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Resumo
Yamauchi LY. Falência do desmame: risco, fatores associados e prognóstico
de pacientes sob ventilação mecânica prolongada [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 87p.
INTRODUÇÃO: De acordo com dados de literatura, cerca de 15% dos
pacientes sob ventilação mecância prolongada necessitam de reintubação
em 48-72 horas após a extubação. O desenvolvimento de instrumentos
preditivos do resultado do desmame e a otimização das decisões sobre a
extubação requerem o conhecimento dos fatores de risco para a falência do
desmame. Os pacientes que necessitam de reintubação após o desmame
têm o prognóstico desfavorável, com a taxa de mortalidade hospitalar maior
que 30-40%. OBJETIVOS: Estimar a taxa de falência do desmame,
identificar fatores de risco para a falência, estimar a taxa de mortalidade na
unidade de terapia intensiva e hospitalar em um grupo heterogêneo de
pacientes sob ventilação mecânica prolongada. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo de coorte prospectivo de pacientes adultos consecutivamente
internados em 11 unidades de terapia intensiva e que receberam ventilação
mecânica por 3 dias ou mais. Foram considerados como falência de
desmame os pacientes reintubados em 48 horas após a extubação inicial.
Todos os outros foram considerados como sucesso. As variáveis de
desfecho incluíram o resultado do desmame (falência ou sucesso) e o
desfecho da UTI (alta ou óbito). RESULTADOS: Dos 189 pacientes
incluídos, 149 (79%) foram desmamados com sucesso, e 40 (21%)
necessitaram de reintubação em 48 horas, constituindo o grupo falência.
Através da análise de regressão logística, o sexo feminino foi identificado
como fator independentemente associado à falência do desmame. Os
pacientes com falência permaneceram por mais tempo na UTI (média de 15
vs 24 dias; p < 0,01). A taxa de realização de traqueostomia foi maior no
grupo com falência (48% vs 5%; p < 0,01). A taxa de mortalidade na UTI foi
de 21%; intervalo de confiança de 95%: 15-27%. O modelo de regressão de
Cox ajustado para a gravidade à admissão na UTI identificou que a falência
do desmame aumentou o risco de óbito na UTI (risco relativo: 3,08; intervalo
de confiança de 95%, 1,51- 6,30; p < 0,01). CONCLUSÔES: Após o controle
para variáveis clínicas e gravidade à internação na UTI, o sexo feminino
apresentou associação independente com a falência do desmame.
Pacientes com falência apresentaram mais tempo de internação na UTI,
maior taxa de traqueostomia e maior risco de óbito na UTI.
Descritores: 1. DESMAME DO RESPIRADOR/estatística & dados numéricos
2. DESMAME DO RESPIRADOR/efeitos adversos 3. DESMAME DO
RESPIRADOR/mortalidade 4. PROGNÓSTICO 5. ESTUDO DE COORTES

Summary
Yamauchi LY. Weaning failure: rate, risk factors and outcomes of prolonged
mechanically ventilated patients [thesis]. São Paulo: "Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo"; 2004. 87p.
CONTEXT: The rate of weaning failure of patients receiving mechanical
ventilation (MV) has been studied. According to the literature, about 15% of
long-term mechanically ventilated patients who are removed from MV and
extubated require reintubation within 48-72 hours after extubation. Many
studies have focused on determining patient readness for weaning, methods
for conducting spontaneous breathing trials, the optimal strategy of
progressive withdrawal of support and elucidating the causes for weaning
failure.Developing predictive tools and optimizing extubation decisions
require knowledge of the risk factors for weaning failure. Patients requiring
reintubation after weaning have a poor prognosis, with hospital mortality
exceeding 30 to 40%. OBJECTIVE: To determine the rate of weaning failure,
risk factors, intensive care unit (ICU) and hospital outcomes in a number of
heterogeneous patients with prolonged MV. DESIGN, SETTING, AND
SUBJECTS: Prospective cohort of consecutive adult patients admitted to 11
ICU who received MV (≥ 72 hours). The failed weaning group consisted of all
patients reintubated within 48 hours. All others were considered to be
succesfully weaned. Study endpoints included weaning failure vs success
and ICU death vs survival. RESULTS: Of 189 intubated patients, 149 (79%)
were succesfully extubated, and 40 (21%) required reintubation within 48
hours. Using multiple logistic regression, female gender was an independent
predictor of weaning failure. The mean ICU length of stay was significantly
longer in weaning failure group (15 vs 24 days; p < 0.01). The rate of
tracheostomy was higher in the failure group (48% vs 5%; p < 0.01). The ICU
mortality rate was 21%; Confidence Interval, 15 - 27%. In a Cox model
adjusting on severity at ICU admission, weaning failure increased the risk of
death in the ICU (RR: 3.08; 95% Confidence Interval, 1.51 - 6.30; p < 0,01).
CONCLUSION: After adjusting for severity of ilness and medical conditions,
female gender had a significant independent association with increased risk
of weaning failure (WF). WF had association with prolonged ICU stay and
higher rate of tracheostomy. Patients with weaning failure were 3 times more
likely to die in the ICU.
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