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RESUMO: Introdução: O Fisioterapeuta vem ao longo dos anos conquistando seu 

espaço no que tange a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), esse se mostra como peça 

fundamental na evolução/prognóstico, desde o início na admissão do paciente 

crítico/grave que necessita de ventilação mecânica invasiva (VMI) contribuindo de 

sobremaneira para a inserção do paciente na VM e operando este ao longo da internação, 

estabelecendo parâmetros bem como diretrizes buscando a melhora deste, completando o 

ciclo através do “desmame” e posteriormente a extubação. Neste diapasão, a contribuição 

do fisioterapeuta durante o desmame da VMI é preconizado pelo III Consenso Brasileiro 

de Ventilação Mecânica, vindo a obter um grau A de recomendação. Diversas técnicas 

são utilizadas para o desmame da VMI desde que o paciente esteja pronto para o 

procedimento, no presente trabalho será analisado duas técnicas de TRE (Teste de 

respiração espontânea) sendo Tubo T e PSV (Pressão de suporte ventilatório), ao passo 

que Tubo T o paciente ventila naturalmente ligada a uma fonte umidificada e enriquecida 

de oxigênio, podendo ser aplicado gradualmente ou abruptamente e PSV é realizado 

gradualmente a redução dos valores da pressão de suporte de 2 a 4 cmH2O, de duas a 

quatro vezes ao dia, tituladas conforme parâmetros clínicos, até atingir níveis compatíveis 

com o TRE. Objetivos: Demonstrar em que pese que se tenha um avanço importante na 

busca de padronizar os protocolos, ainda não há consolidação sobre a melhor técnica, 

sendo elas tubo T e PSV ou que alguma sobressai-se sobre a outra e resulte em menor 

tempo de desmame com consequente número positivo de sucesso. Metodologia: Foram 

analisados os mais relevantes estudos publicados na língua inglesa e portuguesa, durante 

1990 a 2018, tendo como referência as bases de dados MEDLINE (National Library of 

Medicine), PUBMED, LILACS e Scielo. Resultados: Foram analisados 35 artigos e 
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destes 9 abordaram protocolos de TRE e foi observado que eles se divergem na 

preferência pelos métodos de desmame e não se tem concordância quanto à melhor 

escolha entre as modalidades de TRE, portanto verifica-se que cada local aplica de acordo 

com o protocolo adotado. Conclusões: Verificou-se que no momento há poucas pesquisas 

que comparam efetivamente os modos PSV e Tubo T ficando claro a necessidade de mais 

estudos sobre o tema para que seja possível a elaboração de um consenso sobre a eficácia 

e vantagem de se unificar os protocolos de modo que venha a elevar a taxa de sucesso nas 

UTIs. 

Descritores: Desmame; extubação; Ventilação mecânica.  

ABSTRACT: Introduction: The Physiotherapist has over the years conquering its space 

in relation to the Intensive Care Unit (ICU), which is a fundamental part of the evolution 

/ prognosis, from the beginning on admission of the critical / severe patient who needs 

invasive mechanical ventilation (VMI), contributing greatly to the insertion of the patient 

in the MV and operating it during the hospitalization, establishing parameters as well as 

guidelines for the improvement of this, completing the cycle through weaning and 

extubation. In this tuning fork, the contribution of the physiotherapist during IMV 

weaning is recommended by the III Brazilian Consensus on Mechanical Ventilation, 

obtaining a grade A of recommendation. Several techniques are used for weaning IMV 

as soon as the patient is ready for the procedure. In the present work, two TRE techniques 

will be analyzed: T-tube and PSV (ventilatory support pressure), while Tube T the patient 

ventilates naturally attached to a humidified and enriched source of oxygen, and can be 

applied gradually or abruptly and PSV is gradually reduced to support pressure values of 

2 to 4 cmH2O, two to four times a day titrated according to clinical parameters until 

reaching levels compatible with ERT. Objectives: To demonstrate that although there is 

a significant advance in the search to standardize the protocols, there is still no 

consolidation on the best technique, being they tube T and PSV or some one overlaps the 

other and results in shorter weaning time with a consequent positive number of success. 

Methodology: The most relevant studies published in the English and Portuguese 

languages during 1990 to 2018 were analyzed, using the MEDLINE (National Library of 

Medicine), PUBMED, LILACS and SciELO databases. Results: Thirty-five articles were 

analyzed and 9 of them were treated with ERT protocols and it was observed that they 

diverged in preference for weaning methods, and there was no agreement on the best 

choice between SRT modalities. accordance with the protocol adopted. Conclusions: It 
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has been found that there is currently very little research comparing PSV and T-tube 

modes, making clear the need for further studies on the subject, so that consensus can be 

reached on the efficacy and benefit of unifying protocols. increase the success rate in 

ICUs. 

Keywords: Weaning; extubation; Mechanical ventilation. 

 

INTRODUÇÃO  

O Fisioterapeuta vem ao longo dos anos conquistando seu espaço no que tange a 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), esse se mostra como peça fundamental na 

evolução/prognóstico e parte essencial da equipe multidisciplinar que compõe aquela 

unidade, tendo em vista que atua de modo a tratar e a evitar moléstias respiratórias e 

motoras que se agravariam caso esse profissional não se fizesse presente, desde o início 

na admissão do paciente crítico/grave que necessita de ventilação mecânica invasiva 

(VMI) contribuindo de sobremaneira para a inserção do paciente no VM e operando este 

ao longo da internação, estabelecendo parâmetros bem como diretrizes buscando a 

melhora deste, completando o ciclo através do “desmame” e posteriormente a extubação. 

(JERRE, et al 2007). Neste diapasão, a contribuição do fisioterapeuta durante o desmame 

da VM é preconizado pelo III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, vindo a obter 

um grau A de recomendação. Haja vista que, foi demonstrado através de diversos estudos 

que a implantação de protocolo de desmame e a avaliação diária feita por fisioterapeutas 

têm trazido bons ganhos no desmame (JOSÉ et al 2013). 

III consenso Brasileiro de ventilação mecânica aponta que o desmame da 

ventilação mecânica (VM) pode ser definido como a transição da ventilação artificial para 

a ventilação espontânea em pacientes que permaneceram em VM por um período superior 

a 24 horas (GOLDWASSER et al., 2007). 

 É definido que temos três tipos de desmame são eles: desmame rápido que envolve 

uma rápida alteração da VMI para a ventilação espontânea (fisiológica) e obtém sucesso 

no primeiro TRE ; temos o desmame gradual que consiste em um paciente, com quadro 

cardiorrespiratório prejudicado, anomalias de múltiplos órgãos, doenças 

neuromusculares, que geralmente falha no primeiro TRE e necessita de até 3 (três) TRE 

ou até 7 (sete) dias pós primeiro TRE e o desmame difícil são pacientes que não 

conseguem realizar a ventilação espontânea ou que não apresenta baixos níveis de suporte 
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ventilatório esse paciente falha em mais de 3 (três) TRE consecutivos ou com necessidade 

> 7 (sete) dias de desmame após o primeiro TRE. (GAMBAROTO, 2006) 

Necessário se faz definir as causas primárias que levaram o paciente a necessitar 

da ventilação mecânica, verificando se houve melhora ou já foi solucionada a causa que 

levou a falência respiratória. Tão logo o paciente apresente sinais de que poderá passar 

pelo desmame a citar: presença de drive respiratório, sinais de boa perfusão tecidual, 

independência de vasopressores (doses baixas e estáveis são toleráveis), ausência de 

insuficiência coronariana ou arritmias com repercussão hemodinâmica, equilibro ácido 

básico (pH ≥ 7,3), adequada troca gasosa (PaO2 > 60mmHg com FIO2 ≤ 0,4 e Peep ≤ 5 

à 8 cmH2O), correção da sobrecarga hídrica e valores eletrólitos normais. E se foi 

suspenso ou teve diminuição dos sedativos e bloqueadores musculares, qual estado de 

consciência do paciente, verificar-se há ausência de sepse e de hipertermia, se o indivíduo 

está hemodinamicamente estável. (BORGES, ANDRADE Jr, LOPES, 2006).  

Segundo Savi em 2012 Para se obter uma maior taxa de sucesso no desmame é 

utilizado o índice de Tobin, ou teste de respiração rápida e superficial, que é a verificação 

do volume corrente (VC) e da frequência respiratória (FR) através de um ventilômetro 

percebe-se que valores maiores que 105 (cento e cinco) são índices para falha de 

desmame. 

De acordo com o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, 2007 outro 

teste complementar habitualmente utilizado é a Pimáx, obtido através do 

Manovacuômetro, o qual é anexado no tubo orotraqueal, sendo solicitado que o paciente 

faça esforço inspiratório máximo, no tempo de 20 a 30 segundos, e o valor mais alto 

define a Pimáx, tendo consciência que o valor de referência deve ser maior que – 30 

cmH2O.  

Diversas técnicas são utilizadas para o desmame do suporte ventilatório, desde 

que o paciente esteja pronto para o procedimento. Diretrizes baseadas em evidências 

recomendam a realização de teste de respiração espontânea ou de retirada progressiva, 

realizada antes da extubação a fim de fornecer informações sobre a capacidade 

respiratória do paciente (MACLNTYRE; COOK; ELY, 2001).  

A pressão de suporte (PSV) proporciona ao paciente através do tubo uma pressão 

positiva que é ciclado quando há queda do fluxo em 25%, os benefícios alcançados pelo 

seu uso foi o conforto proporcionado durante toda respiração, principalmente devido o 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A5
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
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auxílio no esforço respiratório, o treinamento da musculatura respiratória com um aspecto 

mais fisiológico, além de melhorar o fluxo, a frequência respiratória e o tempo 

inspiratório livre (BORGES, ANDRADE Jr, LOPES, 2006). É indicado o teste de duas 

horas com PSV (ventilação com pressão de suporte) de 5 a 8 com H2O (dependendo do 

paciente) com acompanhamento e monitorização constante do fisioterapeuta e da equipe 

multidisciplinar. Havendo sucesso no teste, pode-se planejar a extubação, no entanto, se 

apresentar sinais de intolerância, deve-se alterar os parâmetros ventilatórios para oferecer 

lhe conforto, reavaliar e tratar as causas da intolerância. (GAMBARATO, 2006) 

O método Tubo T (TT) consiste na situação em que o paciente ventila 

naturalmente ligada a uma fonte umidificada e enriquecida de oxigênio. Pode ser 

realizado através de dois protocolos diferentes: interrupção abrupta (teste de ventilação 

espontânea variando de 30 minutos a 2 horas após o paciente extubado) ou interrupção 

gradual (onde existe alternância entre a respiração assistida dada pela VM e os períodos 

de ventilação espontânea, alongando-se progressivamente esses períodos conforme a 

tolerância clínica, até a extubação. (BROCHARD et al., 1994).  

De acordo com o III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, 2007 o paciente 

deve ser colocado em Tubo em T ou PSV de 5-7 cmH2O durante 30-120 minutos. 

Durante o TRE o paciente deve ser monitorizado para sinais de insucesso. É considerado 

sucesso no TRE pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade 

hemodinâmica e conforto adequados. Os sinais de intolerância são Frequência 

respiratória > 35 rpm, saturação arterial de O2 < 90%, frequência cardíaca > 140 bpm, 

pressão arterial sistólica > 180 mmHg ou < 90 mmHg e sinais e sintomas de agitação, 

sudorese, alteração do nível de consciência.  

O uso de protocolos nas unidades de terapia intensiva tem demonstrado bons 

resultados, tendo em vista que, esses protocolos são elaborados e aplicados por 

fisioterapeutas, consistindo em avaliar os pacientes que através dos indicadores 

fisiológicos e dos princípios clínicos poderá ser tomada a decisão de começar o processo 

de desmame, abrangendo a fase da descontinuidade do suporte ventilatório e a 

monitorização do paciente durante o tempo de autonomia ventilatória e depois na 

extubação quando se retira a prótese ventilatória, desde que o paciente permaneça estável 

durante o período superior a 2 horas e utilizando apenas o oxigênio suplementar, depois 

de 30 minutos da extubação será feita uma nova gasometria a fim de reavaliar a condição 

do paciente (COLOMBO et al, 2007).  
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O sucesso do desmame se dá quando o paciente consegue manter-se em respiração 

espontânea por um período de 48 horas após a descontinuidade do suporte ventilatório 

mecânico sem fracasso, quando existe a necessidade de ventilação mecânica durante esse 

período, assim sendo, é feita um novo teste de respiração espontânea após 24 horas, caso 

o paciente ainda se mostre elegível e tenha sido revista à falta de tolerância para a 

respiração espontânea (GOLDWASSER, et al 2007). Os elementos que podem acarretar 

o insucesso do desmame são a diminuição da concentração de oxigênio no sangue, fadiga 

dos músculos respiratórios, atrofia muscular, endocrinopatias, alterações na gasometria, 

hiperinsuflação pulmonar, disfunções neurais e alterações emocionais (MORAES, 

SASAKI, 2003).  

Deste modo, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática acerca da 

atuação do Fisioterapeuta utilizando TRE (Tubo-T ou PSV) no desmame da VM 

reforçando a importância de protocolos na rotina da UTI e comparando a taxa de sucesso 

e insucesso entre ambos que nos direcione a depender do caso o mais indicado. 

MÉTODOLOGIA 

  Em Julho de 2018, foi iniciada uma revisão narrativa, onde o estudo compreendeu 

um levantamento bibliográfico através dos sites SCIELO (ScientificElectronic Library 

Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 

Bireme e PubMed, utilizando as palavras-chaves Desmame; extubação; Ventilação 

mecânica. Foi realizada também uma revisão de capítulos texto de livros, periódicos onde 

abordam conceitos, formas de desmame e a importância do fisioterapeuta na UTI. O 

período da pesquisa foi de 90 dias (Julho 2018 a Setembro 2018), e levaram-se em 

consideração acervos científicos no período de 1994 a 2018. Foram analisados 35 artigos 

e destes 9 abordaram protocolos de TRE e foi observado que eles se divergem na 

preferência pelos métodos de desmame e não se tem concordância quanto à melhor 

escolha entre as modalidades de TRE, portanto verifica-se que cada local aplica de acordo 

com o protocolo adotado. Os trabalhos foram analisados e selecionados, tendo como 

critérios de inclusão os estudos com protocolos de desmame em adultos em unidades de 

terapia intensiva. A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita 

de forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão 

sistemática elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, relatar sobre a 

atuação da fisioterapia utilizando protocolos no desmame da ventilação mecânica. Após 

a inclusão dos resumos foi realizada uma primeira leitura exploratória. Foi elaborada uma 
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tabela comparativa com alguns TRE utilizados afirmando sua eficiência, contendo: autor, 

ano de publicação, país, características da amostra e resultados. Assim pôde-se situar 

todas as variáveis estudadas, que foram resumidas, e dessa forma permitiram determinar 

a possibilidade de comparar ou não os estudos selecionados. 

RESULTADOS  

  Tabela: Estudos  incluídos  

Autor (es) / Ano Local e tipo da 

amostra 

Tamanho da 

amostra  

TRE Resultados 

PIOTTO, R.F. et al; 

2011. 

Estudo prospectivo 

realizado na  
Unidade Coronária- 

Hospital de Base de 

São José do Rio 

Preto 

36 pacientes divididos 

em grupos experimental 
(qualquer técnica) e 

controle (PSV) 

PSV (pressão de 

suporte)  

No grupo controle (qualquer técnica) dos 

18 pacientes incluídos, 16 foram 
extubados e 2 permaneceram em VM. 

Dos 16 pacientes extubados, 11 não 

passaram no TRE sendo reintubados, dos 

cinco que passaram apenas 1 foi 

reintubado e 4 tiveram sucesso. No grupo 

experimental dos 18 pacientes incluídos 

que utilizaram PSV, 11 foram aprovados 

no TRE e extubados e destes 3 

necessitaram reintubação tendo 8 

sucessos. 

OLIVEIRA, L.R.C. 

et al; 2006. 

Estudo prospectivo 

e caso-controlado 
na UTI da 

Irmandade de Santa 

Casa de 

Misericórdia de São 

Paulo. 

127 pacientes divididos 

em grupos A (VM > 
24horas) e B (VM < 

24horas) 

PSV  

 

Grupo A (VM > 24horas) houve sucesso 

de 91% (73) pacientes foram extubados, 
9% (7) pacientes não teve sucesso. Ao 

passo que no grupo B (VM < 24horas) 

houve sucesso de 89% (42) pacientes 

foram extubados, 11% (5) pacientes não 

obtiveram sucesso. 

COLOMBO, T. et al; 

2007. 

Estudo aleatório e 

prospectivo 

realizado Hospital 

Santa Paula – 

Unidade 

Coronariana  

120 pacientes divididos 

em grupos A e B a 

escolha dos pacientes 

foram aleatórias  

Tubo-T e PSV No grupo A 74 pacientes utilizaram PSV 

tendo uma taxa de sucesso de 70 e 

insucesso de 4, ao passo que no grupo B 

tinham 46 que utilizaram o Tubo-T onde 

39 obtiveram sucesso e 7 insucesso. 

ASSUNÇÃO, M.S.C. 

et al; 2006. 

Estudo prospectivo 

realizado na UTI do 

Hospital de São 
Paulo – UNIFESP. 

49 pacientes  Tubo-T Dos 49 pacientes incluídos 38 evoluíram 

para extubação, após a primeira tentativa 

de TT por duas horas. Após a extubação 
12 foram re-intubados, sendo que 9 

ocorreram devido à insuficiência 

respiratória. Os pacientes que obtiveram 

sucesso no Tubo-T apresentavam menor 

tempo prévio de VM sendo sucesso em 26 

pacientes.  

FREITAS, E.E.C; 

DAVID, C.M.N. 

2006. 

Estudo clínico 

prospectivo 

observacional, 

realizado no centro 

de tratamento 

intensivo (CTI) da 
Casa de Saúde São 

José, Rio de 

Janeiro. 

60 pacientes. Tubo-T e PSV  Dos 60 pacientes, 34 evoluíram com 

sucesso e 26 com insucesso, O método de 

desmame, Tubo-T e PSV, foi por 

coincidência em número igual nos dois 

grupos.  

BROCHARD, L. et al 

1994. 

 

Estudo 

randomizado em 

três unidades de 

Terapia Intensiva 

109 pacientes entraram 

no estudo (35 com 

Tubo-T, 43 com SIMV e 

31 com PSV).  

Tubo-T, SIMV e 

PSV 

Foi encontrado menor número de falhas 

com PSV do que com os outros dois 

modos (23% para PSV, 43% para Tubo-

T, 42% para SIMV.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBrochard%2520L%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D7921460&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjurDAD17wLC7SKZcuZh3ckfEVoMA
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SERRA, M.P; 

CARR, A.M.G; 

CARDOSO, F.E.F; 

TORQUATO, J,Á. 

2011. 

Estudo 

longitudinal, 

prospectivo e 

analítico realizado 

na UTI do Hospital 

Maternidade do 

Braz 

16 pacientes Tubo-T e PSV Houve sucesso principalmente para 

técnica de PSV, evidenciando um 

(p=0,0019) sendo comprovado pelo nível 

alfa de 0,05 do teste Qui Quadrado. 

Porém na técnica de Tubo-T não houve 

significância estatística dos resultados. 

OLIVEIRA, A.G.; 

ALMEIDA, L.A.; 

BOSCHETTI, L.; 

SANDOVAL, R.A. 
2010. 

Estudo quantitativo 

retrospectivo de 

prontuários de 

pacientes 
internados na UTI 

médica do HC-UFG 

26 pacientes, divididos 

em  13 pacientes 

utilizaram SIVM + PS, 7 

utilizaram máscara de 
o2 e 6 utilizaram Tubo-

T 

SIMV + PS, 

retirada abrupta 

associada à 

máscara de O2 e 
Tubo-T. 

 

Os pacientes que utilizaram SIMV + PS 8 

tiveram sucesso e 5 insucesso, os que 

utilizara máscara de O2 5 tiveram sucesso 

e 2 insucesso e Tubo-T 6 tiveram sucesso 
e 1 insucesso. 

EZINGEARD, E, et 

al; 2006. 

Estudo prospectivo, 

não randomizado 

em duas unidades 

de terapia intensiva 

no Hospital 

Universitário 

Bellevue 

 

118 pacientes Tubo-T e PSV 118 pacientes foram incluídos e 

submetidos a um ensaio com tubo T, após 

o qual 87 foram extubados com sucesso e 

31 insucessos, estes 31 foram submetidos 

a mais um ensaio com PSV com 21 

pacientes extubados sendo que destes 10 

insucessos. 

 

DISCUSSÃO 

A partir dos dados levantados por meio do estudo em questão, pode-se observar 

que independente da escolha do método de desmame da ventilação mecânica, da idade, 

do sexo ou da doença de base, faz-se necessário o estabelecimento de um protocolo de 

desmame para que se possa garantir maior índice de sucesso.  

Segundo Piotto et al, 2011 foram incluídos de forma prospectiva e consecutiva 36 

pacientes internados na UC em VM por mais de 24 horas, com idade média de 59,5 ± 

16,4 anos, sendo 58,3% do sexo masculino.  Os pacientes foram randomizados de forma 

manual em dois grupos. Foi decidido que o primeiro paciente seria do grupo experimental 

e o outro do grupo controle e assim sucessivamente.  O grupo experimental integrado por 

pacientes que fizeram o desmame nos ditâmes do protocolo do TRE e o Grupo controle 

integrado por pacientes que fizeram o desmame sem aplicação de protocolo específico e 

segundo os critérios do profissional responsável pelo procedimento. Os protocolos 

utilizados foram redução gradual da pressão suporte e SIMV (Ventilação Sincronizada 

Mandatória Intermitente) e no grupo experimental, após preenchimento de todos os 

critérios clínicos, o TRE era aplicado por 120 minutos, com o ventilador regulado para os 

seguintes parâmetros: frequência respiratória (FR) - 1 rpm, pressão de suporte (PS) - 7 

cmH2 O, pressão expiratória final positiva (PEEP) - 5 cmH2 O e FiO2 - 0,4. O paciente 

era monitorado e se, ao final dos 120 minutos a sua saturação de oxigênio (SaO2) fosse 

maior ou igual a 90%, a FR £ 35 rpm a pressão arterial sistólica (PAS) ³ 90 mmHg e £180 
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mmHg, e a FC £ 140 bpm, sem agitação intensa ou redução do nível de consciência, era 

executada a extubação. Caso o paciente não obtivesse sucesso no teste, eram reinstituídos 

os parâmetros da VM utilizados anteriormente e, após um período de repouso de 24 horas, 

realizava-se novo teste e, assim, sucessivamente até a extubação. Em relação ao objetivo 

primário do estudo, o grupo experimental teve taxas de reintubação significativamente 

menores que o grupo controle (16,7% vs. 66,7%; P = 0,005). No grupo controle, dos 18 

pacientes incluídos, 16 (88,8%) foram extubados e dois (11,1%) permaneceram em VM. 

Dos 16 pacientes extubados, 11 (68,7 %) não passaram no TRE realizado pelo 

investigador e todos foram reintubados em menos de 48 horas após extubação. Dos cinco 

pacientes aprovados no TRE, apenas um (20%) foi reintubado após uma semana por 

complicações da doença de base. Em relação ao grupo experimental, todos os 18 pacientes 

incluídos realizaram o TRE, sendo que 11 (61,1%) foram aprovados e extubados. Destes 

11 pacientes extubados, três (27,3%) necessitaram reintubação, dois deles em menos de 

48 horas. As causas das reintubações foram descompensação da insuficiência cardíaca 

com necessidade do uso de drogas vasoativas e complicações no pósoperatório imediato 

de cirurgia valvar associada à atriosseptoplastia. O terceiro paciente permaneceu 

extubado por mais de uma semana, necessitando reintubação devido a um quadro 

infeccioso pulmonar. Os pacientes do grupo experimental tiveram início do desmame 

tardio em relação ao grupo controle (185,7 ± 22,9 horas vs. 74,7 ± 14,7 horas; P = 0,0004). 

Porém, após estarem aptos ao desmame, este foi realizado em um tempo muito mais curto 

em relação ao grupo controle (149,1 ± 3,6 min vs. 4179,1 ± 927,8 min; P < 0,0001), 

apresentando menor período também entre o final do TRE e a extubação (29,1 ± 3,6 min 

vs. 1493,0 ± 1216 min; P = 0,0005). (PIOTTO, et al 2011). 

Segundo Oliveira et al 2006, avaliou-se 127 pacientes que foram divididos em 

grupos A e grupo B, sendo que no grupo A estavam os pacientes em VM mais de 24 horas 

e no grupo B os pacientes em VM com menos de 24 horas, nesses pacientes do grupo A 

ocorreu sucesso de 91% (73) pacientes foram extubados, 9% (7) pacientes não tiveram 

sucesso e 14% (10) pacientes tiveram que realizar VNI. Ao passo que no grupo B houve 

sucesso de 89% (42) pacientes foram extubados, 11% (5) pacientes não alcançaram 

sucesso e 30% (14) pacientes tiveram que realizar VNI. Houve 8 pacientes que evoluíram 

com extubação não planejada (extubação acidental) e a equipe optou não submetê-los à 

VMI, Como resultados desta tentativa, 3 pacientes permaneceram sem necessidade de 

prótese endotraqueal para ventilação, permanecendo extubados, porém, nos outros 5 
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pacientes houve falha nesta tentativa, necessitando de re-intubação, mesmo após a 

aplicação de VNI. Apenas 1 destes 5 pacientes que houve falha nesta tentativa não evoluiu 

para óbito. Ainda foram observados que 10 pacientes foram extubados sem seguir o 

protocolo de desmame proposto e todos evoluíram com falha no desmame e necessitaram 

de re-intubação. 

De acordo com Colombo et al 2007, os pacientes foram submetidos ao teste de 

autonomia, com duração de duas horas em ventilação espontânea. Ao serem considerados 

aptos ao desmame, os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos, que 

utilizaram métodos diferentes – Tubo-T e PSV + PEEP (PEEP = 5 + PS = 7). O 

procedimento de aleatorização adotado foi em relação ao dia do desmame. Em dias pares 

foram extubados a partir do modo Pressão Suporte associado à PEEP (G1) e dias impares 

Tubo-T (G2). No G1, o desmame foi feito até que os valores propostos fossem atingidos, 

não necessitando da desconexão da VMI, ficando por duas horas com esses parâmetros, 

de forma que permaneceu hemodinamicamente estável. No G2, o paciente foi 

desconectado do ventilador e em seu tubo traqueal conectou-se uma peça tipo T, junto à 

uma fonte umidificada e enriquecida de oxigênio (5 L/ min), ficando também por duas 

horas de forma estável clinicamente. Os 120 pacientes foram divididos em grupos A e B, 

sendo que 74 ficaram no grupo A utilizando PSV tendo uma taxa de sucesso de 70 e 

insucesso de 4, ao passo que no grupo B tinham 46 que utilizaram o Tubo T onde 39 

obtiveram sucesso e 7 insucessos. 

Segundo Assunção et al 2006, foram incluídos 49 pacientes com idade média de 

51,8 ± 21,7 anos, sendo 17 do sexo feminino e 32 do sexo masculino. As incidências de 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e choque séptico foram de 26,5% 

(13 pacientes) e 32,7% (16 pacientes), respectivamente. O tempo prévio médio de 

ventilação mecânica foi de 11,9 ± 13 dias. A indicação da VM ocorreu em 74,5% devido 

à insuficiência respiratória e em 25,5% nos casos de pós-operatório. A retirada da VM 

ocorreu em 79,2% dos pacientes (n = 38) após a primeira tentativa de TT por duas horas. 

Após a extubação 31,6% (12 pacientes) foram re-intubados, em tempo médio de 13 ± 8,7 

horas, sendo que 75% dos eventos (9 pacientes) ocorreram devido à insuficiência 

respiratória. Os pacientes que alcançaram sucesso no TT mostravam menor tempo prévio 

de VM (p = 0,03). Não houve correlação entre o sucesso do TT e as seguintes variáveis 

estudadas: níveis de hemoglobina, relação PaO2 /FiO2, idade e sexo. O mesmo ocorreu 
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quando se verificou o sucesso da retirada de VM, definida pela manutenção da autonomia 

respiratória por 48 horas.  

Segundo Freitas e David, 2006 num estudo realizado com 60 pacientes, 34 

obtiveram sucesso e 26 com insucesso. No grupo insucesso houve falha em 10 por fadiga 

e 16 por hipoxemia. O método de desmame, peça T e PSV, foi por coincidência em 

número igual nos dois grupos. Observou-se que o grupo com sucesso no desmame da VM 

apresentou dias de internação (16,16 ± 11,24 versus 35,69 ± 20,19; p = 0,0001), APACHE 

II (14,97 ± 4,71 versus 18,54 ± 6,36; p = 0,014), dias de VM (9,32 ± 5,92 versus 31,50 ± 

21,49; p = 0,0001), dias de VM em que foi realizado o desmame (dias de VM/desmame 

8,38 ± 4,41 versus 11,62 ± 5,73; p = 0,020), índice de respiração rápida e superficial 

(IRRS 66,41 ± 29,03 versus 98,96 ± 49,64; p = 0,004), resistência de via aérea do sistema 

respiratório (Raw, sr 9,26 ± 3,01 versus 11,58 ± 3,97; p = 0,031) e frequência respiratória 

(25,12 ± 7,05 versus 31,62 ± 9,40; p = 0,005) significativamente menores do que o grupo 

com insucesso. O grupo com sucesso no desmame da VM apontou escala de coma de 

Glasgow, sendo considerado o máximo no paciente intubado no valor de 11 (10,97 ± 0,17 

versus 10,50 ± 1,33; p = 0,035), Pimáx (36,15 ± 15,47 versus 27,04 ± 13,46; p = 0,013), 

pressão expiratória máxima (Pemáx 37,15 ± 14,32 versus 27,35 ± 15,87; p = 0,004), com 

placência estática do sistema respiratório (Cst, sr 40,38 ± 12,76 versus 31,88 ± 13,26; p 

= 0,006), hematócrito (32,13 ± 3,86 versus 29,62 ± 5,05; p = 0,025) significativamente 

maiores do que o grupo com insucesso.  

Segundo Brochard 1994, diversas modalidades de suporte ventilatório têm sido 

indicadas para retirar gradualmente os pacientes da VMI, mas suas respectivas 

consequências ao fim do desmame da VMI não são conhecidos. Foi realizado um estudo 

randomizado em 3 unidades de terapia intensiva em pacientes sob ventilação mecânica 

que preencheram os critérios padrão de desmame. Aqueles que não conseguiram ficar 2 

h de respiração espontânea foram aleatoriamente apontados para serem desmamados com 

testes de peça em T, com ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV), ou 

com ventilação por pressão de suporte (PSV). Critérios específicos para a realização da 

extubação traqueal foram definidos para cada modalidade. O número de pacientes que 

não conseguiram realizar o desmame em 21 dias foi comparado entre os grupos. Os 

pacientes nos quais a intubação traqueal foi necessária em um período de 48 horas após 

a extubação também foram classificados como falhas. Entre 456 pacientes 

mecanicamente ventilados que preencheram os critérios de desmame, 109 entraram no 
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estudo (35 com T-piece, 43 com SIMV e 31 com PSV). Os três grupos foram comparáveis 

em termos de etiologia da doença ou características na entrada do estudo. Quando 

consideradas todas as causas de falha de desmame, foi encontrado menor número de 

falhas com PSV do que com os outros dois modos, com a diferença alcançando apenas o 

nível de significância (23% para PSV, 43% para T, 42% para SIMV p = 0,05). Após a 

exclusão de pacientes cujo desmame foi interrompido por complicações não relacionadas 

ao processo de desmame, a diferença tornou-se altamente significativa (8% para PSV 

versus 33% e 39%, p <0,025). (BROCHARD, et al 1994).  

Segundo Serra et al 2011 Foi realizada uma amostra com 16 pacientes, sendo dez 

do sexo feminino e 6 do sexo masculino, internados na UTI do Hospital Maternidade do 

Braz, maiores de 18 anos, sob ventilação mecânica por mais de 24h e que estavam 

clinicamente de acordo com critérios do protocolo de extubação utilizado pela equipe da 

UTI do hospital retromencionado. No primeiro momento, foi feita uma pré-seleção dos 

pacientes aptos ao desmame e extubação sendo que somente um pesquisador realizou a 

avaliação do protocolo de desmame. A pesquisa foi feita no período de março a maio de 

2010. E os pacientes foram selecionados aleatoriamente para os grupos (PSV) e tubo T. 

O processo de desmame foi dividido em etapas, isto é, desmame do suporte ventilatório, 

extubação e desmame do oxigênio suplementar. A primeira fase foi iniciada com a 

aplicação do protocolo e diminuição dos parâmetros do ventilador gradativamente, até 

conseguir total independência ventilatória (modo PSV) ou instalação do tubo T após 

parâmetros mínimos de suporte ventilatório. A fase seguinte consistiu na retirada da 

prótese ventilatória (extubação), e por fim, o desmame gradual do oxigênio suplementar. 

Foi observado os pacientes tratados com o modo PSV tiveram 8 sucessos e 1 falha, Tubo-

T tiveram 5 sucessos e 2 falhas. 

Segundo Ezingeard, et al; 2006. Foi realizado um estudo onde todos os pacientes 

com VM> 24 h preenchendo os critérios para um teste de desmame foram submetidos a 

um teste de tubo T de 30 min. Se foi alcançado uma boa taxa de sucesso, eles foram 

imediatamente extubados. Caso contrário, uma tentativa de 30 min com +7 cm H2O PS 

foi iniciada com uma inclinação de pressurização individualizada e ajuste do gatilho. Se 

todos os critérios de desmame fossem atendidos, os pacientes foram extubados; caso 

contrário, o MV foi restabelecido. A taxa de falha de extubação em 48 h não diferiu 

significativamente entre os grupos: 11/87 (13%) versus 4/21 (19%), P = 0,39. Os grupos 

foram comparáveis em relação ao diâmetro do tubo endotraqueal, duração da VM, uso de 
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ventilação não invasiva (VNI) após a extubação, escore inicial de gravidade, idade e 

patologia subjacente, exceto para DPOC. Uma porcentagem significativamente maior de 

pacientes com DPOC foi extubada após o teste com PS (8 / 21-38%) do que após um 

único teste com tubo T (11 / 87-13%) (P = 0,003). Dos pacientes, 21/118 (18%) poderiam 

ser extubados após um ensaio com PS, apesar de terem falhado em um teste com tubo-

T. A taxa de reintubação não foi aumentada. Este protocolo pode beneficiar 

particularmente pacientes que são mais difíceis de desmamar, principalmente aqueles 

com DPOC. 

 CONCLUSÃO 

Verificou-se através dos resultados que não existe um consenso atual sobre qual 

método se mostra mais eficaz, já que os protocolos adotados em UTIs são diferentes de 

acordo com a conveniência, capacidade e oportunidade de cada local, mas observou-se 

que o fato de ser adotado um protocolo na UTI instituído por profissional fisioterapeuta 

se mostra com maiores resultados positivos independente da técnica de desmame prevista. 

Observou-se também nos casos concretos levantados que Tubo-T e PSV são igualmente 

eficazes se inseridos dentro de um protocolo padrão na UTI, seguindo de igual forma 

etapas a serem alinhadas pelas equipes multidisciplinares.  
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