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Introdução: Por ocasião da epidemia de Poliomielite em Copenhagem em 1952, a
ventilação mecânica (VM) constituiu um dos pilares terapêuticos em Unidades de
Terapia Intensivas. A duração da ventilação está diretamente associada a uma série de
complicações, incluindo pneumonia associada ao ventilador, lesões de via aérea e
fraqueza muscular, levando ao aumento da morbidade, mortalidade e dos custos
hospitalares. A retirada da VM é uma medida importante nas UTIs, pois, o
prolongamento desnecessário pode acarretar no aumento da incidência de
complicações associadas a VM e dos custos. Objetivo: Identificar pacientes elegíveis
para o processo de desmame e a retirada da VM com segurança em pacientes internado
na UTI do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira/HNSD-MG. Metodologia:
Foram estudados 17 pacientes, 9 do gênero masculino e 8 do gênero feminino em VM
de dezembro de 2011 a junho de 2012. Submetidos a protocolo de avaliação diária a
partir do momento que completasse mais de 24 horas de VM ou durante processo de
discussões multiprofissionais. Itens verificados: RX, resolução da causa da
necessidade de VM, sedação, nível de consciência, troca gasosa, estabilidade
cardiovascular, estado metabólico dentre outros. Realizado extubação no modo
ventilatorios pressão de suporte ventilatório e o teste de respiração espontânea Tubo-T.
Resultados: Dos 17 pacientes extubados (média de 8,64 dias em VM), 14 pacientes
foram extubados em pressão de suporte ventilatória (PSV) e 3 em Tubo ‘T’. Quando
comparado, 7 homens foram extubados em PSV e 2 em Tubo ´T´. Adicionalmente, 7
mulheres foram extubadas em PSV e 1 em Tubo T. Ressaltando que 2 pacientes
tiveram falha na extubação. Conclusão: Estes resultados sugerem que os dois métodos
utilizados PSV e o Tubo ´T´ na transição do processo de desmame para extubação dos
pacientes internados na UTI mostraram-se eficazes, prevalecendo a PSV. Neste
contexto, estudos futuros poderão ser aplicados considerando estabelecer quem seriam
responsivos ou não aos protocolos de tratamento aplicado.
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