
1. INTRODUÇÃO

1.1  Ventilação mecânica: freqüência e indicaçôes

A ventilação mecânica (VM) é um procedimento muito usado nas

unidades de terapia intensiva (UTIs). Estudos recentes demonstram que 33

a 46% dos pacientes admitidos nessas unidades utilizam VM em algum

momento durante a sua internação (Esteban et al. 1994; 2000; 2002). A

prevalência de uso da VM invasiva no Instituto Central do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC −

FMUSP) foi estimada em 41% (Toufen et al., 2003).

Os pacientes necessitam de VM devido a causas muito variadas. A

insuficiência respiratória pode ser relacionada a distúrbios do próprio sistema

ou a disfunções de outros órgãos. Em um estudo de coorte prospectivo e

multicêntrico, Esteban et al. (2002) estimaram que as principais indicações

para iniciar da VM foram: insuficiência respiratória aguda (69%), diminuição
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do estado de consciência (17%) e doença pulmonar obstrutiva crônica −

DPOC − (10%). As causas mais comuns de insuficiência respiratória aguda

foram: necessidade de VM no período pós-operatório (21%), pneumonia

(14%), insuficiência cardíaca congestiva − ICC − (10%), sepse (9%) e

traumatismo (8%).

1.2  A retirada da ventilação mecânica: desmame

Chamamos  "desmame" o período de transição do paciente sob VM

para a ventilação espontânea sem o uso de aparelhos. Recentemente, a

literatura propõe a troca do termo para "interrupção". O intuito dessa troca é

o de retirar a conotação lenta e gradual dada ao processo. O prolongamento

desnecessário desse processo pode acarretar no aumento da incidência de

complicações associadas à VM, e dos custos. Esteban et al. (1994)

observaram que 42% do tempo total de uso da VM era gasto com o

desmame. Esse tempo aumentou para 48% nos pacientes cardiopatas, e

para 59% naqueles portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica.

Portanto, o suporte ventilatório deve ser retirado assim que o paciente tenha

condições fisiológicas. Por outro lado, é importante lembrar que o desmame

prematuro pode acarretar complicações, tais como as decorrentes das

dificuldades de reinstituição da via aérea artificial e da piora das trocas

gasosas.
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1.3 Critérios clínicos para o desmame

Segundo MacIntyre et al. (2001), o desmame da VM pode ser

efetuado assim que o paciente apresente melhora clínica. Os critérios

seguidos em estudos para identificar pacientes aptos ao desmame são:

a) Medidas objetivas

– Oxigenação adequada (PaO2 ≥ 60 mmHg com FIO2 ≤ 0,4; PEEP ≤ 5-10

cm H2O; PaO2/ FIO2 ≥ 150-300)

– Estabilidade cardiovascular (Freqüência cardíaca ≤ 140 bpm, pressão

arterial estável)

– Ausência de febre (temperatura < 38°C)

– Ausência de acidose respiratória significativa

– Hemoglobina adequada (hemoglobina ≥ 8 -10g/dl)

– Estado de consciência adequado (Glasgow ≥ 13, sem uso de sedação

contínua)

– Estabilidade metabólica (taxas de eletrólitos aceitáveis)

b) Avaliação clínica subjetiva

– Resolução da fase aguda da doença; a equipe médica acredita que a

interrupção seja possível

– Tosse eficaz
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1.4 Métodos de desmame

1.4.1 Teste de respiração espontânea (TRE) – Tubo-T

O TRE é o método de desmame mais antigo. No modo tradicional, o

paciente é retirado do ventilador e é adaptado a uma fonte de oxigênio

suplementar. Essa técnica é freqüentemente denominada pela aparência do

instrumento usado, o tubo-T (Hess, 2001).

Existem duas aplicações distintas do TRE. A primeira é para

identificar a capacidade de desmame, isto é, se o paciente tem ou não

condição para ser retirado da VM. A duração do TRE, nesses casos, pode

variar de 30 minutos a 2 horas. A segunda aplicação é para o desmame de

pacientes com dependência crônica de VM. São usados períodos

progressivos de respiração espontânea alternados com suporte ventilatório.

Os indivíduos com reserva respiratória limítrofe podem necessitar de VM à

noite para suportar os períodos de ventilação espontânea realizados durante

o dia (Hess, 2001).

O TRE pode ser feito sem retirar o paciente do ventilador. Pode ser

através do uso da pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) ou com

baixo nível de pressão de suporte (PSV). Geralmente, a CPAP usada para o

teste é 5 cmH2O e a PSV, de 5 a 10 cmH2O. Um estudo comparou o TRE
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com PSV de 7 cmH2O e com o tubo-T. O resultado do desmame foi similar

entre os grupos (Esteban et al., 1997).

Existem evidências de que os sinais de sobrecarga da musculatura

respiratória aparecem na fase inicial do TRE. Portanto, os minutos iniciais do

teste devem ser monitorados de perto (MacIntyre et al., 2001). As medidas

objetivas indicadoras de tolerância são as seguintes:

– níveis mínimos aceitáveis de troca gasosa (SpO2 ≥ 85-90%; PaO2 ≥ 50-

60 mmHg; pH ≥ 7,32; aumento da PaCO2 ≤ 10 mmHg)

– estabilidade hemodinâmica (FC < 120-140 bpm; não alterar a FC > 20%;

pressão arterial sistólica < 180 - 200 e > 90 mmHg, sem uso de drogas

vasoativas)

– padrão ventilatório estável (freqüência respiratória  ≤ 30-35 rpm ou o não

aumento de mais de 50% da freqüência basal)

Por outro lado, os indicadores subjetivos de intolerância ao teste são

os seguintes:

– mudança do estado de consciência (sonolência, coma, agitação ou

ansiedade)

– desconforto respiratório

– sudorese

– sinais de aumento do trabalho respiratório (uso da musculatura acessória

e respiração paradoxal)
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1.4.2 Ventilação com pressão de suporte (PSV)

A PSV é um modo espontâneo, logo o disparo ou o início da

respiração é determinado pelo paciente. A pressão é limitada, e a passagem

para a fase expiratória é determinada por uma queda no fluxo expirado. Isto

é, o ventilador passa para a fase expiratória quando ocorre uma

desaceleração do fluxo até um valor predeterminado no aparelho

(geralmente 25% do pico de fluxo inspiratório). O desmame com a PSV é

feito com a diminuição gradual do suporte pressórico. À medida que a PSV é

diminuída, maior deve ser o esforço do paciente para manter o volume

minuto. A redução da PSV é feita de acordo com a tolerância do paciente.

Os valores usados para considerar o indivíduo apto ao desmame são de 5 a

10 cmH2O (Hess, 2001).

1.4.3  SIMV − Ventilação mandatória intermitente

sincronizada

Na SIMV, os ciclos podem ser mandatórios (controlados pelo

ventilador) ou espontâneos. Os ciclos mandatórios são sincronizados com o

esforço do paciente e podem ser controlados a volume ou a pressão. Os

ciclos espontâneos, intercalados aos mandatórios, podem ser assistidos por

um nível de pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP) associados ou

não à pressão de suporte. A intenção original da SIMV era a restituição

progressiva da atividade da musculatura respiratória. O desmame é feito
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através da redução da freqüência mandatória, exigindo que o paciente

incremente a respiração espontânea. Entretanto, existem evidências de que

a musculatura respiratória não repousa durante os ciclos controlados. Ao

contrário, a atividade muscular e do centro respiratório é intensa durante os

ciclos do ventilador. A SIMV pode causar a fadiga ao invés do repouso

(Imsand et al., 1994)

1.4.4 Novos métodos de desmame

Alguns modos novos de desmame chegam com a nova geração de

equipamentos de VM. São técnicas que visam facilitar o desmame. Entre

elas podemos citar: "volume support", " automatic tube compensation" e "

adaptative support ventilation". Segundo Hess (2001), ainda não há

evidência de que qualquer desses modos seja superior às modalidades em

uso.

1.4.5 Métodos de desmame: freqüência de uso

Um estudo de coorte prospectivo e multicêntrico internacional, com

mais de cinco mil pacientes (Esteban et al., 2002), constatou que o método

de desmame mais usado foi o teste de respiração espontânea (78%). Entre

os métodos de redução gradual, os mais utilizados foram: SIMV associada à

PS (22%), PSV (21%) e SIMV (8,5%).



8

1.5 Índices preditivos de desmame

A impressão clínica é pouco precisa para determinar se o paciente

terá ou não sucesso no desmame. A avaliação do potencial de desmame

necessita de critérios mais específicos. O paciente pode ser avaliado com o

suporte ventilatório ou durante a ventilação espontânea, isto é, sem a VM.

Em 2001, Meade et al. realizaram uma revisão sistemática sobre os

estudos a partir de Janeiro de 1971 até Setembro de 1999. Foram

identificados 65 estudos observacionais sobre preditores de sucesso no

desmame. Os índices foram avaliados para dois modos: redução gradual e

TRE. Para a redução gradual, o índice de respiração rápida e superficial

(IRRS) ou o f/VT < 65 resp/min.l -1 (valores com o paciente adaptado à VM) e

o índice tensão-tempo < 275 cmH2O/l.s-1 foram os mais promissores. Para o

TRE, os índices considerados foram: f < 38 ipm, f/VT < 100-105 resp/min.L-1,

P0,1 x f/VT < 20, PImáx < -20 cmH2O e o sistema de ajuste da pressão de

suporte (knowledge-based).

Essa revisão concluiu que o poder preditivo dos testes ainda é

modesto. O cálculo das áreas sob a curva ROC mostraram valores máximos

de 0,72 para a f e 0,69 para a f/VT. Segundo os autores, os resultados

negativos dos testes apresentaram associação moderada com a redução de

probabilidade de sucesso.
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Baseados nessa revisão, MacIntyre et al. (2001) recomendam o teste

de respiração espontânea (TRE) como o melhor método para predizer o

resultado do desmame. Os autores também afirmam que a segurança e a

eficácia de um TRE bem monitorado dispensam o uso de qualquer índice

preditivo de desmame. Os pacientes que toleraram o TRE tiveram sucesso

do desmame em pelo menos 77%.

1.6  A falência do desmame

A falência do desmame (FD) é a necessidade de reinstituição da VM.

Alguns estudos consideram a falência como a intolerância ao TRE. Outra

definição é a necessidade de reintubação após um período predeterminado.

Esse tempo pode variar de 24 horas até a necessidade de reintubação em

qualquer momento da internação (tabela 1).

Uma revisão de literatura foi realizada por meio da base de dados

Pubmed, de 1966 a 2005. Os termos usados para a busca foram “weaning

and extubation and mechanical ventilation”. Após a análise da pesquisa

realizada, foram selecionados dezoito artigos relevantes sobre a freqüência

da falência de desmame. Foram excluídos os artigos com amostras

pequenas (tabela 1).

A FD tem uma freqüência bastante heterogênea. As diferentes

populações estudadas e definições podem estar associadas a essa variação

(tabela 1).
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Tabela 1. Falência do desmame: definições e freqüências

1º autor
(ano e

origem)

Tipo de
estudo

Nº e tipo de
pacientes

Duração
mínima de
VM para
inclusão

Definição e
% de falência

Demling
(1988 - EUA)

Prospectivo
700,

cirúrgicos e
trauma

Sem
duração

mínima de
VM

Reintubação ≤ 7 dias:
trauma: 3%

cirúrgicos: 4%

Capdevila
(1995 -
França)

Prospectivo 67, clínicos e
cirúrgicos

VM > 48h Reintubação ≤ 48h:
18% (12/67)

Epstein
(1997 - EUA)

Prospectivo
289, clínicos VM ≥ 6h

Reintubação ≤ 72h ou ≤ 7
dias durante a mesma

internação na UTI:
15% (42/289)

Vallverdú
(1998 -

Espanha)

Prospectivo
217,

clínicos e
cirúrgicos

VM > 48h

Intolerância ao TRE:
32% (69/217)

Reintubação ≤48h:
15% (23/148)

Engoren
 (1999 - EUA)

Retrospectivo
1.000,

PO de cirurgia
cardíaca

Sem
duração

mínima de
VM

Reintubação em qualquer
momento do PO:

4% (41/1.000)

Rady
(1999 - EUA)

Retrospectivo
11.330,

PO de cirurgia
cardíaca

Sem
duração

mínima de
VM

Reintubação +
VM > 12 h:

7% (748/11.330)

Zeggwagh
(1999 -

Marrocos)

Prospectivo
101, clínicos VM > 48h

Reintubação ≤ 48h:
37% (44/119)

Coplin
(2000 - EUA)

Prospectivo 136,
neurológicos

Sem
duração

mínima de
VM

Reintubação em qualquer
momento da internação:

18% (24/136)

Continua
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Continuação da tabela 1. Falência do desmame: definições e freqüências

1º autor
(ano e

origem)

Tipo de
estudo

Nº e tipo de
pacientes

Duração
mínima
da VM
para

inclusão

Definição e
 % de falência

Uusaro
(2000 -

Canadá)

Prospectivo
68,

 clínicos e
cirúrgicos

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação ≤ 24h
25% (17/68)

Khamiees
(2001 - EUA)

Prospectivo 91,
clínicos

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação ≤ 72h:
19% (17/91)

Namen
(2001 - EUA)

Prospectivo
100,

PO de neuro-
cirurgia

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação em qualquer
momento do PO:

38% (38/100)

Esteban
(2002-

Multicêntrico)

Prospectivo
5183,

clínicos e
cirúrgicos

VM>12h Reintubação ≤ 48h:
12% (350/2858)

Martinez
(2003 - EUA)

Prospectivo 69,
clínicos e
cirúrgicos

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação ≤ 7 dias:
14% (10/69)

Smina
(2003 - EUA)

Prospectivo
95,

clínicos e
cardiopatas

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação ≤ 72h:
14% (13/95)

Bien
(2004 -Taiwan)

Prospectivo 78,
cirúrgicos/SIRS

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação ≤ 48h ou
uso de VNI:
27% (21/78)

Conti
(2004 - Itália)

Prospectivo 92, clínicos e
cirúrgicos

VM > 48h
Intolerância ao TRE:

36% (33/92)

Seymour
(2004 - EUA)

Retrospectivo 153, clínicos e
cirúrgicos

VM > 12h Reintubação ≤ 72h:
20% (63/315)

Salam
(2004 - EUA)

Prospectivo
88,

clínicos e
cardiopatas

Sem
duração
mínima
de VM

Reintubação ≤ 72h:
16% (14/88)

* VM significa ventilação mecânica; PO, pós-operatório; DPOC, doença pulmonar obstrutiva
crônica; SIRS, síndrome da resposta inflamatória sistêmica; VNI, ventilação não invasiva
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Como evidenciado, as taxas de FD diferem em aproximadamente dez

vezes (3 a 38%), nos diferentes estudos.

A definição de falência pode interferir na freqüência desse evento.

Como anteriormente referido (tabela 1), a definição de falência do desmame

tem variado nos diferentes estudos. Por exemplo, o estudo de Vallverdú et

al. (1998) considerou duas definições de falência. Dos 217 pacientes

estudados, 69 (32%) não toleraram o TRE.  Do total de 148 pacientes que

passaram pelo TRE, 23 (15,5%) foram reintubados em 48 horas.

Outro fator que pode contribuir para a variação da freqüência da FD é

o tipo de população estudada. Os estudos que incluíram apenas pacientes

cirúrgicos e de trauma apresentaram taxas que variaram entre 3 e 7%

(Demling et al., 1988; Engoren et al., 1999; Rady et al., 1999). Outras

pesquisas com populações mistas estimaram uma freqüência que variou de

12 a 20% (Capdevilla et al., 1995; Epstein et al., 1997; Vallverdú et al., 1998;

Khamiees et al., 2001; Esteban et al., 2002; Martinez et al., 3003; Salam et

al., 2004; Seymour et al., 2004). Os estudos de pacientes neurológicos

apresentam taxas bem distintas (Coplin et al., 2000; Namen et al., 2001).

Provavelmente, os diferentes critérios de inclusão e o desenho distinto dos

estudos podem explicar esse fato.
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1.7 Fatores de risco para falência do desmame

Os fatores de risco estudados incluem variáveis demográficas, índices

específicos de desmame, antecedentes clínicos, características específicas

da população estudada (tempo de cirurgia para pacientes cirúrgicos e

escores de coma nos casos neurológicos), avaliação das trocas gasosas e

exames laboratoriais, como  mostra a tabela 2.  A revisão da literatura

referida anteriormente foi utilizada para identificar os estudos sobre fatores

de risco para falência de desmame. Treze artigos foram considerados de

relevância. Os estudos com objetivo de identificar fatores preditivos e fatores

de risco foram selecionados e listados na tabela que se segue. Nessa

revisão foram excluídos os estudos com amostras pequenas.
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Tabela 2. Fatores de risco e índices preditivos de falência do desmame
1º autor
(ano e

origem)

Nº e tipo de
pacientes

Fatores associados / preditivos de falência

Yang
(1991- EUA)

100,
clínicos

f/VT > 105
Índice CROP < 13

Capdevila
(1995 -
França)

67,
clínicos e cirúrgicos P0,1 ≥ 5 cmH2O

P0,1/PImáx > 0,09

Vallverdú
(1998 -

Espanha)

217,
clínicos e cirúrgicos

>Tempo de VM antes da extubação
f/VT >100 resp/min/l
P0,1 > 4,5 cmH2O
< PImáx e PEmáx

< Capacidade vital
Ely

(1999a  -
EUA)

300,
clínicos e cardíacos

Não passar na avaliação diária (daily screening)

Engoren
(1999 -
EUA)

1.000,
 PO de cirurgia

cardíaca

> Tempo de cirurgia
> Freqüência respiratória
< Capacidade vital
DPOC

Rady
(1999 -
EUA)

11.330,
 PO de cirurgia

cardíaca

Idade ≥ 65 anos
Pacientes previamente internados
Doença vascular arterial
Hipertensão pulmonar
Choque cardiogênico
Oferta de oxigênio sistêmico ≤ 320 ml/min/m
Reintervenção cirúrgica
DPOC ou asma
Disfunção de ventrículo esquerdo grave
Uréia ≥ 24 mg/dL
Albumina ≤ 4g/dL
Hematócrito ≤ 34%

continua
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Continuação da tabela 2. Fatores de risco e índices preditivos de falência do
desmame

1º autor
(ano e origem)

Nº e tipo de
pacientes

Fatores associados/ preditivos de falência

Zeggwagh
(1999 - Marrocos )

101,
clínicos

Capacidade vital < 635 ml
f/VT > 88 resp/min/l
PEmáx,  < 28 cmH2O

Uusaro
(2000 - Canada)

68 clínicos e
cirúrgicos

Teste de estresse positivo

Khamiees
(2001 - EUA)

91,
clínicos

Hemoglobina ≤ 10 g/dl
Tosse fraca
Aspiração traqueal com ≤ 2h de intervalo
Teste do cartão branco negativo

Namen
(2001 - EUA)

100,
PO neuro-

cirurgia
Escore de Glasgow < 8
PaO2 / FiO2 ≤ 200

Smina
(2003 - EUA)

95,
clínicos e

cardiopatas

Pico de fluxo expiratório ≤ 60 l/min
f/VT ≥ 100 resp/min/l

Martinez
(2003 - EUA)

69,
clínicos e
cirúrgicos

> Tempo de recuperação do volume-minuto após
o teste de respiração espontânea

Salam
(2004 - EUA)

88, clínicos e
cardiopatas

Redução do estado de consciência
Pico de fluxo expiratório ≤ 60 l/min
Ter mais que 2 fatores de risco avaliados

*VM indica ventilação mecânica; f/VT, índice de respiração rápida e superficial;
CROP, compliance, rate, oxigenation e pressure; P0,1, pressão em vias aéreas no
primeiro décimo de segundo; PImáx, pressão inspiratória máxima; PEmáx, pressão
expiratória máxima; DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica; PaO2, pressão
parcial de oxigênio no sangue arterial, FiO2, fração inspirada de oxigênio.



16

No início da década de 90, Yang & Tobin desenvolveram dois índices:

o f/VT ou índice de respiração rápida e superficial (IRRS) e o CROP, um

acrônimo de "compliance, rate, oxigenation e pressure". A suposição de que

a FD tem várias causas originou o CROP. A complacência se refere à carga

a ser superada, a pressão e a freqüência, a capacidade de realizar o

trabalho e a oxigenação. A equação é a seguinte:

Cdyn x PImax x (PaO2/PAO2) / f

Sendo: Cdyn, a complacência dinâmica; PImax, a pressão inspiratória

máxima; PaO2, a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial; PAO2, a

pressão parcial de oxigênio no ar alveolar; e f, a freqüência respiratória.

O IRRS (f/VT) é medido após retirar a VM por 1 minuto. Mede-se o

volume minuto e a freqüência respiratória. Divide-se o volume minuto pela

freqüência respiratória obtida. O volume corrente resultante é utilizado para

o cálculo do IRRS. Esse é um dos índices mais estudados, segundo a

revisão sistemática de Meade et al. (2001).

A acurácia foi avaliada pelo cálculo da área sob a curva ROC, que foi

0,89 para o IRRS (f/VT) e 0,78 para o índice CROP.

No estudo de Capdevila et al. (1995), foram considerados para

inclusão pacientes com mais de 48 horas de VM e sucesso no teste de

respiração espontânea. Durante o TRE, foram mensurados vários índices. A

P0,1 e a P0,1/PImáx foram as mais promissoras. A área sob a curva ROC



17

estimada foi 0,93 e 0,99 respectivamente. A P0,1 é a pressão de oclusão da

via aérea no primeiro décimo de segundo da inspiração. Como a medida é

com fluxo de zero, torna-se independente da complacência e da resistência

do sistema, que fornece uma estimativa do estímulo (drive) neuromuscular

da respiração. A relação da P0,1 com a pressão inspiratória máxima oferece

uma indicação da capacidade respiratória em pacientes com fraqueza

muscular.

O estudo de Vallverdú et al. (1998) avaliou, previamente ao teste de

respiração espontânea, os índices preditivos de sucesso do desmame (f/VT,

PImáx, PEmáx, capacidade vital e P0,1). A análise discriminativa foi utilizada

nesse estudo, que classificou os grupos com mais probabilidade de sucesso

ou FD. A eficiência da função discriminativa foi avaliada pela proporção de

casos classificados corretamente. Por meio dessa análise, as variáveis de

maior peso, em ordem de importância, foram apresentadas na tabela 2.

A avaliação de parâmetros (daily screening) para o desmame

(PaO2/FiO2 ≥ 200; PEEP ≤ 5 cmH2O; f/VT ≤ 105 resp/min/l, tosse adequada,

sem uso de drogas vasoativas e sedação) foi desenvolvida por Ely et al.

(1996, 1999a). Os autores estimaram que os pacientes que passaram pela

avaliação apresentaram mais probabilidade de sucesso do desmame (87%

vs. 30%; p < 0,001). Esse achado se confirmou após a análise multivariada,

com o controle de possíveis variáveis de confusão.
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Engoren et al. (1999) avaliaram pacientes no período pós-operatório

imediato de cirurgia cardíaca. Os pacientes foram extubados quando

preencheram os seguintes critérios: freqüência respiratória entre 10 e 28

incursões por minuto, volume corrente > 5 ml/kg de peso, capacidade vital >

10 ml/kg, PImáx < -25 cmH2O, troca gasosa adequada com o suplemento de

oxigênio oferecido. Se os critérios não fossem preenchidos, os pacientes

seriam extubados se tolerassem o TRE. Foi construído um modelo preditivo

de reintubação através de regressão logística, onde quatro variáveis foram

identificadas como associadas à reintubação: tempo de cirurgia, freqüência

respiratória, capacidade vital e antecedente de DPOC. As variáveis

quantitativas foram analisadas na sua forma contínua. O acréscimo de uma

hora dentro da sala operatória aumentou em quase cinco vezes a chance de

falência do desmame. A freqüência respiratória e a capacidade vital foram

avaliadas de acordo com o aumento de uma incursão por minuto e a

diminuição de 100 ml, respectivamente, mas o estudo não sugere a partir de

qual valor basal. Os pacientes com DPOC apresentaram um risco 16 vezes

maior de falência (p = 0,026).

O estudo de Rady et al. (1999), realizado entre 1993 e 1996,

identificou vários fatores associados à FD de pacientes no período pós-

operatório de cirurgia cardíaca. Foram avaliados fatores dos períodos pré e

intra-operatórios. As variáveis do período pré-operatório com maior

associação com a falência foram:

– pacientes com DPOC ou asma (OR:1,6; IC 95%: 1,3 a 2,1)
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– choque cardiogênico (OR: 2,5; IC 95%: 1,6 a 4,0)

– hematócrito ≤ 34% (OR: 1,4; IC 95%: 1,1 a 1,7)

– necessidade de mais que uma reintervenção cirúrgica (OR: 1,5; IC 95%:

1,2 a 1,7)

Dos fatores do período intra-operatório, as variáveis com maior

associação foram:

– as cirurgias de aorta torácica  (OR: 1,9; IC 95%: 1,5 a 2,3)

– a necessidade de 10 unidades ou mais de produtos sangüíneos (OR: 1,9;

IC 95%: 1,6 a 2,2)

O estudo de Zeggwagh et al. (1999) propõe um modelo para predizer

o resultado do desmame. Os autores identificaram três índices através de

regressão logística (capacidade vital, f/VT e PEmáx) e testaram a acurácia do

modelo. A área sob a curva ROC estimada foi 0,855.

Segundo Uusaro et al. (2000), algumas  medidas de resposta

fisiológica ao desmame poderiam identificar os pacientes capazes de

permanecer sem VM. Os autores estudaram a medida de pH gástrico para

quantificar a redistribuição de perfusão de mucosa gástrica. O teste consiste

em manter o paciente com o modo espontâneo de ventilação, isto é, uma

pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) de 5 cmH2O.

Posteriormente, são coletados o suco gástrico e sangue arterial. Faz-se o

cálculo da diferença entre a pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2)

e a pressão de dióxido de carbono do suco gástrico (Pg), denominada de
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∆Pg-aCO2. Dos 31 pacientes extubados com o ∆Pg-aCO2 < 12, apenas 1 foi

reintubado. A limitação para o uso desta técnica é a necessidade de

equipamentos para a análise quase imediata dos gases.

O estudo de Martinez et al. (2003) relata que existe uma associação

entre o tempo de recuperação do volume minuto (VE') após um teste de

respiração espontânea (TRE) e o resultado do desmame. Entretanto, os

autores reconhecem que o número de pacientes estudados não permite

ainda a instituição de um ponto de corte para aplicar este teste.

Outros estudos avaliaram a incapacidade de tossir (Khamiees et al.

2001, Smina et al. 2003 e Salam et al., 2004) como fator associado à

falência da extubação e, conseqüentemente, do desmame. O teste do cartão

branco (white card test – WCT), foi criado por Khamiees et al. (2001). O

teste é realizado colocando-se um cartão branco a 1 ou 2 cm da entrada do

tubo orotraqueal. A seguir, solicita-se que o paciente realize 3 a 4 esforços

de tosse. Se o cartão apresentar qualquer umidade, o teste é considerado

positivo. Segundo os autores, o teste negativo apresentou associação com a

falência do desmame. Smina et al. (2003) e Salam et al. (2004) relatam que

picos de fluxo expiratórios menores ou iguais a 60 l/min durante a tosse

estão associados à FD. Salam et al. (2004) identificaram a redução do

estado de consciência com preditor independente para a falência. Além

disso, detectaram a existência de interação entre o aumento de secreção e a
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incapacidade de tossir, e entre o estado neurológico e a quantidade de

secreção.

Outro fator avaliado por Namen et al. (2001) foi o estado de

consciência, através da escala de coma de Glasgow. Segundo os autores, a

análise multivariada, por meio da regressão logística, identificou que a

chance de sucesso aumentou em 30% para cada aumento de uma unidade

da escala de Glasgow. Pacientes com o escore ≥ 8 apresentaram taxa de

sucesso de desmame de 75%, e os pacientes com o escore ≤ 7 tiveram taxa

de sucesso de 36%.

O conhecimento de fatores de risco e índices preditivos de desmame

tem como objetivo evitar o prolongamento do uso da VM e também prevenir

o desmame prematuro, com suas conseqüências indesejáveis. Esses fatores

e índices oferecem informações de diversas funções fisiológicas. Esses

dados proporcionam uma avaliação mais detalhada da causa da

dependência da VM e um melhor acompanhamento de cada caso.
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1.8 Falência do desmame e prognóstico

1.8.1 Mortalidade

A revisão de literatura realizada também identificou os estudos que

compararam ou apresentaram as taxas de mortalidade, de acordo com o

resultado do desmame. Os pacientes que necessitam de reintubação têm

uma taxa de mortalidade que pode variar de 8% em uma unidade de trauma

até 60% em populações mistas (tabela 3). Vários estudos observaram que

os pacientes reintubados apresentam maior risco de óbito na UTI e no

hospital (tabela 3). Alguns estimaram que a reintubação é um preditor

independente para a mortalidade, mesmo com controle das variáveis

relacionadas à gravidade e morbidade (Epstein et al., 1997; Esteban et al.,

1997; Ely et al., 1999). Várias hipóteses têm surgido para explicar a

associação entre a reintubação e o aumento da taxa de mortalidade:

– a falência do desmame pode ser um marcador de aumento da gravidade

da doença

– as complicações do próprio ato de reintubação pioram o prognóstico

– piora clínica entre a extubação e a reintubação

– efeitos adversos do uso prolongado da VM

Em um estudo de coorte, realizado nas unidades de terapia intensiva

do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo (Franca, 2003), foram avaliados pacientes
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adultos sob VM por pelo menos 24 horas. Nesse estudo, dos 840 pacientes

sob VM, 340 (42%) nunca foram extubados, falecendo na UTI.  Dos 462

pacientes extubados, 101 (22%) necessitaram de reintubação traqueal. A

taxa de mortalidade na UTI dos pacientes que necessitaram de um novo

episódio de VM foi 60%.

A influência da duração da VM sobre a taxa de mortalidade foi

avaliada por Ely et al. (1999). Os autores observaram que a taxa de

mortalidade foi progressivamente maior ao longo do tempo de uso de VM (1

a 7 dias de VM: 33% de mortalidade; 8 a 14 dias de VM: 48% e 15 a 21 dias:

62%). Além disso, o estudo mostrou que a taxa de mortalidade nos

pacientes com falência do desmame permaneceu significativamente maior

durante o tempo de observação.

A causa da reintubação e o maior tempo até a reintubação foram

identificados como fatores independentemente associados à mortalidade

hospitalar. Os pacientes reintubados devido à insuficiência respiratória

aguda apresentam 11 vezes a chance de óbito, comparados com os

pacientes reintubados por causas associadas à via aérea. Os pacientes

reintubados após o período de 12 horas têm 6 vezes a chance de óbito,

comparados com os pacientes reintubados precocemente (Epstein, 1998).
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Tabela 3. Estudos que apresentam a taxa de mortalidade segundo o resultado
do desmame

1º autor
(ano e origem)

Tipo de estudo
Nº e tipo

de
paciente

Taxa de Mortalidade †

Falência             Sucesso
Daley

(1996 - EUA)
Retrospectivo

405
trauma

UTI
8%

UTI
(--)

Epstein
(1997 - EUA) †

Prospectivo
404

clínicos
Hospital

43%
Hospital

12%

Esteban
(1997 - Espanha) †

Prospectivo
484

clínicos e
cirúrgicos

UTI
27%

UTI
3%

Vallverdú
(1998 - Espanha) †

Prospectivo
217

clínicos e
cirúrgicos

UTI
35%

UTI
6%

Esteban
(1999 - Espanha) †

Prospectivo
526

clínicos e
cirúrgicos

UTI
33%

UTI
5%

Franca
(2003 - Brasil)

Prospectivo
802,

clínicos e
cirúrgicos

UTI
60%

UTI
3%

Perren
(2002 - Suíça) †

Prospectivo
98,

clínicos e
cirúrgicos

UTI
33%

UTI
3,6%

Fernandez
(2004 - Espanha)

Prospectivo
130,

clínicos e
cirúrgicos

UTI
28%

UTI
3%

Seymour
(2004 - EUA) †

Retrospectivo
153,

clínicos e
cirúrgicos

UTI
12%

UTI
1%

UTI significa unidade de terapia intensiva
† As diferenças são estatisticamente significativas (p < 0,05)
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1.8.2 Falência do desmame e outros desfechos

Torres et al. (1995) estimaram que 47% dos pacientes reintubados

evoluíram com pneumonia hospitalar. Entre os pacientes não-reintubados, a

freqüência foi 10% (p < 0,01). A análise multivariada, após o ajuste para

idade, sexo e realização prévia de broncoscopia, demonstrou que a

reintubação foi fator independentemente associado ao desenvolvimento de

pneumonia. Os pacientes reintubados apresentaram quase 6 vezes a

chance de desenvolver pneumonia, comparados com os pacientes que não

foram reintubados (OR: 5,94; IC 95%: 1,27 a 27,71).

A falência do desmame também tem sido associada à maior duração

da ventilação mecânica (Torres et al., 1995), maior duração de internação

hospitalar e em UTI (Torres et al., 1995; Perren et al., 2002; de Lassence et

al., 2002, Fernandez et al., 2004; Seymour et al., 2004) e maior taxa de

traqueostomia (Epstein,  2003).

Em suma, falência do desmame é um evento comum entre pacientes

sob VM. Os efeitos desse evento incluem: maior freqüência de pneumonia,

prolongamento do uso de VM e, conseqüentemente, períodos prolongados

de permanência em UTI e no hospital. A associação da reintubação com

maiores taxas de mortalidade é confirmada por vários estudos. Segundo Gil

et al. (2003), o procedimento de reintubação não é um fator, mas sim um

marcador de prognóstico ruim.
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1.9 Justificativa do estudo

O conhecimento sobre a população admitida em nossas unidades de

terapia intensiva é fundamental. A avaliação por meio de métodos

quantitativos nos oferece dados necessários para confrontá-los com os

achados da literatura. Isso possibilita a identificação de problemas. Daí

surgem as informações sobre os eventos, tais como percentual de uso de

ventilação mecânica, desmames realizados com sucesso, tempo de

permanência nas unidades de terapia intensiva e no hospital, procedimentos

realizados, taxas de mortalidade. Por intermédio desse conhecimento e da

comparação com outros estudos já realizados, abrem-se possibilidades de

novas estratégias para a melhoria da qualidade de atendimento e redução

de gastos.

O estudo sobre o desmame da ventilação mecânica nos permite

avaliar a freqüência, os fatores associados à falência do desmame e o

prognóstico desses pacientes. São informações inéditas sobre os pacientes

internados nas UTIs do Instituto Central – HC-FMUSP.
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2. OBJETIVOS

2.1 Primários

• Estimar o risco de falência de desmame

• Identificar fatores de risco para a falência de desmame

2.2 Secundários

• Avaliar o impacto da falência do desmame sobre os desfechos da UTI e do

hospital

• Estimar a taxa de mortalidade na UTI da população estudada

• Identificar quais fatores podem influenciar a sobrevida desses pacientes

em unidade de terapia intensiva
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3. MÉTODOS

3.1 Local

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo é público, universitário, de referência terciária. O estudo foi

realizado nas unidades de terapia intensiva do Instituto Central do Hospital

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

(ICHC-FMUSP). Em 2001, o ICHC era constituído de 942 leitos para

internação, sendo 87 de terapia intensiva (UTIs), distribuídos em 12

unidades. Foram incluídas no estudo 11 unidades. A unidade excluída era

de caráter puramente cirúrgico, ligada à unidade de recuperação pós-

anestésica. Neste setor, a maioria dos pacientes era extubada

precocemente. Em geral, os pacientes sob VM prolongada eram transferidos

para outras unidades de terapia intensiva, onde foram identificados e

acompanhados.
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3.2  Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo de pacientes internados

em unidade de terapia intensiva com necessidade de pelo menos 3 dias de

VM invasiva.

O protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

(anexo A). Foi dispensada a obtenção de consentimento pós-informação do

paciente ou parente mais próximo, devido ao caráter observacional do

estudo e de questões logísticas relacionadas à sua execução, visto a grande

quantidade de unidades observadas.

3.3  População de estudo

3.3.1  Critérios de inclusão

Foram avaliados para a inclusão todos os pacientes adultos (idade

igual ou superior a 18 anos), admitidos de modo consecutivo nas unidades

de terapia intensiva, sob ventilação mecânica invasiva por um período

mínimo de três dias e desmame da VM seguido de extubação.
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3.3.2  Critérios de exclusão

– Pacientes traqueostomizados antes da primeira extubação

– Pacientes extubados fora do período de desmame (extubação

inadvertida)

– Indivíduos provenientes de outros serviços, sem data de intubação

especificada e extubados num período inferior a 72 h após a admissão

3.4  Protocolo de estudo

Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram

observados diariamente até o óbito ou sua saída da UTI. Os períodos

estudados foram de 1º de Dezembro de 2000 a 31 de Março de 2001 e de 1º

de Junho de 2001 a 31 de Outubro de 2001, totalizando 9 meses de coleta

de dados. Quatro pesquisadores realizaram a coleta de dados. Todos foram

treinados previamente à coleta. Foram usados questionários padronizados,

elaborados para a pesquisa. As unidades foram visitadas diariamente.

Todas as decisões sobre o desmame e a extubação foram tomadas

pela equipe de assistência das unidades participantes.
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3.4.1 Coleta de dados

Dois instrumentos foram elaborados para a coleta dos dados (anexos

B e C). Os dados prospectivos foram obtidos de prontuários e diretamente

com as equipes médica e de fisioterapia que prestavam assistência no

momento da coleta. Os dados retrospectivos, por sua vez, foram coletados

do sistema de informações do Laboratório Central do Instituto Central do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo, que é disponível às equipes médicas para o acompanhamento de

seus pacientes.

3.4.2  Variáveis estudadas

As variáveis coletadas foram selecionadas prospectivamente, por

intermédio da revisão da literatura relevante, e incluíram as seguintes:

Variáveis independentes ou preditoras:

– dados demográficos: idade e sexo

– escore de gravidade: Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) das

primeiras 24 h de internação na UTI (Le Gall et al.,1993)

– causa da instalação da VM: doença pulmonar crônica descompensada

(doença pulmonar obstrutiva crônica, crise aguda de asma, outra doença

respiratória crônica descompensada), disfunções do sistema nervoso
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(depressão do sistema nervoso central e doença neuromuscular) e

insuficiência respiratória aguda (definidas pela equipe médica de

assistência da UTI)

– causas da insuficiência respiratória aguda: lesão pulmonar aguda ou

síndrome do desconforto respiratório agudo, pós-operatório, edema

agudo de pulmão, aspiração, pneumonia, sepse, trauma, outra causa

(definidas pela equipe médica de assistência da UTI)

– técnicas de desmame utilizadas: ventilação por pressão de suporte

(PSV), ventilação mandatória intermitente sincronizada com pressão de

suporte (SIMV/PSV), teste de ventilação espontânea com tubo-T (tubo-

T), múltiplos (associação de três ou mais métodos) e outros

– data do início do desmame: definida pela equipe médica assistencial

– data da extubação

– duração da VM até a data da primeira extubação (em dias)

– duração da VM previamente ao início do desmame (em dias)

– duração do processo de desmame (em dias)

– dias de internação em UTI e hospitalar

Em pacientes reintubados:

– data da reintubação

– causa da reintubação: insuficiência respiratória, diminuição do estado de

consciência, aspiração ou excesso de secreção pulmonar, obstrução das

vias aéreas superiores e outras causas
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– resultado do desmame: falência (reintubação em 48h) ou sucesso

– freqüência da realização de traqueostomia

Variáveis coletadas retrospectivamente

Exames  laboratoriais do dia da admissão e da extubação:

– hemoglobina e hematócrito

– contagem de leucócitos e plaquetas

– eletrólitos séricos: potássio, magnésio, cálcio e sódio

– albumina

– uréia e creatinina

– lactato

Variáveis dependentes ou de desfecho

– Resultado da extubação: falência (reintubação em 48 horas) ou sucesso

– Tipo de saída da UTI: alta ou óbito
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3.5  Análise dos dados

3.5.1  Banco de dados

A elaboração do banco de dados e análise inicial foram feitas com o

pacote estatístico Epi Info versão 6.04 (Centers for Disease Control and

Prevention – CDC). A análise de sobrevivência e as análises multivariadas

foram realizadas com o programa SPSS  versão 10 (SPSS, Chicago, IL) e o

S-plus 2000 (Mathsoft Inc., Seattle, WA). A transferência de dados de um

programa para outro foi feita com a planilha no formato Microsoft Excel.

3.5.2 Análise estatística

A digitação e revisão foram realizadas por um mesmo pesquisador

(LYY). Posteriormente, foram extraídas tabelas de freqüência simples e

verificada a consistência dos dados.

Foi feita uma análise descritiva da população estudada. As variáveis

quantitativas foram expressas como média (desvio padrão) ou mediana

(intervalo interquartil), quando mais apropriado. As variáveis categóricas

foram apresentadas como proporção com intervalo de confiança de 95%.

Na análise univariada, as associações entre as variáveis categóricas

foram analisadas com o teste Qui-quadrado (com a correção de Yates) ou o



35

teste exato de Fisher. Os dados contínuos foram comparados com teste t de

Student ou o equivalente não-paramétrico.

Os fatores potencialmente associados à falência do desmame foram

inicialmente identificados pela análise univariada. A seguir, foi feita a análise

multivariada mediante o modelo de regressão logística, para se verificar a

atuação conjunta dos possíveis fatores de risco. Foram incluídas no modelo

as variáveis que mostraram associações com a falência (p < 0,20). Caso

este critério excluísse variáveis relevantes segundo a literatura, a inclusão

destas seria considerada. Permaneceram no modelo as variáveis

independentes que mantiveram associação com a falência após o ajuste

(p ≤ 0,05), de acordo com o teste de Wald. Foi utilizado o método enter com

a introdução ou não de variáveis no modelo, de acordo com o nível de

significância preestabelecido. O efeito de interação foi testado para se

verificar o efeito de confusão no modelo final.

O impacto do resultado do desmame sobre os desfechos da UTI e do

hospital foi avaliado por meio da análise univariada.

A taxa de mortalidade foi estimada como proporção e intervalo de

confiança de 95%. Foi realizada a análise univariada para avaliar o

relacionamento entre a presença de óbito e as variáveis de estudo. Em

seguida, prosseguiu-se com a análise de sobrevida.
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A análise de sobrevida foi, inicialmente, univariada, por meio de

curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier, para se avaliar, dentre as

variáveis de estudo, quais foram os fatores prognósticos mais significantes

para o óbito. Foram consideradas como censuras os pacientes que

obtiveram alta da UTI. A comparação entre as curvas de sobrevivência foi

feita com os testes de log-rank e de Breslow (Kleinbaun, 1996).

A seguir, foi feita a análise multivariada mediante o modelo de riscos

proporcionais de Cox, para verificar em conjunto quais fatores influenciaram

na sobrevida do paciente na UTI. O processo de modelagem iniciou-se com

todas as variáveis no modelo. A seguir, as variáveis foram retiradas do

modelo, uma a uma, caso não apresentassem significância estatística, até o

modelo final ser definido pelas variáveis significativas.

Todos os testes foram bicaudais, considerando-se significativo um

p ≤ 0,05.
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4. RESULTADOS

4.1 Características das unidades de terapia intensiva

Das 11 UTIs incluídas no estudo, 5 eram clínicas, 3 cirúrgicas e três

mistas (tabela 4).
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Tabela 4. Características das 11 unidades de terapia intensiva incluídas
no estudo

UTI Tipo de UTI/Especialidade
N° leitos

U1CC / U2CC Cirúrgica/Multidisciplinar 12

UNEU / UPSN Mista/Neurologia 11

UPSM Clínica/Multidisciplinar 11

UPSC Cirúrgica/Trauma 9

UDCM Clínica/Multidisciplinar 7

UMIN Clínica/Moléstias infecciosas 6

U1CH Cirúrgica/Transplante hepático 5

U1MR Clínica/Nefrologia 5

UQUE Mista/Queimados 4

U2MP Mista/Pneumologia 4

U1MH Clínica/Hematologia 2

Total 11 76

UTI significa unidade de terapia intensiva

4.2 Características da população de estudo

Durante o período do estudo, 508 pacientes foram intubados e

mecanicamente ventilados por três dias ou mais. Desses, 189 preencheram

os critérios de inclusão. A causa principal para a exclusão foi o óbito antes

da extubação inicial (figura 1).



39

Figura 1

Pacientes sob VM ≥ 3 dias

n = 508

Pacientes excluídos: n=319

– Traqueostomia antes da

extubação inicial:  n=74

– Extubação  fora do

processo de desmame:

n=4

– Óbito antes da extubação

inicial: n=241

Pacientes com critérios de inclusão, n = 189

      Sucesso do desmame                        Falência do desmame

             n = 149 (79%)                                            n = 40 (21%)
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A casuística deste estudo compreendeu um total de 189 pacientes,

que foram desmamados e extubados. A falência do desmame ocorreu em 40

pacientes (21%, intervalo de confiança de 95%: 16 a 28%).

As principais causas de reintubação dos pacientes com falência do

desmame foram: insuficiência respiratória em 16 pacientes (40%), obstrução

de via aérea superior em 6 (15%), excesso de secreção em 4 (10%),

redução da consciência em 3 (7,5%), edema agudo de pulmão em 2 (5%),

outras causas em 6 (15%). Em 3 pacientes (7,5%), a causa da reintubação

foi ignorada.

Entre os 149 pacientes considerados como sucesso do desmame,

125 não foram reintubados. A reintubação tardia, isto é, mais de 2 dias após

a extubação, ocorreu em 24 casos. A mediana (intervalo interquartil) do

tempo para reintubação desse grupo foi 6 (4-9) dias. Conforme previamente

estabelecido, esses pacientes não foram considerados como falência de

desmame.

4.3 Fatores de risco para falência do desmame – análise

univariada

Como mostra a tabela 5, na comparação entre os grupos falência e

sucesso do desmame, o sexo feminino apresentou maior risco de falência
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(p = 0,029). Os pacientes não apresentaram diferenças nas demais variáveis

estudadas.

4.3.1 Dados retrospectivos - exames laboratoriais

Os exames laboratoriais da data de admissão e extubação coletados

retrospectivamente apresentaram muitas perdas, provavelmente pela

ausência de padronização para a coleta de exames. Entre os exames sem

perdas estão: hemoglobina, hematócrito, potássio, sódio e leucócitos. Entre

os exames da data de extubação, nenhum apresentou associação com o

resultado do desmame (anexos E e F).
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Tabela 5. Características demográficas e clínicas dos pacientes com desmame e
posterior extubação. UTIs – ICHC-FMUSP. Dezembro de 2000 – Março de 2001; Junho
de 2001 – Outubro de 2001

Características
Total de

pacientes
n=189

Sucesso
n=149

Falência
n = 40

Valor de p,
falência vs.

sucesso
Sexo feminino, n (%) 69 (37) 48 (32) 21 (53) 0,029

Idade, média (DP), anos 50 (20) 49 (19) 52 (23) 0,509

Idade ≥ 65 anos, n (%) 52 (28) 36(24) 16 (40) 0,073

SAPS II, média (DP) 41 (15) 41 (14) 40 (17) 0,616

Indicação da VM  n (%)
IrpA 124 (66) 96 (64) 28 (70) 0,685

Causas neurológicas 48 (25) 38 (26) 10 (25)

Doença pulmonar crônica 13 (7) 11 (7) 2 (5)

Desconhecidas 4 (2) 4 (3) 0 (0)

Causa da IrpA, n (%) n=124 n=96 n=28
LPA /SDRA 4 (3) 3 (3) 1 (4) 0,853

Sepse 17 (14) 11 (11) 6 (21)

Pós-operatório 32 (26) 24 (25) 8 (29)

Trauma 18 (14,5) 14 (15) 4 (14)

ICC 14 (11) 13 (13) 1(4)

Pneumonia 20 (16) 16 (17) 4 (14)

Outras 18 (14,5) 14 (15) 4 (14)

Desconhecidas 1 (1) 1 (1) 0 (0)

Método de desmame, n (%)
PSV 76 (40) 56 (38) 20 (50) 0,344

SIMV / PSV 69 (37) 56 (38) 13 (32)

Múltiplos 29 (15) 23 (15) 6 (15)

Ignorados 15 (8) 14 (9) 1 (3)

Tempo de VM, mediana (intervalo interquartil)

Duração da VM, dias
7 (5 -11) 7 (5- 10) 8 (6 -12) 0,364

Duração da VM ≥ 7 dias,

n (%)
110 (58) 85 (57) 25 (63) 0,660

Duração do desmame, dias 2 (1 - 4) 2 (1 - 4) 2 (1 - 3) 0,288

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;DP, desvio padrão;
SAPS II, Simplified Acute Physiology Score II; IrpA, insuficiência respiratória aguda; VM,
ventilação mecânica; SN, sistema nervoso; LPA, lesão pulmonar aguda; SARA, síndrome
da angústia respiratória aguda, ICC, insuficiência cardíaca congestiva; PSV, ventilação com
pressão de suporte; SIMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada
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4.4 Fatores de risco para a falência do desmame – análise

multivariada: regressão logística

Usando-se a falência do desmame como variável dependente, a

análise de regressão logística identificou o sexo feminino como

independentemente associado ao maior risco de falência (tabela 6).

O modelo final da regressão logística incluiu apenas o sexo feminino

com o OR de 2,33 e intervalo de confiança de 95%: 1,14 a 4,73.

Foi realizada outra análise univariada de acordo com o sexo (anexo

H) com o objetivo de identificar diferenças entre os sexos que pudessem

explicar o risco aumentado de falência entre as mulheres. A média de idade

do sexo feminino foi significativamente maior. O efeito de interação foi

testado para se verificar o efeito de confusão com a idade no modelo final,

sem significância estatística.
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Tabela 6. Modelo multivariado inicial dos fatores de risco para falência de

desmame dos 189 pacientes com 3 dias ou mais de VM e posterior extubação,

através do modelo de regressão logística. UTIs – ICHC-FMUSP. Dezembro de

2000 – Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001.

Variável β Erro-padrão
Odds Ratio

(IC 95%)
p

Sexo, feminino 0,774 0,388
2,169

(1,01 - 4,65)
0,046

Idade, anos 0,006 0,010
1,006

(0,99 - 1,03)
0,544

SAPS II - 0,019 0,015
0,982

(0,95 - 1,0)
0,201

Hemoglobina > 10 g/dl † - 0,526 0,404
0,591

(0,27 - 1,3)
0,193

Duração da VM, dias 0,012 0,038
1,012

(0,94 - 1,09)
0,758

Causa da VM †

Doença pulmonar

crônica descompensada
- 0,815 0,886

0,442

(0,08 - 2,51)
0,357

Doenças neurológicas - 0,126 0,453
0,882

(0,36 - 2,14)
0,782

Métodos de desmame †

Tubo-T 2,427 1,592
11,320

(0,50 - 256,19)
0,127

PSV 0,510 0,590
1,665

(0,52 - 5,29)
0,388

SIMV - 0,082 0,635

0,921

(0,26 - 3,20) 0,897

UTI significa unidade de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; SAPS II,
Simplified Acute Physiology Score II; VM, ventilação mecânica; PSV, ventilação por
pressão de suporte; SIMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada.
† Valores de referência: causa da VM, insuficiência respiratória aguda; métodos de
desmame, associação de 3 ou mais métodos (múltiplos).
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4.5 O impacto do desmame sobre os desfechos da UTI e hospital

Os pacientes com falência do desmame ficaram mais tempo

internados na UTI. A traqueostomia também foi mais freqüente nesse grupo.

A falência não influenciou no tempo de internação no hospital (tabela 7).
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Tabela 7. Distribuição dos pacientes, de acordo com o resultado do desmame,

segundo os desfechos da UTI e do hospital. ICHC-FMUSP. Dezembro de 2000 –

Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001*

Desfechos

Total de

pacientes

(n = 189)

Sucesso

(n = 149)

Falência

(n = 40)

Valor de p,

falência vs.

sucesso

Traqueostomia, n (%) 26 (14) 7 (5) 19 (48) < 0,001

Internação na UTI, dias,

mediana (intervalo interquartil)

17 (11 - 25) 15 (10 - 21) 24 (17 - 38) < 0,001

Internação na UTI  após a

extubação inicial, dias,

mediana (intervalo interquartil)

8 (5 - 14) 7 (4 - 11) 16 (9 - 31) < 0,001

≥ 7 dias de internação na UTI,

após a extubação inicial, n (%)

110 (58) 77 (52) 33 (83) < 0,001

≥ 14 dias de internação na

UTI, após a extubação inicial,

n (%)

53 (28) 28 (19) 25 (63) < 0,001

Duração da internação no

hospital, dias, mediana

(intervalo interquartil)

31 (20 - 55) 31 (20 - 53) 36 (21 -  56) 0,629

Dias de internação no hospital

após a extubação inicial,

mediana (intervalo interquartil)

18 (11 - 34) 18 (11 - 31) 21 (9 - 36) 0,798

 UTI significa unidade de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; VM, ventilação
mecânica
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4.6 Fatores prognósticos de mortalidade

4.6.1 Análise univariada

A taxa de mortalidade hospitalar foi 29% (intervalo de confiança de

95%: 23 a 36%). A taxa de mortalidade hospitalar dos pacientes com

falência de desmame foi significativamente maior (55% vs. 21,5%, p < 0,001)

Dentre os 189 pacientes estudados, 39 (21%, intervalo de confiança

de 95%: 15 a 27%) faleceram na UTI. A análise univariada identificou que os

pacientes que foram a óbito na UTI eram mais velhos e mais graves à

internação na unidade. Os pacientes com falência do desmame

apresentaram taxas de mortalidade na UTI mais altas (tabela 8).
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Tabela 8. Características clínicas e demográficas dos pacientes, de acordo

com o desfecho da UTI. ICHC-FMUSP. Dezembro de 2000 – Março de 2001;

Junho de 2001 – Outubro de 2001.

Características
ALTA

n = 150

ÓBITO

n = 39

Valor de

p

Sexo feminino, n (%) 55 (37) 14 (36) 0,922

Idade, anos, mediana (intervalo

interquartil)
47 (29 - 64) 60 (40 - 72) 0,012

Idade ≥ 65 anos, n (%) 35 (23) 17 (44) 0,020

SAPS II, média (DP) 39; 15 47; 14 0,004

SAPS ≥ 40 n (%) 76 (51) 26 (67) 0,108

Indicação da VM, No. (%)

Doença pulmonar crônica

descompensada
12 (8) 1 (3) 0,286

Doenças neurológicas 35 (23) 13 (33)

Insuficiência respiratória aguda 99 (66) 25 (64)

Causas desconhecidas 4 (3) 0 (0)

Causa da IRpA, n (%) n = 99 n = 25
LPA / SARA 3 (3) 1 (4) 0,910

Sepse 15 (15) 5 (20)

Pós-operatório 27 (27) 5 (20)

Trauma 16 (16) 2 (8)

ICC 11 (11) 3 (12)

Pneumonia 15 (15) 5 (20)

Outras 13 (13) 5 (20)

Desconhecidas 1 (1) 0 (0)

Traqueostomia, n (%) 17 (11) 9 (23) 0,059

Falência do desmame, n (%) 22 (15) 18 (46) <0,001

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;DP,
desvio padrão; SAPS II, Simplified Acute Physiology Score II; IrpA, insuficiência
respiratória aguda; VM, ventilação mecânica; SN, sistema nervoso; LPA, lesão
pulmonar aguda; SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, ICC,
insuficiência cardíaca congestiva.
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4.6.2 Análise de sobrevivência

Na análise de sobrevida até o óbito na UTI dos pacientes com 3 dias

ou mais de VM e posterior extubação, primeiramente serão apresentados os

resultados referentes à análise pelo método de Kaplan-Meier.

A análise de sobrevivência de Kaplan-Meier mostrou que a sobrevida

dos pacientes não diferiu quanto a idade, sexo e causa da indicação de VM

(gráficos 1, 2 e 3). Entretanto, a função de sobrevivência da falência do

desmame, realização ou não de traqueostomia e do SAPS II foram

significativamente diferentes (gráficos 4, 5 e 6).
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Gráfico 1 – Função de sobrevivência de Kaplan-Meier, de acordo

com o sexo (teste de log rank, p = 0,547)

Gráfico 2 – Função de sobrevivência de Kaplan-Meier, de acordo

com a idade  –  idoso: 65 anos ou mais (teste de log rank, p = 0,282)
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Gráfico 3 – Função de sobrevivência de Kaplan-Meier de acordo

com a causa da instalação de VM (teste de log rank, p = 0,140)

Gráfico 4 - Função de sobrevivência de Kaplan-Meier de acordo

com o SAPS II das primeiras 24 horas de internação na UTI. SAPS II ≥

40: mais graves (teste de log rank p = 0,035)
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Gráfico 5- Função de sobrevivência de Kaplan-Meier, de acordo

com a realização de traqueostomia ou não, durante a internação na UTI

(teste de log rank, p = 0,014)

Gráfico 6 - Função de sobrevivência de Kaplan-Meier, de acordo

com o resultado do desmame ( teste de Breslow, p=0,027)
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4.6.3 Análise multivariada: regressão de Cox

O modelo de regressão de Cox identificou quais fatores influenciaram

conjuntamente na sobrevida dos pacientes durante a internação em UTI. As

variáveis escolhidas para a elaboração do modelo foram: sexo (p = 0,547),

idade (p = 0,282), SAPS II (p = 0,035), causa da VM (p = 0,140), resultado

do desmame (p = 0,027) e traqueostomia (p = 0,014). As demais variáveis

não foram testadas pela sua baixa significância estatística na análise

univariada e/ou por não apresentarem interesse clínico. A tabela 9 apresenta

o modelo multivariado inicial dos fatores de risco para o óbito dos pacientes

com 3 dias ou mais de VM e posterior extubação.
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Tabela 9. Modelo multivariado inicial dos fatores de risco para o óbito dos 189

pacientes com 3 dias ou mais de VM e posterior desmame e extubação,

através do modelo de risco proporcionais de Cox. UTIs – ICHC-FMUSP.

Dezembro de 2000 – Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001.

Variáveis β
Erro

padrão
RR IC 95% p

Sexo masculino 0,431 0,367 1,54 0,75 - 3,16 0,240

Idade, anos 0,008 0,009 1,01 0,99  - 1,03 0,420

SAPS II 0,029 0,012 1,03 1,00 - 1,05 0,019

Causa da VM

Doenças

neurológicas
1,445 1,056 4,24 0,54 - 33,64 0,170

IRpA 0,912 1,038 2,49 0,33 - 19,03 0,380

Falência do

desmame
1,271 0,375 3,57 1,71 - 7,45 < 0,01

Traqueostomia - 1,654 0,446 0,19 0,08 - 0,46 < 0,01

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; β,

coeficiente de regressaõ; ; RR, risco relativo; IC 95%, intervalo de confiança de

95%; SAPS II, Simplified Acute Physiology Score II; IRpa, insuficiência respiratória

aguda.

Os fatores prognósticos significantes para o óbito na UTI dos

pacientes com 3 dias ou mais de VM e posterior desmame e extubação

foram a gravidade à admissão na UTI, a falência do desmame da VM e a

realização de traqueostomia. Os pacientes com falência do desmame

apresentaram três vezes o risco de óbito na UTI, comparados com os

pacientes com sucesso. O acréscimo de uma unidade do escore de SAPS II

aumentou em 4% o risco de óbito na UTI. O grupo de pacientes submetidos

a traqueostomia apresentaram um risco 81% menor de óbito na UTI (tabela

10).
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Tabela 10. Modelo multivariado final dos fatores de risco para o óbito dos 189

pacientes com 3 dias ou mais de VM e posterior extubação, através do

modelo de risco proporcionais de Cox. UTIs – ICHC-FMUSP. Dezembro de

2000 – Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001.

Variáveis β
Erro

padrão
RR IC 95% p

Falência do

desmame
1,126 0,365 3,08 1,51 - 6,30 < 0,01

SAPS II 0,034 0,010 1,04 1,01 - 1,06 < 0,01

Traqueostomia - 1,675 0,448 0,19 0,08 - 0,45 < 0,01

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; β,

coeficiente de regressaõ; ; RR, risco relativo; IC 95%, intervalo de confiança de

95%; SAPS II, Simplified Acute Physiology Score II
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5. DISCUSSÃO

Os principais achados deste estudo sobre a falência do desmame do

suporte ventilatório de pacientes com 3 dias ou mais de VM das UTIs do

ICHC – FMUSP – são informações sobre a dimensão do problema, os

fatores de risco para a falência e o seu impacto sobre o prognóstico desses

pacientes, comparados com os pacientes com sucesso, ou seja, pacientes

que não foram reintubados em 48 horas após a extubação inincial.

A inclusão de pacientes com o uso mínimo do suporte ventilatório de

3 dias excluiu os pacientes com necessidade breve de VM, tais como grande

parte dos pacientes cirúrgicos sem complicações durante o período pós-

operatório. Coseqüentemente, a população de estudo foi composta de uma

amostra de pacientes graves. Quase metade (47%) dos 508 pacientes com

3 dias ou mais de VM faleceram antes da primeira extubação e 15% dos

pacientes realizaram traqueostomia antes de qualquer tentativa de

extubação.  A população de estudo, isto é, os pacientes com 3 dias ou mais
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de VM e posterior desmame e extubação foi composta de 189 pacientes.

Esse grupo constituiu a coorte, que foi seguida de maneira prospectiva,

durante a sua internação na UTI. A mortalidade hospitalar também foi

avaliada.

O método de desmame mais usado foi a ventilação por pressão de

suporte (PSV), seguida da ventilação mandatória intermitente sincronizada

associada à PSV (SIMV). A associação de 3 ou mais métodos foi usada em

15% dos pacientes. A descrição dos vários modos em uso nas UTIs sugere

a falta de padronização do desmame da VM. Segundo MacIntyre et al.

(2001), o uso de protocolos de desmame deve ser implementada, pois sabe-

se que isto reduz o risco de falência de desmame.  Segundo os autores, o

desenvolvimento e a implementação de protocolos de desmame reduz os

custos e melhora a qualidade dos desfechos.

Um dos objetivos principais era estimar o risco de falência de

desmame, que foi definido como a necessidade de reintubação em 48 horas.

Um total de 40 pacientes evoluíram com falência do desmame, com o risco

estimado de 21%. A freqüência descrita na literatura de falência do

desmame de populações mistas, isto é, composta de pacientes clínicos e

cirúrgicos, tem variado de 12 a 25% (Capdevila et al., 1995; Vallverdú et al.,

1998; Uusaro et al., 2000; Esteban et al., 2002; Martinez et al., 2003;

Seymour et al., 2004). A principal causa da reintubação foi um novo episódio

de insuficiência respiratória aguda, que ocorreu em 40% dos casos.
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Segundo MacIntyre et al. (2001), é difícil determinar qual seria a taxa

aceitável de reintubação após o desmame. Segundo os autores, o risco

aceitável estaria entre 5 e 15%. O risco de 21% encontrado em nosso

estudo pode ter como causas principais o critério de inclusão de 3 dias ou

mais de uso da VM e a falta de padronização do desmame da VM. As

medidas de redução do risco de FD devem ser consideradas, pois como já

citado anteriormente, o uso de protocolos reduz a freqüência da FD e os

custos.

A identificação de fatores de risco para a FD foi investigada mediante

estimativas de associação de fatores presentes antes da extubação e o

resultado do desmame. O sexo feminino foi identificado como único fator de

risco independente para a falência do desmame. Para melhor compreensão

desse evento, foi realizada outra análise univariada, comparando as

características demográficas e clínicas da população de estudo, de acordo

com o sexo. Na comparação entre homens e mulheres, estas apresentaram

maior idade, sem diferenças com relação às outras variáveis (anexo H). Foi

testado o efeito de interação no modelo de regressão e o resultado não foi

significativo. A influência específica do sexo nos desfechos clínicos de

pacientes dependentes de VM ainda não é bem conhecida. A associação

entre o sexo feminino e a mortalidade hospitalar já foi descrita em literatura

(Kollef et al. 1998), porém ainda existem controvérsias. Epstein et al. (1999)

não observaram tal associação.  Ao compararmos a taxa de mortalidade

entre os sexos, observa-se que a amostra deste estudo não apresentou
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diferença (anexo H). Em nossa amostra, as mulheres apresentaram mais

risco de falência. Cabe ressaltar que a população de estudo é constituída de

pacientes dependentes de VM. A possibilidade da influência do sexo

feminino em desfechos indesejados nesse subgrupo de indivíduos deve ser

considerada. Estudos futuros poderão elucidar essa hipótese.

Outras variáveis relevantes citadas na literatura não apresentaram

associação com a falência em nossa amostra, tais como a idade, a causa da

VM, hemoglobina do dia da extubação e o maior tempo de uso da VM

previamente à extubação.

Os pacientes com FD permanecem mais tempo na UTI, comparados

aos pacientes com sucesso do desmame. Mais de 60% dos pacientes com

FD permaneceram por duas semanas ou mais na UTI, após a extubação

inicial. Embora os pacientes com FD tenham apresentado maior duração de

internação na UTI, o mesmo não ocorreu com a duração de internação

hospitalar, que foi semelhante entre os grupos. Esses dados são

concordantes com de Lassence et al. (2002) e Smina et al. (2003).  Em

outros estudos, os pacientes com falência de desmame permaneceram mais

tempo internados na UTI e no hospital (Esteban et al., 1997; Epstein et al.,

1997; Rady et al., 1999).

Quase metade dos pacientes com FD (48%) realizaram traqueostomia

após a reintubação. Segundo o estudo de Frutos et al. (2005), a principal

causa da realização de traqueostomia é a falência do desmame. Embora

esse não seja o objetivo de nosso estudo, realizamos a análise univariada
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de acordo com a realização ou não de traqueostomia (anexo G) e

observamos que os pacientes apresentaram, em média, maior idade, mais

tempo de internação na UTI e no hospital e maior taxa de mortalidade

hospitalar. A importância desse achado é que um dos fatores precipitantes

da realização da traqueosotomia é a falência do desmame. A redução do

risco de FD possivelmente terá um impacto positivo também nesse aspecto.

Os fatores prognósticos da população de estudo também foram

avaliados. Os pacientes foram avaliados quanto a sua distribuição, de

acordo com o desfecho na UTI, por meio da análise univariada. Os pacientes

com mais idade, mais graves à admissão (SAPS II) e com FD apresentaram

associação com maiores taxas de mortalidade em UTI.

Esteban et al. (2004) observaram a sobrevida de pacientes idosos –

com 70 anos ou mais – e uso mínimo de VM de 12 horas. Os autores

concluíram que a mortalidade do grupo de idosos foi significativamente

maior, comparados aos pacientes mais jovens (< que 70 anos). Porém, os

idosos não apresentaram maior tempo de internação na UTI e hospitalar; o

tempo de uso da VM também não diferiu entre os grupos. Os fatores

associados com a mortalidade de pacientes idosos foram as complicações

desenvolvidas durante o uso da VM, tais como a insuficiência renal aguda e

o choque. Esteban et al. (2004) concluíram que embora os  pacientes idosos

tenham apresentado sobrevida menor, metade dos pacientes apresentaram

sobrevida maior que 60%, com a mesma quantidade de recursos utilizados

em pacientes com menos de 70 anos. Os autores recomendam que o uso da
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VM em pacientes idosos deve ser baseado pelas condições clínicas e não

apenas pela idade.  Ely et al. (1999b) observaram que a taxa de mortalidade

não foi diferente entre os pacientes com 75 anos ou mais, comparados aos

pacientes mais jovens, após o ajuste para a gravidade. Entretanto, os

autores consideram um possível viés de seleção, pois os idosos admitidos

às UTIs foram previamente avaliados. Provavelmente foram encaminhados

às unidades apenas os pacientes que pudessem obter algum benefício com

a VM.

A associação entre a FD e a mortalidade em UTI encontrada em

nosso estudo é concordante com vários estudos já apresentados na revisão

de literatura (tabela 3). Epstein et al. (1997) estimaram que os pacientes que

necessitaram de reintubação apresentaram associação independente com o

aumento de risco de óbito e permanência prolongada em UTI, após o ajuste

para gravidade e comorbidades. Segundo os autores, várias podem ser as

razões para a associação da falência com o prognóstico ruim. Primeiro, o ato

da intubação aumenta o risco de pneumonia, como descrito anteriormante

no estudo de Torres et al (1995). A reintubação pode ser um marcador de

gravidade da doença, que indica a deterioração clínica no período entre a

extubação e a reintubação. Outra possibilidade é que os pacientes

reintubados permaneceram sob VM cerca de 2 semanas adicionais. A

associação entre tempo de uso da VM e mortalidade não foi avaliada pelo

estudo.
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5.1 Análise de sobrevivência

A análise de Kaplan-Meier representa a estimativa de sobrevida de

uma coorte. A probabilidade de sobreviver é calculada a cada evento novo.

No presente estudo o evento é o óbito na UTI. A análise de sobrevida não

tem como objetivo descrever se os pacientes vivem ou morrem. O tempo em

que o evento ocorre também é considerado. As curvas de Kaplan-Meier

apresentadas neste estudo mostram que os fatores que influenciaram na

sobrevida dos pacientes com 3 dias ou mais de VM e posterior desmame e

extubação foram: a falência do desmame, a gravidade à admissão na UTI

(SAPS II) e a realização de traqueosotomia.

A análise de sobrevivência que compara os pacientes de acordo com

a  realização ou não de traqueostomia deve ser cuidadosa, pois a taxa de

mortalidade da UTI e do hospital observada no grupo com traqueostomia é

maior, comparada ao grupo sem traqueostomia (anexo G). Provavelmente, o

maior tempo de internação na UTI dos pacientes com traqueostomia (anexo

G) influenciou no padrão da função de sobrevivência apresentada. É

importante ressaltar que os pacientes foram submetidos à traqueostomia

após a extubação inicial. Quase metade dos pacientes (48%) com FD foram

submetidos ao procedimento. Portanto, parte desses pacientes precisaram

sobreviver até o momento da realização da traqueostomia. A internação

prolongada desse grupo de pacientes aumenta o tempo até o evento

(morte). Portanto não se pode afirmar que a traqueostomia seja um fator

protetor para maior sobrevida na UTI. A análise de sobrevivência somente
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descreveu o comportamento da população estudada durante sua

permanência na UTI. Em suma, os pacientes com traqueostomia

apresentaram uma sobrevida maior na UTI, isto é, o evento morte foi mais

tardio nesses pacientes devido a um maior tempo de permanência na

unidade. A sobrevida maior não significa que o tratamento seja considerado

eficaz (Altman, 1995).

A análise multivariada mediante o modelo final de riscos proporcionais

de Cox confirmou o achado da análise de Kaplan-Meier. Os pacientes mais

graves à admissão e a falência do desmame apresentaram aumento do risco

de óbito na UTI. A realização de traqueostomia apresentou redução de risco

de óbito na UTI, porém com as considerações anteriormente citadas.

A análise de sobrevivência e a regressão de Cox trouxeram

informações importantes sobre os desfechos da população de estudo. O

conhecimento da taxa de mortalidade é importante, porém a identificação do

tempo de ocorrência do evento, de acordo com o fator observado nos

oferece instrumentos de avaliação quantitativos de grande importância. A

análise mostrou que os pacientes com FD não só morrem mais, mas que

morrem mais precocemente, isto é têm sobrevida menor. Um fato

interessante se deu com os pacientes com traqueostomia. A taxa de

mortalidade dos pacientes com traqueostomia foi maior, embora não

significativa do ponto de vista estatístico, porém a sobrevida foi maior. Uma

vez que permaneceram por mais tempo em UTI, o evento óbito foi mais

tardio.
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5.2  Limitações do estudo

As possíveis limitações desta pesquisa são relacionadas às

características inerentes ao tipo de estudo realizado. Em virtude do caráter

puramente observacional, os dados foram captados de acordo com a sua

disposição original. Devido a isso, ocorreu a falta de variáveis relacionadas à

VM e os parâmetros fisiológicos, tais como as pressões inspiratória e

expiratória máxima. Outra limitação foi a falta de exames laboratoriais. Não

havia uma padronização de coleta de exames, o que impossibilitou a

avaliação das gasometrias e de outros exames importantes para a fase de

desmame da VM. Isso prejudicou o processo de identificação de fatores de

risco para a falência do desmame.

A despeito das limitações, este é um estudo observacional. As

informações apresentadas retrataram a prática clínica e os seus efeitos.
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6. CONCLUSÕES

– O risco de falência do desmame, definido como a necessidade de

reintubação traqueal num período de dois dias, foi de 21%; IC 95%: 16 a

28%.

– O sexo feminino foi o único fator de risco independente para a falência de

desmame. As mulheres apresentaram mais risco de falência,

comparadas ao sexo masculino.

– Os pacientes com falência do desmame permaneceram mais tempo

internados na UTI, mas a duração de internação no hospital foi

semelhante, comparados com os pacientes com sucesso. O

procedimento de traqueostomia também foi mais freqüente no grupo com

falência.

– A taxa de mortalidade em UTI dos pacientes com VM ≥ 72h e que

passaram por um processo de desmame foi 29%; IC 95%: 23 a 36%.

– A análise de sobrevivência e a regressão de Cox identificaram que os

pacientes mais graves à admissão e com falência de desmame têm mais

risco de óbito na UTI. A realização de traqueostomia diminuiu o risco de

óbito na UTI, porém o maior tempo de permanência na UTI pode ter

influenciado este resultado.
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ANEXO A: Aprovação do protocolo de pesquisa. Comissão de Ética

para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq.
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Anexo B. Ficha de coleta de dados

AVALIAÇÃO DO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA – ICHC –
FMUSP

1. IDENTIFICAÇÃO

                                       ETIQUETA

Nº BD:___                                SEXO: (1) MASC    (2) FEM

2. LOCALIZAÇÃO E DADOS INICIAIS

LEITO: ___                  UTI: _________

DATA INTERNAÇÃO UTI:  ___/___/___

DATA INTUBAÇÃO: ___/___/___  HORA:
___ COT Nº: ___

3.  MOTIVO ADMISSÃO UTI:

4. CAUSA DA VM (escolha somente 1 alternativa):
(1) DPOC DESCOMPENSADA
(2) ASMA  (crise aguda)
(3) DEPRESSÃO DO SNC ( evento neurológico ou metabólico)
(4) DOENÇA NEUROMUSCULAR
(5) INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA ( uma ou duas das seguintes situações):
      (5.1) LPA/SDRA ( PaO2/FiO2 ≤ 300 ou 200 + RX infiltrado bilat difuso + Pcap ≤ 18 ou sem sinais de

hipertensão atrial E)
      (5.2) PÓS-OPERATÓRIO
      (5.3) EAP/ICC/CHOQUE CARDIOGÊNICO
      (5.4) ASPIRAÇÃO
      (5.5) PNEUMONIA
      (5.6) SEPSE/CHOQUE SÉPTICO
      (5.7) TRAUMA
      (5.8) OUTRA: ____________________________
(6) OUTRA DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA DESCOMPENSADA
(7) IGNORADO

5. DESTINO: (1) EXTUBADO ≤ 72 HORAS (não incluído)       (2)  VM > 72 HORAS

6. DESMAME: (1) SIM        (2) NÃO                                                                6.1. DATA INICIO DESMAME:
___/___/___

6.2.  DATA RETIRADA SEDAÇÃO CONTÍNUA: ___/___/___

7.   MÉTODO DESMAME:

(A) TUBO-T INTERMITENTE (períodos progressivos de tubo-t várias vezes/dia + FR mandatória ≥ 10

e/ou PS ≥12)

(B) TUBO-T ABRUPTO (teste com tubo-t previamente à extubação, sem redução gradual dos

parâmetros)

(C) PSV- REDUÇÃO GRADUAL (com ou sem suspiros – FR mandatória ≤ 4)

(D) PSV- REDUÇÃO ABRUPTA (teste com PSV ≤ 10 cmH2O previamente à extubação)

(E) SIMV + PSV (redução gradual da FR mandatória e da PS)

(F) SIMV+PSV+TUBO-T (desmame com SIMV+PSV+ tubo-t previamente à extubação)

(G) PSV+TUBO-T (desmame com PSV+ tubo-t previamente à extubação)

(H) CPAP (manutenção de CPAP durante o teste de ventilação espontânea)

(I) OUTRO(citar): _________________________________________________________

(J) IGNORADO – DADO  AUSENTE
Continua
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Anexo B. Continuação

AVALIAÇÃO DO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA – ICHC –
FMUSP

*PREENCHER TODOS OS CAMPOS

9. EXTUBAÇÃO :     (1) SIM             (2) NÃO

9.1. DATA EXTUBAÇÃO: ___/___/___      HORA:___

9.2. TIPO EXTUBAÇÃO:   (1) PROGRAMADA                       (2) ACIDENTAL                       (3) AUTO-
EXTUBAÇÃO

10. PROCEDIMENTOS APÓS EXTUBAÇÂO

10.1. OXIGENOTERAPIA :   (1) MÁSCARA              (2) CATÉTER

10.2. VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA:  (1) SIM         (2) NÃO

TIPO VNI:  (1) BIPAP            (2) CPAP         (3) VM – PSV + PEEP

11. RESULTADO:  (1) SUCESSO (≥ 48 horas sem VM)          (2)  FALÊNCIA  (reintubação ≤ 48 horas)

12. DATA REINTUBAÇÃO: ___/___/___      HORA: ___

12.1. CAUSA REINTUBAÇÃO:

(1) OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES

(2) EXCESSO DE SECREÇÃO PULMONAR + INCAPACIDADE DE MANIPULAR SECREÇÃO

(3) BRONCOASPIRAÇÃO

(4) EAP/ICC

(5) FALÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR ≥ 35, uso musculatura acessória, respiração paradoxal, sudorese,

cianose, hipoxemia [PaO2 < 60 mmHg ou SaO2 < 90%], hipercapnia [aumento agudo da PaCO2

com diminuição do pH]

(6) DEPRESSÃO DO SNC ( evento neurológico ou metabólico)

(7) OUTRA:______________________________

(8) DADO AUSENTE OU IGNORADO

13. TRAQUEOSTOMIA:    (1) SIM                   (2) NÃO                     13.1. DATA TRAQUEOSTOMIA:
___/___/___

14. DATA SAÍDA UTI: ___/___/___               14.1. (1)  ALTA         14.2. (2)  ÓBITO

* COMPLETOU TODOS OS CAMPOS?      (1) SIM     (2) NÃO, VOLTAR PARA O CAMPO NÃO PREENCHIDO!
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Anexo C: ficha de coleta de dados retrospectivos

NOME:

RGHC:

DATA EXTUBAÇÃO : ____/ ____/ _____

Hora: ______

No. BD:

DIUTI: ____ /_____/ ______

Data IOT: ____/____/____ H:______

GLICEMIA
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Extubação

Data

Glicemia

EXAMES LABORATORIAIS - Dados do dia ou do dia anterior mais
próximo

Data internação  UTI
____/____/____

Data IOT
____/____/____H: ___

Data extubação
____/____/____ H:___

HORA

Sódio

Potássio

Uréia

Creatinina

Cálcio

Fósforo

Magnésio

Glicemia

Lactato

Hemoglobina

Hematócrito

Plaquetas

Leucócitos

Albumina
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Anexo D: Valores de referência dos exames laboratoriais para adultos, segundo
o Laboratório Central do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

Exames Valores normais

Hemoglobina (g/dl) Homem: 13 - 18   Mulher: 12 - 16

Hematócrito (%) Homem: 40 - 52   Mulher: 35 - 47

Leucócitos (mil/mm³) 4 - 11

Plaquetas (mil/mm³) 140 - 450

Glicose (mg/dl) 70 - 110

Sódio (mEq/l) 135 - 145

Potássio (mEq/l) 3,5 - 5,0

Uréia (mg/dl) 10 - 45

Creatinina (mg/dl) 0,6 - 1,4

Cálcio (mg/dl) 4,64 - 5,28

Fósforo (mg/dl) 2,3 - 4,6

Magnésio (mEq/l) 1,23 - 1,98

Lactato (mg/dl) 4,5 - 14,4

Albumina (g/dl) 3,5 - 5,0
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Anexo E

Tabela. Distribuição de pacientes segundo os exames laboratoriais do dia da

admissão em UTI , de acordo com o resultado do desmame. UTIs – ICHC-

FMUSP. Dezembro de 2000 – Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001.

VARIÁVEL† No. de
observações

FALÊNCIA
(n = 40)

SUCESSO
(n = 149)

Valor
de p

Albumina (g/dl) 113 (F: 21; S: 92) 2,4 (2,1 - 3,3) 2,4 (1,9 - 2,9) 0,389

Cálcio (mg/dl) 131 (F: 26; S: 105) 4,7 (4,5 - 5,0) 4,7 (4,4 - 4,9) 0,409

Magnésio (mEq/l) 150 (F: 30; S: 120) 1,5 (1,2 - 1,7) 1,6 (1,3 - 1,8) 0,342

Fósforo (mg/dl) 138 (F: 27; S: 111) 4,2 (2,7 - 6,2) 3,5 (2,6 - 4,9) 0,168

Lactato (mg/dl) 120 (F: 20; S: 100) 23,5 (14,5 - 27) 16 (12,5 - 25,5) 0,251

Glicose (mg/dl) 173 (F: 38; S: 135) 113 (91 - 134) 129 (98 - 162) 0,105

Hemoglobina (g/dl) 188 (F: 40; S: 148) 10,4 (8,8 - 12,2) 10,9 (9,4 -12,6) 0,248

Hematócrito (%) 188 (F: 40; S: 148) 31 (25,6 - 37) 31,5 (27,8 - 38,3) 0,280

Plaquetas (mil/mm³) 188 (F: 40; S: 148) 200,5(104-347,5) 171(119,5-260,5) 0,437

Leucócitos(mil/mm³) 188 (F: 40; S: 148) 11 (8,2-18,9) 11,8 (7,9-17,8) 0,882

Sódio (mEq/l) 189 (F: 40; S: 149) 139 (135-142) 139 (135-143) 0,826

Potássio (mEq/l) 189 (F: 40; S: 149) 4,1 (3,7-4,8) 4,2 (3,8-4,9) 0,254

Uréia (mg/dl) 186 (F: 40; S: 146) 51 (31-90) 52 (30-87) 0,966

Creatinina (mg/dl) 186 (F: 40; S: 146) 1,1(0,8-2,2) 1,3(0,8-2,1) 0,385

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; F,
falência; S, sucesso do desmame.
 †Valores expressos como mediana (intervalo interquartil).
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Anexo F
Tabela.  Distribuição de pacientes segundo os exames laboratoriais do dia da

extubação, de acordo com o resultado do desmame. UTIs – ICHC-FMUSP.

Dezembro de 2000 – Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001

VARIÁVEL†
Nº de

observações
FALÊNCIA

(n = 40)
SUCESSO
(n = 149)

Valor
de p

Albumina (g/dl) 110 (F: 23; S: 87) 2,4 (1,9 - 2,7) 2,2 (1,8 - 2,7) 0,581

Cálcio (mg/dl) 140 (F: 30; S: 110) 4,6 (4,5 - 4,9) 4,8 (4,6 - 4,9) 0,150

Magnésio (mEq/l) 150 (F: 34; S: 116) 1,6 (1,5 - 1,7) 1,7 (1,5 - 1,8) 0,267

Fósforo (mg/dl) 145 (F: 31; S: 114) 3,4 (2,7 - 4,6) 3,3 (2,4 - 4,0) 0,172

Lactato (mg/dl) 130 (F: 25; S: 105) 15 (10 - 18) 13 (9 - 19) 0,344

Glicose (mg/dl) 169 (F: 36; S: 133) 124 (99 - 156) 130 (103 - 166) 0,600

Hemoglobina (g/dl) 189 (F: 40; S: 149) 9,9 (9,1 - 10,9) 10,4 (9,3 -11,6) 0,104

Hematócrito (%) 189 (F: 40; S: 149) 29,6 (26,6 - 32,3) 30,7 (27,0 - 34,6) 0,658

Plaquetas(mil/mm³) 188 (F: 40; S: 148) 175,5 (122,5-307,5) 226 (125,5-324) 0,497

Leucócitos (mil/mm³) 189 (F: 40; S: 149) 12,8 (10-16,8) 12,2 (8 -16,1) 0,163

Sódio (mEq/l) 189 (F: 40; S: 149) 138 (134 -143) 139 (135-143) 0,658

Potássio (mEq/l) 189 (F: 40; S: 149) 3,9 (3,5 -4,2) 3,9 (3,6 -4,3) 0,280

Uréia (mg/dl) 185 (F: 40; S: 145) 46 (24 -102) 48 (28 - 83) 0,951

Creatinina (mg/dl) 185 (F: 40; S: 145) 0,8(0,6 -1,7) 0,9(0,7-1,8) 0,347

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; F,
falência; S, sucesso do desmame.
 †Valores expressos como mediana (intervalo interquartil).
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Anexo G

Tabela. Características demográficas e clínicas de pacientes com três dias ou

mais de ventilação mecânica e posterior extubação, de acordo com a realização

ou não de traqueostomia. UTIs – ICHC-FMUSP. Dezembro de 2000 – Março de

2001; Junho de 2001 – Outubro de 2001

Características Sem
traqueostomia

n = 163

Com
traqueostomia

n = 26

p

Sexo feminino,n (%) 57 (35) 12 (46) 0,378

Idade, média (DP), anos 48 (19) 57 (23) 0,026

SAPS II, média (DP) 40 (15) 42 (16) 0,602

Indicação de VM n (%)

IrpA 106 (65) 18 (69) 0,852

Causa neurológicas 42 (26) 6 (23)

Doença pulmonar crônica 11 (7) 2 (8)

Desconhecidas 4 (2) 0(0)

Duração de internação UTI,

mediana (intervalo interquartil)
15 (10 - 21) 38 (31 - 47) < 0,001

Duração de internação no hospital

mediana (intervalo interquartil)
28 (19 - 48) 56 (37 - 63) < 0,001

Mortalidade na UTI, n (%) 30 (18) 9 (35) 0,102

Mortalidade no hospital, n (%) 42 (26) 12 (48) 0,045

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;DP,
desvio padrão; SAPS II, Simplified Acute Physiology Score II; IrpA, insuficiência
respiratória aguda; VM, ventilação mecânica.



74

Anexo H

Tabela. Características demográficas e clínicas de pacientes com três dias ou

mais de ventilação mecânica e posterior extubação, de acordo com o sexo. UTIs

– ICHC-FMUSP. Dezembro de 2000 – Março de 2001; Junho de 2001 – Outubro de

2001

Características Sexo feminino
n = 69

Sexo masculino
n = 120

p

Idade, média (DP), anos 54 (21) 47 (18) 0,034

SAPS II, mediana (intervalo

interquartil)
43 (30-52) 40 (31-48) 0,474

Indicação de VM n (%)

IrpA 45 (65) 79 (66) 0,965

Causa neurológicas 18 (26) 30 (25)

Doença pulmonar crônica 5 (7) 8 (7)

Desconhecidas 1 (2) 3 (2)

Hemoglobina mediana (intervalo

interquartil)
10 (9-11) 10 (9-12) 0,225

Dias de VM, mediana (intervalo

interquartil)
7 (5-10) 7 (5-11) 0,619

Duração de internação UTI,

mediana (intervalo interquartil)
18 (12-27) 15,5 (11 - 24) 0,219

Traqueostomia, n (%) 12 (17) 14 (12) 0,378

Duração de internação no hospital

mediana (intervalo interquartil)
37 (23-57) 29 (20-49) 0,039

Mortalidade na UTI, n (%) 14 (20) 25 (21) 0,922

UTIs significa unidades de terapia intensiva; ICHC-FMUSP, Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;DP,
desvio padrão; SAPS II, Simplified Acute Physiology Score II; IrpA, insuficiência
respiratória aguda; VM, ventilação mecânica.
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