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Resumo  

Introdução: O desmame ventilatório mecânico está relacionado à retirada, gradual ou 
abrupta, do suporte artificial de ventilação e do processo que o segue de readaptação 
do paciente à ventilação espontânea. Nesse método estão envolvidos diversos 
conceitos, que necessitam ser contextualizados para o satisfatório e abrangente 
entendimento do processo, envolvendo ventilação mecânica e seus princípios, 
definições de procedimentos realizados, a disposição da avaliação clínica e finalmente 
os fatores preditivos para sua execução. Objetivo: O estudo teve como objetivo 
revisar acerca do desmame ventilatório mecânico, identificando conceitos básicos para 
seu entendimento, tal como os parâmetros preditivos para o sucesso. Metodologia: 
Para o recolhimento de informações, foi realizado uma revisão de literatura em 
plataformas digitais como Scielo e PubMED onde foram selecionados artigos 
consistentes para a revisão presente. Resultados/Considerações finais: A retirada 
do paciente da respiração mecânica é um momento importante, correspondendo a 
40% do período total em que o paciente permanece ligado ao ventilador. Assim sendo, 
a utilização de protocolos e fatores preditivos para o reconhecimento da aptidão de 
cada paciente à iniciar ou não esse processo contribui para seu sucesso, além de 
reduzir o tempo em unidades de terapia intensiva (UTI). 

Descritores: Ventilação mecânica, desmame ventilatório e fatores preditivos. 

 

 

 Abstract   

Introduction: Mechanical ventilatory weaning is related to the gradual or abrupt 
remove of the artificial ventilation support and the process that follows the patient's 
rehabilitation to spontaneous ventilation. In this process, important concepts are 
involved, which need to be contextualized for the satisfactory understanding of the 
method, involving mechanical ventilation and its principles, definitions of procedures 
performed, the disposition of the clinical evaluation and, finally, the predictive factors 
for its execution. Aim: The study aimed to review mechanical ventilation 
weaning,indentifying and discussing basic concepts for their understanding, as well as 
the predictive parameters for the process. Methodology: To collect information, a 
literature review was made on digital platforms such as Scielo and PubMED, where 
articles were selected to assist the present review. Results / Final considerations: 
The patient's removal from mechanical breathing is an important moment, 
corresponding to 40% of the total period in which the patient remains connected to the 
ventilator. Therefore, the use of protocols and predictive factors for the recognition of 
the ability of each patient to start or not this process contributes to its success, as well 
as reducing the time in intensive care units (ICUs). 
Descriptors: Mechanical ventilation, ventilatory weaning and predictive factors. 
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Introdução 

Boa parte dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

(UTI) tem necessidade da ajuda de aparelhos para manter a respiração, isso 

por apresentarem falência ou insuficiência respiratória. Esses pacientes 

necessitam de ventilação mecânica (VM), técnica que permite o aparelho 

auxiliar na entrada e saída de ar dos pulmões. 1 

Apesar de eficaz, o paciente submetido à ventilação mecânica por um 

longo período pode apresentar lesões pulmonares e pneumonia associada à 

VM o que eleva a taxa de mortalidade, além de apresentar um alto custo. 1
 Por 

esses motivos, o desmame ventilatório deve ser realizado com o mínimo de 

tempo possível, exigindo assim uma boa avaliação quanto às causas que 

geraram a necessidade do método.2  

O paciente em VM necessita de monitoramento constante, para verificar 

se está apto para realização do desmame ventilatório, pois quanto mais cedo 

iniciar a respiração espontânea menor será a ocorrência de complicações do 

quadro clinico. O sucesso do desmame da VM preconiza a sustentação da 

ventilação espontânea por um período mínimo de 48 horas, e a falha do 

processo ocorre caso seja necessário retomar a ventilação artificial dentro 

desse período. 3 

De acordo com a Diretriz brasileira de VM, alguns dos critérios que 

viabilizam esse processo são: causa da falência respiratória resolvida ou 

controlada, pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2) ≥60 mmHg 

com fração inspirada de oxigênio (FIO2)  ≤0,4 e pressão positiva expiratória 

final (PEEP) ≤5 a 8 cmH2O, hemodinâmicamente estável, com boa perfusão 

dos tecidos, sem ou com doses baixas de vasopressores, ausência de 

problemas cardíacos que repercuta no bem estar do paciente, capacidade de 

realizar esforços inspiratórios, balanço hídrico zerado ou negativo nas últimas 

24 horas, equilíbrio ácido-básico e eletrolítico normais.4 

 

  

Objetivo 
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O estudo teve como objetivo revisar a cerca do desmame ventilatório 

mecânico, identificando conceitos básicos para seu entendimento, tal como os 

parâmetros preditivos para o sucesso. 

Métodos 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre desmame de ventilação 

mecânica em pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva. A 

revisão teve como base informações obtidas na base de dados Google 

Acadêmico, Scielo e PUBMED. Foram selecionados artigos escritos entre 2007 

a 2015, em português. Descritores: ventilação mecânica, desmame, unidades 

de terapia intensiva. Foram utilizados 15 artigos sobre o assunto. 

Resultados 

Os estudos encontrados na busca em plataformas digitais estão 

relacionados na tabela a seguir.  

REFERÊNCIA OBJETIVOS MÉTODOS CONCLUSÃO 

Pasini et al., 2007
5
 O objetivo primário 

deste estudo foi 

verificar se a 

traqueostomia precoce 

(TP) influencia o tempo 

de VM em pacientes 

com traumatismo crânio 

encefálico (TCE) grave. 

Estudo prospectivo, 

observacional, incluindo 33 

pacientes com pontuação 

admissional na escala de 

coma de Glasgow (ECG) ≤ 10, 

analisados segundo o 

momento de realização 

traqueostomia, após a 

intubação traqueal (precoce: t 

≤ 6 dias; intermediária: t = 7 a 

11 dias; tardia: t ≥ 12 dias) e o 

desmame ventilatório. 

 

A traqueostomia precoce 

pode reduzir o tempo de 

ventilação mecânica, mas 

não influencia o tempo de 

internação hospitalar em 

pacientes com TCE grave.  

Silva et al., 2008
6
 Verificar os fatores 

associados ao 

insucesso no desmame 

de crianças submetidas 

a correção cirúrgica de 

cardiopatias 

congênitas. 

Estudo de corte. A amostra foi 

composta de 29 crianças. As 

cardiopatias foram divididas 

em cianóticas (nove crianças) 

e acianóticas (20 crianças). 

Foram estudadas crianças de 

0 a 5 anos, submetidas a 

cirurgia cardíaca com 

permanência em ventilação 

mecânica invasiva. 

Os dias de ventilação 

mecânica invasiva (VMI), a 

SpO2  reduzida e a FiO2 

elevada foram os 

principais fatores 

associados à falha na 

extubação neste grupo de 

pacientes. 

GoldwasserI et al., 

2007.
7
 

Descrever os pontos 

mais importantes 

relacionados ao 

desmame da ventilação 

mecânica. 

Objetivou-se chegar a um 

documento suficientemente 

sintético, que refletisse a 

melhor evidência disponível na 

literatura. 

A liberação do paciente do 

ventilador é um momento 

muito importante da 

ventilação mecânica. A 

utilização de protocolos 

para reconhecimento dos 

pacientes aptos a serem 

extubados contribui com a 

redução do tempo de 

internação dos pacientes 

em UTI. 
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REFERÊNCIA OBJETIVOS MÉTODOS CONCLUSÃO 

Lima et al., 2012
8
 Analisar o perfil clínico 

e os fatores de sucesso 

e insucesso do 

desmame ventilatório 

em pacientes 

acometidos por TCE. 

Estudo transversal, 

observacional e abordagem 

quantitativa, com vítimas de 

TCE internados na UTI do 

Hospital Instituto Dr. José 

Frota em Fortaleza-CE. Os 

dados foram coletados por 

meio dos prontuários, 

verificando: local e causa do 

trauma, local do hematoma, 

níveis de consciência e tipo de 

desmame ventilatório, 

divididos em dois grupos: 

sucesso e insucesso do 

desmame. 

 

O sucesso do desmame 

da ventilação mecânica 

ocorreu em 72,6% dos 

casos, tendo como 

principal causa o acidente 

de carro, com prevalência 

das fraturas de osso 

frontal, hematoma 

subdural e predominância 

do método de tubo T para 

extubação. 

Diniz et al., 2009
9
 Comparar as variáveis 

respiratórias e os dados 

vitais coletados durante 

a utilização de uma 

FiO2 suficiente para 

manter a saturação 

periférica de oxigênio 

em 92% (ideal) com 

aquelas coletadas 

durante uma FiO2 

rotineiramente ajustada 

em 40% (basal) em 

pacientes sob 

desmame ventilatório; 

Estudo prospectivo cruzado. 

As variáveis frequência 

respiratória, volume corrente, 

pressão de oclusão, relação 

tempo inspiratório/tempo total, 

pressão arterial e frequência 

cardíaca foram coletados, 

sequencialmente, aos 30 e 60 

minutos sob FiO2 basal (40%) 

e, em seguida sob FiO2 ideal. 

Essas foram comparadas pelo 

modelo linear generalizado 

para medidas repetidas. Para 

comparar os valores basal e 

ideal da FiO2 e da PaO2 foram 

utilizados os testes t Student 

ou Wilcoxon. 

 

 

Esses resultados sugerem 

que níveis de FiO2 

suficientes para manter 

uma SpO2 ≥92% não 

alteraram o padrão 

respiratório ou provocaram 

alterações clínicas em 

pacientes sob desmame 

ventilatório. 

Antunes et al., 2003
10

 Determinar o efeito do 

posicionamento em 

prono na estabilidade 

cardiorrespiratória de 

prematuros, durante o 

desmame da ventilação 

mecânica e na 

evolução do desmame 

ventilatório. 

Janeiro a dezembro de 1999, 

uma amostra de 42 

prematuros, com peso de 

nascimento menor que 2.000g, 

em ventilação mecânica na 

primeira semana de vida, 

foram, no início do desmame, 

randomizados em dois grupos: 

supino (n=21), e prono (n=21). 

A frequência cardíaca, 

frequência respiratória, 

saturação de oxigênio e 

parâmetros ventilatórios foram 

avaliados a cada hora. A 

duração e as complicações do 

desmame também foram 

avaliadas. 

 

 

Resultados sugerem que a 

posição prona é segura e 

benéfica durante o 

desmame da ventilação 

mecânica, e pode 

contribuir para o sucesso 

do desmame em 

prematuros. 

Santos et al., 2007
11

 Comparar a obtenção 

do índice de respiração 

rápida e superficial 

(IRRS) na modalidade 

ventilação com pressão 

de suporte (PSV) de 10 

centímetros de agua 

(cmH2O) e PEEP de 5 

cmH2 O PSV10; 

pressão positiva 

continua nas vias 

aéreas (CPAP) de 5 

cmH2O em ventilação 

espontânea (ESP), 

Estudo prospectivo incluindo 

54 pacientes em VM há mais 

de 48 horas, submetidos ao 

IRRS em três modos 

ventilatórios: PSV10, CPAP5 e 

ESP nos momentos pré e pós-

nebulização, utilizando tubo-T. 

Os pacientes foram retirados 

da VM quando o IRRS era < 

105. 

Neste estudo pode-se 

observar que o valor do 

IRRS foi superestimado 

quando obtido na 

modalidade PSV10. Foi 

constatado também que 

não houve necessidade de 

nebulização de 30 minutos 

antes da extubação 

traqueal quando o 

desmame é realizado com 

a técnica de redução 

gradativa da PSV. Este 

estudo sugeriu que o IRRS 
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REFERÊNCIA OBJETIVOS MÉTODOS CONCLUSÃO 

correlacionando com 

sucesso ou insucesso 

na retirada da VM. 

foi capaz de prever o 

sucesso do desmame; 

entretanto, incapaz de 

determinar o insucesso 

quando seu valor fosse < 

105. Recomenda-se que o 

IRRS seja analisado em 

associação com outros 

parâmetros preditivos de 

desmame. 

 

Souza; Lugon, 2015
12

 O uso do IRRS é 

recomendado em UTIs 

como um preditor de 

sucesso de desmame 

da VM. O objetivo deste 

estudo foi comparar o 

desempenho do IRRS 

quando calculado pelo 

método tradicional 

(descrito em 1991) com 

o do IRRS medido 

diretamente dos 

parâmetros de VM. 

Estudo observacional 

prospectivo com pacientes em 

VM por mais de 24 h e 

candidatos ao desmame. O 

IRRS foi randomicamente 

obtido pelo mesmo 

examinador pelos dois 

métodos (com um ventilômetro 

e a partir dos parâmetros da 

tela do ventilador). Na 

comparação dos valores 

obtidos com os dois métodos, 

utilizamos o teste de Mann-

Whitney, o teste de correlação 

linear de Pearson e a 

disposição gráfica; 

de Bland-Altman. O 

desempenho dos métodos foi 

comparado através das áreas 

sob as 

curvas ROC. 

 

O desempenho satisfatório 

do IRRS como um previsor 

do sucesso do desmame, 

independentemente do 

método utilizado, 

demonstra a utilidade do 

método com o ventilador 

mecânico. 

Meireles et al., 2013
13

 Caracterizar as 

principais estratégias e 

parâmetros adotados 

por fisioterapeutas no 

desmame difícil da 

ventilação mecânica. 

Estudo transversal incluindo 

todos os fisioterapeutas que 

atuam nas Unidades de 

Terapia Intensiva adulto em 

três hospitais públicos da 

cidade de Fortaleza-CE. 

Utilizou-se um questionário 

com perguntas objetivas, 

relacionadas ao desmame 

difícil da ventilação mecânica, 

havendo itens com 

possibilidade de respostas 

múltiplas. Os dados foram 

tratados de forma descritiva e 

não paramétrica. 

Constatou-se que os 

fisioterapeutas têm 

realizado estratégias 

semelhantes entre si e 

correspondentes à 

literatura, mas não em 

relação aos parâmetros. 

Os parâmetros adotados 

não corroboram com os 

descritos pelos estudos 

científicos. 

 

 

Discussão 

 A ventilação mecânica é tida como um suporte ventilatório, e é utilizada 

para promover a troca gasosa de maneira adequada aos pacientes que, 

espontaneamente, não conseguem realiza-la, além de aliviar o esforço 

muscular da respiração, e evitar o comprometimento hemodinâmico provocado 

pelo aumento das pressões intratorácicas. É realizado através de aparelhos 
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responsáveis por insuflarem as vias aéreas respiratórias com volumes de ar, 

gerando, ou a diminuição da pressão alveolar, ou o aumento da pressão na via 

aérea proximal, visando um gradiente de pressão entre ambos, o que permite 

ao gás entrar nos pulmões.14 

As indicações médicas para que um paciente seja submetido a esse 

procedimento são: 

Quadro 1 – Condições clínicas indicadas à ventilação mecânica 

Reanimação devido à parada cardiorrespiratória; 

 Hipoventilação e apnéia: A elevação na pressão parcial de gás 

carbônico Paco2 (com acidose respiratória) indica que está ocorrendo 

hipoventilação alveolar, seja de forma aguda, como em pacientes com lesões 

no centro respiratório, intoxicação ou abuso de drogas e na embolia pulmonar, 

ou crônica nos pacientes portadores de doenças com limitação crônica ao 

fluxo aéreo em fase aguda e na obesidade mórbida; 

 Insuficiência respiratória devido a doença pulmonar intrínseca e 

hipoxemia. Diminuição da PaO2 resultado das alterações da 

ventilação/perfusão (até sua expressão mais grave, o shunt intrapulmonar). A 

concentração de hemoglobina (Hb), o débito cardíaco (DC), o conteúdo arterial 

de oxigênio (CaO2) e as variações do pH sanguíneo são alguns fatores que 

devem ser considerados quando se avalia o estado de oxigenação arterial e 

sua influência na oxigenação tecidual; 

 Falência mecânica do aparelho respiratório: Fraqueza muscular / 

Doenças neuromusculares / Paralisia; Comando respiratório instável (trauma 

craniano, acidente vascular cerebral, intoxicação exógena e abuso de drogas); 

 Prevenção de complicações respiratórias: Restabelecimento no pós-

operatório de cirurgia de abdome superior, torácica de grande porte, 

deformidade torácica, obesidade mórbida; e parede torácica instável;  

 Redução do trabalho muscular respiratório e fadiga muscular. Um 

aumento no volume minuto através da elevação da frequência respiratória 

(FR), com consequente diminuição no volume corrente (VT), é o mecanismo 
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de adaptação transitório que se não for revertido levará à fadiga muscular 

devido ao aumento da demanda metabólica, aumento da resistência e/ou 

diminuição da complacência do sistema respiratório, fatores obstrutivos intra 

brônquicos, restrição pulmonar, alteração na parede torácica, elevação da 

pressão intra-abdominal, dor, distúrbios neuromusculares e aumento do 

espaço morto. 

Fonte: Adaptado de CARVALHO, 2007. 14 

Uma vez submetido ao suporte de ventilação mecânica, o paciente 

cumprirá o tempo de tratamento mediado por esse processo, e, com o 

consenso do profissional de saúde, será iniciada a interrupção da ventilação 

mecânica, mais conhecida como desmame. Essa, por sua vez, é uma das mais 

importantes medidas no tratamento de pacientes em terapia intensiva e, para 

que seja realizado, é necessário que esse profissional esteja seguro de que 

seu paciente está apto a uma respiração espontânea, para só depois submetê-

lo ao processo de readaptação. 7 

Para que haja a confirmação dessa aptidão é necessário que seja 

realizado um teste de respiração espontânea, na qual consiste na permissão 

do paciente de ventilar com a mediação de tubo traqueal, recebendo pressão 

positiva nas vias aéreas ou ligado a uma fonte enriquecida com oxigênio.3 

Primordialmente, ele é realizado como maneira de iniciar a desconexão à 

ventilação mecânica, mas ainda sim oferecendo um suporte de oxigênio para 

que o paciente consiga manter suas taxas de oxigênio no sangue arterial acima 

de 90%.  Após essa confirmação, é realizada a extubação.15 

Para oferecer esse suporte é necessário que o oxigênio oferecido ao 

paciente em processo de desmame seja através de uma FIO2 até 0,4 e não ser 

aumentada até a desconexão completa da ventilação mecânica. 7 

Os parâmetros preditivos para o desmame devem avaliar as funções 

fisiológicas ligadas à respiração, que objetivam, dentre outras coisas, a 

identificação do prognóstico do processo, avaliados durante o teste de 

respiração espontânea, para assim indicar, ou não, a probabilidade do sucesso 

da extubação.7 

Portanto, para se eleger um paciente ao desmame, os seguintes critérios 

devem ser avaliados: 
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Tabela 1 - Critérios clínicos para considerar o paciente apto ao desmame 

Motivo do início da ventilação mecânica solucionado ou amenizado; 

Paciente sem hipersecreção (necessidade de aspiração superior às 2h); 

Tosse eficaz (pico de fluxo expiratório > 160 L/min)  

Hemoglobina > 8-10 g/dl; 

Adequada oxigenação (PaO2/FiO2 > 150 mmHg ou SaO2 > 90% com FiO2 < 

0,5); 

Temperatura corporal < 38,5-39,0°C; 

Sem dependência de sedativos; 

Sem dependência de agentes vasopressores; 

Ausência de acidose (pH entre 7,35 e 7,45); 

Ausência de distúrbios eletrolíticos; 

Adequado balanço hídrico; 

Fonte: Nemer; Barbas; 2011. 15 

Após a constatação dos parâmetros descritos é necessário que haja um 

planejamento e a elaboração de estratégias eficazes capazes de diminuírem a 

taxa de insucesso do procedimento. Para tanto, em seu estudo7, Goldwasser et 

al., pontua fatos que enaltecem a importância dessas estratégias, tal como 

demonstra a recomendação específica de cada ponto, sendo elas: 

Tabela 2 – Importância de se traçar estratégias e protocolos para desmame 

ventilatório 

Grau de Evidência Estratégias e 

Protocolos 

Recomendação 

A Identificar pacientes 

elegíveis para o teste de 

respiração espontânea 

É necessário eleger 

estratégias para 

identificar pacientes 
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elegíveis para o teste de 

respiração espontânea, 

para que seja reduzido o 

período da ventilação 

mecânica e suas 

possíveis complicações.  

A Interrupção diária da 

sedação 

Pacientes submetidos à 

ventilação mecânica que 

recebem sedativos de 

maneira contínua devem 

ser mantidos sob 

protocolos que visem 

guiar a interrupção diária 

dessa infusão 

B Identificando pacientes 
elegíveis para o teste de 
respiração espontânea 

 

A avaliação para iniciar 

teste de respiração 

espontânea deve ser 

baseada primariamente 

na evidência de melhora 

clínica, oxigenação 

adequada e estabilidade 

hemodinâmica. 

Fonte: Adaptado de GOLDWASSER, Rosane et al., 2007. 7 

Dentre os parâmetros preditivos para o desmame ventilatório, o mais 

conhecido, segundo Nemer e Barbas, é a relação FR/VT (oxigenação/volume 

corrente), na qual demonstra a avaliação do desenvolvimento da respiração 

rápida e superficial. Ainda segundo os autores, valores elevados – acima de 

100-105 ciclos minutos. Litros-1 – dessa relação estão significativamente 

associados ao insucesso do desmame ventilatório mecânico. 
7
 

Ainda publicado por esses autores, em um levantamento bibliográfico, os 

principais parâmetros encontrados em artigos com publicações datadas até 

2009 são a relação FR/VT, pressão inspiratória máxima (Plmáx), FR, VT, 



10 
 

volume minuto e avalição integrada da complacência dinâmica, oxigenação, 

relação pressão de oclusão das vias aéreas em 0,1 s (P0,1)/Plmáx, 

complacência estática do sistema respiratório (Cstat), relação PaO2/FiO2. 7 

Outro parâmetro importante, e o mais acessível em terapia intensiva, 

para avaliar a atividade da respiração é a pressão de oclusão das vias aéreas 

(P0,1), na qual exige, para sua determinação, a introdução de um balão 

esofágico, ou de ventiladores. Seus valores variam entre 0,5 e 1,5 cmH2O. 

Nesse parâmetro, valores entre 4,0 e 4,2 são significantes de sucesso no 

desmame. 7,15 

Além dos já citados, em 2009, um novo índice indicativo desse 

parâmetro foi idealizado, no qual é capaz de avaliar a mecânica respiratória, 

seu padrão e a oxigenação, sendo chamado de integrative weaning index (IWI), 

e calculado da seguinte maneira: IWI – (Cstat x SaO2)/Relação FR/VT. Com 

relação ao seu resultado, uma vez que a Cstat e SaO2 são diretamente 

proporcionais e, em relação à FR/VT indiretamente proporcionais, quanto mais 

alto for o resultado desse índice, melhor será seu prognóstico. 7 

Vale ressaltar que, para avaliar a eficácia dos parâmetros destacados, 

há testes de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), razão 

de verossimilhança (RV) para resultado positivo (RVP), valor preditivo negativo 

(VPN), RV para resultado negativo (RVN), cálculo da área sob a curva (ASC) 

ROC – o mais utilizado – e probabilidade pós-teste para o sucesso e para a 

falha no desmame ventilatório mecânico. 7 

Para a definição do sucesso da interrupção do suporte ventilatório 

mecânico, é necessário que o paciente tenha apresentado um quadro bem 

sucedido do teste de respiração espontânea e manter no mínimo 48h fora da 

VM após extubação. Se esse período não foi cumprido, é realizado a 

reintubação, demonstrando insucesso no desmame. Para falha contínua do 

desmame, alguns fatores podem estar associados, como o déficit da 

musculatura respiratória, o comprometimento das vias aéreas superiores – 

tosse ineficaz, laringoespasmos e secreções abundantes. 7 

Dessa forma, é necessário que o profissional de saúde consiga 

identificar o motivo das falhas no desmame, para reverter de maneira eficaz e 

rápida, visto que a ventilação mecânica prolongada é um fator preditivo de 

óbitos na unidade intensiva de terapia. 7,15 
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Conclusão 

O desmame ventilatório mecânico é um processo no qual, antes de ser 

iniciado, o paciente deve ser bem avaliado, segundo fatores clínicos 

primordiais, para só então ser realizado. Sendo um processo de readaptação 

da respiração normal, é necessário que alguns parâmetros sejam averiguados 

para o seu acontecimento, de acordo com estudos analisados, os índices que 

tornam o desfecho de desmame da ventilação mecânica mais segura são o 

TRE, a relação FR/VC e o IWI, capazes de avaliarem padrão e mecânica 

respiratória, além do nível de oxigenação do indivíduo. Os índices são úteis na 

identificação dos pacientes que provavelmente serão incapazes de tolerar o 

desmame devido ao risco de falha. 
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