6)  

APACHE II    

   Média ± DP 29,9  ± 8 21,3  ± 8,7 0,001 

SAPS II    

   Média ± DP 64,8  ± 13,9 53  ± 15,4 0,005 

SOFA    

   Média ± DP 9,7 ± 2,7 9,3 ± 3,5 0,670 

Dias de PaO2
 
< 60mmHg    

   Média ± DP 3,1 ± 3,3 1,7 ± 1,0 <0,0001 

Dias de PEEP >8cmH2O    

   Média ± DP 7,6 ± 9,3 5,7 ± 4,9 0,014 

Dias de VM    

   Média ± DP 17,9 ± 12,4 14,1 ± 11,5 0,244 

BNP pré TRE (pg/ml)*    

   Média ± DP 356,5 ± 527,6 279,4 ± 539,8 0,642 

BNP pré extubação (pg/ml)*    

   Média ± DP 368 ± 542,7 285,2 ± 543,4 0,634 
TRE: Teste de Respiração Espontânea; DP: Desvio Padrão; VM: Ventilação Mecânica 

APACHE II – Acute Physiology and Chronic Avaliation (versão II);  

SAPS II – Simplified Acute Physiology Score (versão II); SOFA – Sequential Organ Failure Assessment.  

PaO2: Pressão parcial arterial de oxigênio; PEEP: Positive End Expiratory Pressure;  

BNP: Brain Natriuretic Peptide; pg/ml: picogramas por mililitro. 

*BNP dosado em 103 pacientes. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O perfil epidemiológico dos pacientes internados na UTI B do Hospital de Clínicas 

de Marília, em VM há mais de 24 horas, é de indivíduos com idade média de 54,2 ± 19 anos, 

predominantemente masculinos, provenientes, em sua maioria, do Pronto Socorro do hospital 

e submetidos, principalmente, a tratamento clínico. Os principais diagnósticos responsáveis 

pelas internações na UTI foram relacionados às doenças do aparelho respiratório, causas 

externas e hipertensão arterial e diabetes mellitus. Tais dados são semelhantes aos obtidos em 

trabalhos nacionais
 
e internacionais,

 
exceto pela média de idade dos nossos pacientes, que foi 

inferior aos valores relatados.
(6,7,46,47)

  

O tempo médio de VM, em dias, foi bem superior ao relatado em estudos 

semelhantes, que referem, em média entre 5 e 7,7 dias, mas inferior a estudo conduzido na 

Grécia, que reportou tempo médio de VM de 22 dias.
(6,7,48)

 Comparado a estudo nacional, 

multicêntrico,
(6)

 tal discrepância poderia estar relacionada com a população estudada, pois, 

nosso estudo envolveu todos os pacientes em VM há mais de 24 horas, sem a exclusão de 

pacientes que, em função de características clínicas, provavelmente cursariam com 

dificuldades no DVM, excluídos no referido estudo (readmissões, moribundos, gestantes e 

portadores de síndromes de abstinência). Quando comparado a estudo conduzido por Lai et 

al.
(7)

, realizado em hospital geral, terciário, que avaliou 6.583 pacientes em VM há mais de 48 

horas, com tempo médio, em dias, de VM de 7,7 ± 5,6, os motivos da discrepância poderiam 

estar relacionados à menor gravidade dos pacientes (APACHE II 15,9 ± 7,8) e ao grande 

número de pacientes provenientes do centro cirúrgico do hospital (2037, 30,9%) pois, de 

acordo com os achados de Franca et al.
(49)

, em estudo de coorte prospectivo conduzido em 12 

UTI pertencentes ao HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a 

internação para tratamento cirúrgico parece ser fator protetor, associado a menor tempo em 

VM e menores taxas de mortalidade durante a internação na UTI e hospitalar. 

No entanto, quando comparamos com o estudo conduzido por Konomi et al.
(48)

 

observamos uma população de pacientes com maior média de idade (59 ± 21), menor escore 

de gravidade (APACHE II 16,4 ± 6), diagnósticos de admissão na UTI semelhantes aos 

reportados neste estudo, porém, com maior tempo médio de VM (22 ± 21 dias), o que poderia 

indicar, talvez, maiores dificuldades no DVM.
 

A traqueostomia foi realizada em 19,2% dos pacientes, dentro dos valores relatados 

em estudos nacionais, multicêntricos, que relataram taxas de traqueostomia de 14,5 a 

29%.
(6,50) 

O tempo médio, em dias, que antecedeu a traqueostomia pode ser considerado alto 
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em função das recomendações mais recentes, que sugerem a realização da traqueostomia de 

forma precoce, ou seja, em até 10 dias de intubação traqueal.
 
A traqueostomia precoce, 

realizada nos primeiros 10 dias de intubação traqueal, está associada com maior número de 

dias fora da VM, menor duração da sedação, da internação na UTI e da mortalidade a longo 

prazo.
(51,52)

 No entanto, entendemos que a decisão e, o momento, da realização da 

traqueostomia devem levar em consideração não só o tempo de intubação mas, também, as 

características clínicas do paciente, estando no nosso serviço, adicionalmente, sob a 

dependência de fatores externos, estruturais, como disponibilidade de material e da equipe 

cirúrgica, que acaba muitas vezes por retardar a sua realização. 

Eventos adversos observados foram, em sua maioria, infecções hospitalares. 

Apresentamos taxa de ICS bastante superior à relatada em estudo conduzido em hospital 

universitário (12%), localizado na cidade do Rio de Janeiro,
(53)

 porém, menores taxas de PAV, 

quando comparadas a resultados obtidos em estudo conduzido em hospital universitário do 

norte de Minas Gerais (23,2%),
(18)

 o que poderia indicar melhor manejo do paciente em VM.
 

Em relação aos agentes microbianos identificados, houve predomínio de bactérias gram 

negativas, com padrão de sensibilidade aos antimicrobianos semelhantes aos estudos 

analisados.
(18,53) 

A taxa geral de sucesso na extubação foi de 67,7%, acima daquelas relatadas em 

estudo nacional multicêntrico,
(6)

 de 54%, e em dois estudos internacionais,
 
de 53,3% e 

62,5%.
(54,55)

 No entanto, nosso sucesso na extubação é bem inferior ao relatado no estudo 

conduzido em 2 UTI gerais, privadas, na cidade de Porto Alegre (79,6%) e pelo estudo 

conduzido por Lai et al. (93,9%),
(7,39)

 que mostram porém, populações com escores de 

gravidade bem inferiores aos nossos, assim como menores tempos em VM, fatores que 

poderiam resultar no maior sucesso da extubação. De acordo com Freitas et al.
(56)

 na análise 

de regressão logística realizada para avaliar a influência simultânea de fatores clínicos e 

mecânicos no resultado do DVM, o APACHE II < 16 e dias de VM < 8 foram estatisticamente 

associados ao sucesso da extubação. 

A taxa de reintubação traqueal, ou seja, de falha na extubação, foi de 30,8%, valor 

que pode ser considerado alto, quando comparado com estudos nacionais e internacionais, que 

relatam taxas de reintubação variando de 6,1 a 28%.
(6,7,48,55,57)

 De acordo com estudo de 

coorte conduzido por Menon
(57)

 dentre 2007 pacientes avaliados, 376 (19%) necessitaram de 

reintubação, primariamente por insuficiência respiratória, grupo constituído, principalmente, 

por pacientes idosos, na maioria do sexo masculino e com altos escores de gravidade à 

admissão na UTI.  
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No presente estudo, os pacientes foram avaliados diariamente e considerados aptos 

ao TRE quando apresentavam os critérios definidos pelas RBVM 2013,
(1) 

 sem a utilização de 

outros índices prognósticos do resultado do DVM, tendo em vista a recomendação de que os 

mesmos só devem ser calculados em situações de difícil decisão e não como um instrumento 

isolado na tomada de decisão para se realizar o TRE. Ainda de acordo com as RBVM 2013,
(1) 

os pacientes que mantiveram padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e 

conforto adequados durante a realização do TRE foram considerados como sucesso do TRE e 

submetidos à extubação. A análise dos estudos que indicaram menores taxas de falha da 

extubação, indica que, além dos critérios clínicos e laboratoriais, foram utilizados parâmetros 

ventilatórios como pressão inspiratória máxima, índice de respiração rápida e superficial e 

teste do vazamento do balonete, estratégias que, em conjunto com os parâmetros clínicos, 

como os indicados pelas RBVM 2013,
(1) 

podem ter aumentado as taxas de sucesso da 

extubação nos outros estudos.
(6,7,48,55,57)

 

De acordo com a literatura, pacientes que necessitam de reintubação apresentam 

elevadas taxas de mortalidade, que variaram de 26 a 50%.
(6,7)

 Nosso estudo mostrou uma taxa 

de mortalidade de 26,8% entre os pacientes que necessitaram de reintubação traqueal, 

resultado abaixo da mortalidade indicada por Konomi et al.
(48)

 (40%), próximo da mortalidade 

de 25,6% relatada pelo estudo conduzido por Lai et al.
(7)

 e acima daquela relatada em estudo 

conduzido por Menon et al. de 18%.
(7,57)

  

Apesar de apresentarmos taxa de falha na extubação acima dos valores relatados, 

talvez devido uma busca mais ativa, diária, por pacientes aptos ao TRE, a taxa de mortalidade 

entre os pacientes que necessitaram de reintubação foi inferior à relatada em estudos nacionais 

e internacionais.
(6,48)

 Tal resultado, talvez, esteja relacionado ao fato de que, em nosso 

hospital, a assistência prestada ao paciente, no período que se segue à extubação, esteja 

adequada às suas necessidades de assistência ventilatória. 

Os pacientes extubados com sucesso eram mais jovens apresentaram menor número 

de dias com BH positivo, menos dias com hiperglicemia e com hipercapnia, menor número de 

eventos adversos e menor tempo em VM, variáveis frequentemente relatadas na literatura 

como sendo associadas ao sucesso do DVM.
(6,7,39,48,57)

  

De acordo com Antônio et al.
(39) 

em estudo de coorte prospectivo com pacientes em 

VM e submetidos ao TRE, não houve associação entre o BH das últimas 48 horas e o 

resultado do TRE, exceto nos pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), beneficiados por BH menos positivo, efeito provavelmente relacionado à interação 

entre a fisiologia do coração e pulmão. De acordo com o autor, apesar da relação entre a 
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falência do DVM e BH positivo, os mecanismos de causa e efeito não são claros 

permanecendo a dúvida de que o BH interfira, realmente, na evolução, de forma 

independente, ou se é apenas um fator de confusão, relacionado à gravidade da doença.  

Em nosso estudo, os valores médios do BNP coletados imediatamente antes do início 

do TRE e imediatamente antes da extubação foram menores entre os pacientes extubados com 

sucesso quando comparados com aqueles com insucesso e, também, foram menores entre os 

sobreviventes, quando comparados aos que evoluíram a óbito, porém sem atingir significância 

estatística. Este resultado contraria os resultados de diversos estudos que mostraram 

associação entre os níveis de BNP e o resultado do TRE, podendo estar relacionada com o 

tempo de duração do TRE que, quando inferior a 2 horas, não desencadearia a sobrecarga 

cardíaca necessária para a liberação de quantidades suficientes de BNP de forma a identificar 

aqueles pacientes que fracassariam na extubação.
(34,42,54,55,58)

 No presente estudo, a duração do 

TRE variou de 30 a 120 minutos, conforme as condições e respostas dos pacientes, com base 

nas diretrizes existentes nas RBVM 2013,
(1)

 o que pode ter interferido nos resultados pois, 

conforme Maraghi et al.
(55)

 a duração do TRE teria grande importância em função da meia 

vida do BNP, cujos níveis plasmáticos começam a se elevar após um período mais longo em 

TRE, de cerca de 2 horas de duração.
 

No nosso estudo, a análise multivariada por regressão logística mostrou que as 

variáveis associadas, independentemente, ao insucesso da extubação foram, apenas, a idade e 

o tempo médio, em dias, de VM. Uma hipótese a ser considerada seria a existência de 

interdependência entre as outras diversas variáveis que mostraram significância estatística na 

análise univariada, pois, os pacientes que falharam na extubação, e ou evoluíram ao óbito, 

apresentaram maiores escores de gravidade à admissão na UTI, maiores alterações dos 

parâmetros ventilatórios, como necessidade de PEEP > 8 cmH2O e FiO2 > 40%, e dos 

parâmetros gasométricos, como PaO2 < 60 mmHg e PaCO2 > 45 mmHg variáveis 

relacionados à gravidade do comprometimento da função respiratória e pulmonar.
(1)

 

A taxa de mortalidade geral foi de 26,9%, menor que a taxa de 34% observada em 

estudo nacional multicêntrico,
(6)

 porém mais elevada do que aquelas relatadas em estudos 

internacionais que variaram de 6 a 11,4%.
(7,57) 

Observamos valores maiores na taxa de 

mortalidade quando comparada a estudo conduzido no mesmo hospital, de 2010 a 2012, que 

encontrou 24,3% de mortalidade.
(47)

 Uma possível explicação seria a diferença na população 

avaliada no presente estudo, que incluiu somente pacientes em VM, fato que confere maior 

gravidade aos casos.  
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Os pacientes que sobreviveram foram admitidos mais precocemente na UTI, quando 

comparado aos que evoluíram para o óbito, porém o tempo de espera por um leito em UTI 

pode ser considerado alto quando comparado a estudo multicêntrico, nacional, que mostrou 

tempo médio de 1 dia (0 a 3).
(6)

 De acordo com Franca et al.
(49)

 o tempo de espera por um 

leito de UTI acima de 4 dias é um fator de risco independente para óbito em pacientes 

portadores de insuficiência respiratória. 

No presente estudo, os pacientes eram mais jovens e com pontuações médias dos 

escores de gravidade mais elevadas, quando comparadas com trabalhos nacionais e 

internacionais.
(6,7,50)

 Em dois estudo multicêntricos nacionais, as médias dos escores de 

gravidade à admissão na UTI foram, respectivamente, SOFA 8 (5 a 8) e APACHE II 19,4 ± 

8,3, inferiores aos valores registrados no presente estudo, sugerindo maior gravidade dos 

pacientes à admissão na UTI B do HC. Isto talvez possa ser explicado pelo maior número de 

pacientes provenientes do pronto socorro do hospital e, também, pela demora em conseguir 

leito disponível na UTI, pois, não foram observadas diferenças significativas entre os 

diagnósticos à admissão na UTI.
(6,50)

  

O tempo médio, em dias, de permanência na UTI foi maior entre os pacientes que 

sobreviveram fato que talvez possa estar relacionado à gravidade dos pacientes, que 

evoluíram mais rapidamente para o óbito. Em estudo multicêntrico nacional que incluiu 45 

UTI, os pacientes que evoluíram para o óbito não apresentaram diferença em relação ao 

tempo de permanência na UTI, quando comparados com os sobreviventes No entanto, o 

tempo de permanência hospitalar foi menor entre os pacientes que evoluíram para óbito, com 

significância estatística, talvez, também, devido à gravidade dos casos.
(6) 

Os pacientes que sobreviveram apresentaram maior número de dias com BH 

positivo, contrariando resultados de estudo multicêntrico que identificou menor BH entre os 

sobreviventes e maior mortalidade naqueles pacientes com BH cumulativo maior que 2 litros 

nas primeiras 72 horas de internação na UTI.
(6) 

Tal fato poderia estar relacionado ao maior 

tempo de permanência na UTI e, consequentemente, maior tempo de registro da variável, e ou 

a características específicas daqueles que sobreviveram, como menor idade e menores escores 

de gravidade e, consequentemente, maior capacidade de gerenciar o excesso de líquidos.  

O tempo médio, em dias, de uso de frações inspiradas de oxigênio (FiO2) acima de 

40% foi menor entre os sobreviventes, dado provavelmente relacionado à menor gravidade do 

comprometimento pulmonar. De acordo com as RBVM 2013
(1)

 a necessidade de FiO2 < 40% 

é critério de elegibilidade do paciente ao TRE, porém, de acordo com Nemer et al.
(35)

 a FiO2 

administrada não apresenta boa acurácia para o DVM. 
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Os sobreviventes apresentaram maior tempo médio em dias, de hiperglicemia em 

comparação com aqueles que faleceram. Inicialmente, de acordo com vários estudos 

publicados, acreditou-se que a hiperglicemia estava associada a um pior prognóstico em 

pacientes gravemente doentes.
(59-61)

 No entanto, estudos subsequentes não confirmaram 

benefícios do controle rígido da glicemia, abaixo de 126 mg/dl, com relatos de altas taxas de 

hipoglicemia severa e maior mortalidade entre os pacientes submetidos controle glicêmico 

mais rígido.
(62)

 Atualmente, acredita-se que o rígido controle glicêmico pode ser benéfico em 

pacientes graves, admitidos em UTI cirúrgica, mas não para aqueles admitidos em UTI clínica 

e ou clínico cirúrgica; que a grande variabilidade dos níveis glicêmicos está associada ao 

aumento significativo das taxas de mortalidade em pacientes graves e que a presença de 

hiperglicemia, durante a internação em UTI, tem maior impacto no risco de morte entre 

pacientes sem diabetes do que entre aqueles com a doença já diagnosticada.
(63-69)

 No presente 

estudo, 19,7% dos pacientes apresentavam diabetes mellitus como doença associada, porém 

não foi avaliada, especificamente, a relação da hiperglicemia e mortalidade em pacientes com 

ou sem diabetes, devido a pequeno numero de casos, de forma que não podemos confirmar, 

ou não, o que diz a literatura. 

Entre os 133 pacientes submetidos ao TRE, observamos mortalidade de 11,3%, 

sendo menor entre aqueles pacientes que tiveram sucesso na extubação após o TRE quando 

comparado aos que falharam. Os pacientes submetidos ao TRE que evoluíram para o óbito 

também eram mais velhos portadores de escores de gravidade mais elevados apresentaram 

maior número de dias com PaO2 < 60 mmHg e PEEP > 8 cmH2O.  

Na analise de regressão logística multivariada, idade e dias de VM foram as variáveis 

que se associaram independentemente ao fracasso do DVM. Da mesma forma, idade, 

APACHE II e dias de internação no hospital pré-internação na UTI foram as variáveis que, na 

análise de regressão logística multivariada, se associaram, de forma independente, ao risco de 

morrer. 

Nossos dados estão de acordo com os relatos da literatura que sugerem que idade, 

escore de gravidade, tempo de internação hospitalar antes da transferência para a UTI, tempo 

de VM e gravidade do comprometimento pulmonar são variáveis associadas tanto à 

dificuldade do DVM quanto ao risco de morrer.
(6,7,49,56)
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6 CONCLUSÃO 

 

Pacientes internados na UTI B em VM por mais de 24 horas são, em usa maioria, 

homens, com menos de 60 anos, provenientes principalmente, do Pronto Socorro do hospital, 

que esperam cerca de 4 dias por uma vaga na UTI; permanecem cerca de 16 dias em VM, 

apresentam taxa de ocorrência de eventos adversos de 55,4%, taxa de sucesso da extubação de 

67,7% e mortalidade geral de 26,9%. Nosso estudo mostrou taxa de reintubação elevada 

principalmente nos pacientes mais velhos, acima dos valores reportados em estudos nacionais 

e internacionais, com identificação de duas variáveis independentemente associadas ao 

fracasso da extubação, idade e tempo de VM, compatíveis com os resultados de outros 

estudos. Não houve a confirmação do papel preditivo do BNP em relação ao resultado do 

TRE, talvez por número insuficiente de pacientes submetidos á dosagem. Observamos que 

nossos pacientes submetidos ao TRE são, mais graves e esperam mais tempo por um leito em 

UTI, quando comparado com outros serviços, variáveis que, certamente, interferem no 

resultado do DVM e na evolução dos pacientes.  

Nossos dados estão de acordo com os relatos da literatura que sugerem que idade, 

escore de gravidade, tempo de internação hospitalar antes da transferência para a UTI, tempo 

de VM e gravidade do comprometimento pulmonar são variáveis associadas tanto à 

dificuldade do DVM quanto ao risco de morrer. 

Tais dados sugerem que devemos implementar melhorias nos cuidados aos doentes 

gravemente enfermos em nosso hospital e, em nossa UTI, diminuindo o tempo de espera por 

um leito em UTI além da revisão dos procedimentos relativos a identificação e manejo dos 

pacientes prontos ao TRE e à extubação, como a implantação de protocolo que associe outros 

índices preditores do resultado do desmame ventilatório ao Teste de Respiração Espontânea, 

uma vez que o sucesso da extubação é uma variável diretamente relacionada à sobrevida dos 

pacientes. 
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ANEXO A 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B 

Termo de outorga e aceitação de auxílios 
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