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Introdução: A Ventilação Mecânica (VM) ou suporte respiratório consiste em um
método de tratamento em pacientes com patologias que causam Insuficiência
Respiratória (IR) aguda ou crônica agudizada. Objetivo: Identificar os fatores que
interferem no processo de Desmame Ventilatório e o tempo de permanência em
ventilação mecânica invasiva dos pacientes internados na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) de um Hospital Municipal de Ipatinga-MG no período de um ano. 
Metodologia: Trata – se de um estudo retrospectivo, com direcionamento de uma
pesquisa quantitativa e qualitativa, realizada pelo próprio pesquisador, no período de
maio de 2014. Foram incluídos como sujeitos de pesquisa os pacientes internados na
UTI em uso de ventilação mecânica seja por via orotraqueal ou por traqueostomia, no
período de abril/2013 à abril/2014, que foram atendidos pela equipe de fisioterapia. Os
critérios de exclusão da pesquisa foram os pacientes que não faziam uso do respirador
artificial, portadores de doença neurodegenerativa e aqueles que estivessem
traqueostomizados previamente durante a admissão na UTI. Resultados: Dentre os 118
prontuários avaliados, foram excluídos da pesquisa 11 pacientes por se tratarem de
pacientes previamente traqueostomizados na admissão, portadores de doença
neurodegenerativa ou por não fazerem uso do respirador artificial, totalizando uma
amostra de 107 pacientes. Observou-se que a hipersecreção brônquica (50,5 %) foi a
possível causa que retardou o desmame ventilatório, o que contribuiu para a
permanência do paciente em ventilação mecânica, atingindo a média de 22,4 dias e o
desvio padrão de 24,9. Esta população se caracterizou com o gênero feminino (50,4 %)
e com faixa etária de idade entre 61 a 70 anos (20,4%), sendo a média de idade 57,9
anos e o desvio padrão de 16,6. Prevaleceu à disfunção mista (41,1 %) entre as
variáveis de diagnóstico principal de admissão, seguido da disfunção respiratória o que
representa 33,6% da amostra.  Conclusão: A maioria dos pacientes apresentou
hipersecreção brônquica, o que foi um dos fatores que retardou o desmame da
ventilação mecânica, seguido das variáveis doenças de base e hipoxemia. Estas
doenças influenciaram no tempo de permanência em ventilação mecânica invasiva,
aumentando assim o tempo hospitalar e o gasto com estes pacientes.
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