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RESUMO

Referencia: AGRA, Izabel de Souza. Desmame na Ventilação Mecânica: uma revisão
bibliográfica. 2011. 27 páginas. Fisioterapia em Terapia Intensiva. Universidade Católica de
Brasília. Taguatinga – DF. 2011.

A grande maioria dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva (UTI)
necessita de Ventilação Mecânica (VM). A retirada do paciente da Ventilação Mecânica pode
ser mais difícil do que mantê – lo. Esse processo se dá através do Desmame que é uma
transição da VM para a espontânea. O processo de desmame é passível de complicações que
vai desde o adiamento da extubação até a necessidade de re-intubação. Uma avaliação de
rotina deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar no qual é de fundamental
importância para identificar sinais de intolerância e mecanismo de falência respiratória de
forma precoce. A utilização de protocolos como forma de avaliação diária tem diminuído o
tempo de VM e a mortalidade dentro das UTI’s. O uso da Ventilação Mecânica Não Invasiva
(VMNI) vem sendo utilizada com rotina nas UTI’s, no qual ocorre diminuição nas taxas de
insucesso do Desmame. O fisioterapeuta tem papel importante na condução de protocolos de
triagem de pacientes para interrupção da ventilação mecânica.

Palavra Chave: Desmame, UTI, Ventilação Mecânica, Ventilação não Invasiva e
Fisioterapia.
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ABSTRACT

The vast majority of patients hospitalized in intensive care units (ICU) require
mechanical ventilation (MV). The withdrawal of patients from mechanical ventilation may be
more difficult than keep - it. This process occurs through the Weaning which is a transition
from MV to the spontaneous. The weaning process is susceptible to complications ranging
from delaying extubation until the need for re-intubation. A routine evaluation should be
performed by a multidisciplinary team in which it is fundamentally important to identify signs
of intolerance and mechanism of respiratory failure early. The use of protocols as a means of
assessing daily has decreased the time of MV and mortality within ICUs. The use of
noninvasive mechanical ventilation (NIMV) has been used for routine in ICUs, in which there
is a reduction in failure rates of weaning. The physiotherapist has an important role in the conduct
of screening protocols for switching patients from mechanical ventilation.

Keywords: Weaning, ICU, mechanical ventilation, noninvasive ventilation and physiotherapy.
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INTRODUÇÃO

A grande maioria dos pacientes, criticamente enfermos, internada em unidade
de terapia intensiva (UTI), necessita de ventilação mecânica. Esta técnica é de alto
custo, associada à alta taxa de morbidade e mortalidade, devido à pneumonia e à
lesão pulmonar associadas à ventilação mecânica

(4).

O processo de suspensão ou retirada da ventilação mecânica é uma
importante questão clínica. Os pacientes são geralmente submetidos à intubação
traqueal e colocados sob ventilação mecânica quando a capacidade ventilatória e/ou
a troca gasosa se encontram alteradas e prejudicadas devido a uma variedade de
doenças (2).
Portanto, as equipes devem estar atentas para que a liberação do paciente da
ventilação mecânica possa ser realizada o mais rápido possível, com planejamento
adequado e seguro e, uma vez o paciente tratado da causa que o levou à ventilação
mecânica, sua liberação do ventilador deve ser, também, a mais rápida possível.
Para a liberação ou desmame, pode-se lançar mão da prova de respiração
espontânea ou da retirada progressiva (4).
Retirar o paciente da ventilação mecânica pode ser mais difícil que mantê-lo.
O processo de retirada do suporte ventilatório ocupa ao redor de 40% do tempo total
de ventilação mecânica. Alguns autores descrevem o desmame como a “área da
penumbra da terapia intensiva” e que, mesmo em mãos especializadas, pode ser
considerada uma mistura de arte e ciência. Apesar disso, a literatura tem
demonstrado, mais recentemente, que protocolos de identificação sistemática de
pacientes em condições de interrupção da ventilação mecânica podem reduzir
significativamente sua duração. Por outro lado, a busca por índices fisiológicos
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capazes de predizer, acurada e reprodutivelmente, o sucesso do desmame
ventilatório ainda não chegou a resultados satisfatórios

(7).

Após a recuperação do quadro agudo com indicação para a suspensão da
VM, a retirada do suporte mecânico invasivo e a extubação devem ser consideradas
como objetivos primários na evolução terapêutica do paciente. Fatores de risco para
a falha da retirada da ventilação mecânica incluem: agitação psicomotora,
broncoespasmo, disfunção miocárdica, analgesia inadequada, distúrbio eletrolítico,
fraqueza da musculatura respiratória, polineuropatia do paciente grave. Vários
estudos têm demonstrado a eficácia da utilização do teste de tubo T de ventilação
espontânea por duas horas nos pacientes que se encontram com critérios para a
extubação, inclusive quando comparados com a modalidade Pressão de Suporte
(PS). Fatores que podem contribuir para o insucesso da retirada da VM são
diminuição da força muscular, hipersecreção pulmonar, agitação psicomotora e
instabilidade hemodinâmica (2).
Várias estratégias são propostas para determinar a adequada instituição e
evolução do desmame. A obtenção de parâmetros respiratórios, especialmente
quando monitorizados durante o teste de ventilação espontânea, e de grande
importância na decisão da equipe clínica. A adoção de critérios preditivos para o
desmame pode auxiliar na avaliação e na seleção dos pacientes aptos em sustentar
a ventilação espontânea imediata e daqueles que necessitam da transição gradual
deste suporte. Apesar destas estratégias adotadas durante o desmame serem
recomendadas e terem o nível de evidência máxima, nem todos os parâmetros
apresentam capacidade preditiva adequada de sucesso na extubação traqueal.
Nesse sentido, e imprescindível que o método de avaliação seja simples e
reprodutível (8).
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A padronização de um protocolo de desmame em UTI pode atender melhor
os requisitos de eficiência e segurança do procedimento, favorecendo a evolução e
diminuindo a incidência de complicações (3).
Dentre essas vantagens destacam-se a redução significativa no tempo de
desmame, redução na relação entre tempo de desmame e tempo total de ventilação
mecânica, diminuição dos índices de insucessos e re-intubações, diminuição da
mortalidade, menor tempo de internação na unidade de terapia intensiva e de
internação hospitalar, conseqüentemente redução dos custos hospitalares

(9).
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OBJETIVOS

Objetivo geral:


Descrever o processo de desmame realizado em pacientes submetidos
à ventilação mecânica.

Objetivo específico:


Descrever as técnicas utilizadas no desmame.



Descrever os cuidados com a retirada da ventilação mecânica.



Descrever a importância de um desmame bem conduzido.



Descrever a importância do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia
Intensiva.
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MÉTODO

Trata-se de um estudo baseado em revisão bibliográfica sobre desmame na
ventilação Mecânica e toda sua complexidade, utilizando como meios de pesquisa
artigos científicos. Os locais de pesquisa foram utilizados literaturas eletrônicas
como a Bireme e Scielo. As palavras chaves utilizadas na busca foram: Desmame
Ventilação Mecânica. A literatura utilizada foi a partir do ano 2005 até o ano de 2007
em português, selecionada através da leitura dos resumos dos artigos.
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DEFINIÇÃO

O termo desmame refere-se ao processo de transição da ventilação artificial
para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva
(VMI), por tempo superior às 24h (7).
O momento adequado para submeter um paciente ao desmame é produto de
parâmetros preferencialmente estáveis, dos exames clínicos diários e desempenho
pulmonar. Quando se trata de liberar do suporte ventilatório pacientes com real
dificuldade de retorno à ventilação espontânea, o sucesso continua vinculado ao seu
acompanhamento

cuidadoso

por

uma

equipe

multidisciplinar

experiente

e

competente, capaz de indicar ou contra-indicar um desmame com base em dados
sólidos, evitando o desgaste físico e a ansiedade excessiva do paciente. Para tanto,
são importantes a detecção precoce de possível falha, a avaliação de sua origem, o
repouso da musculatura respiratória e a implantação de medidas terapêuticas antes
de nova tentativa (9).

COMPLICAÇÕES

Vale destacar que o processo de desmame do suporte ventilatório é passível
de complicações, que vão desde o adiamento desnecessário da extubação traqueal
até a ocorrência do risco de complicação secundária pela extubação precoce e a
necessidade de re-intubação (8).
A pneumonia é a complicação mais comum da VMI, mas a ventilação artificial
também pode representar riscos de lesão traqueal, lesão pulmonar inerente à
própria VMI, aumento da dependência ao ventilador e óbito. Desse modo, preconiza-
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se que a interrupção do suporte ventilatório seja realizada o mais rápido possível.
Por outro lado, sua retirada de forma prematura pode levar à necessidade de reintubação (5).
Insuficiência respiratória após a extubação pode ocorrer mesmo após uma
adequada condução do desmame e até o momento não há nenhum parâmetro
objetivo que possa identificar os pacientes em risco. Dentre as principais causas de
re-intubação estão à obstrução de vias aéreas superiores (edema de glote), fadiga
muscular respiratória, edema cardiogênico, infecções, inabilidade de eliminar
secreções, hipoxemia grave, alteração no estado mental e balanço hídrico
positivo(11).
Além disso, os pacientes que necessitam de re-intubação apresentam
maiores riscos de morbimortalidade do que aqueles que são extubados com
sucesso. Desta forma, e de extrema importância a determinação do modo ideal para
a evolução do desmame da ventilação mecânica (VM)

(8).

O processo de desmame pode ser dividido em três fases, isto é, desmame
durante a ventilação, extubação e desmame do oxigênio suplementar. A primeira
fase é freqüentemente iniciada com a diminuição dos parâmetros do ventilador,
gradativamente, até o paciente conseguir total independência ventilatória. A fase
seguinte consiste na retirada da prótese ventilatória, sendo oferecido, caso
necessário, oxigênio suplementar. E por fim, o desmame gradual do oxigênio
suplementar. Muitos pacientes são extubados diretamente no modo Pressão
Suporte Positivo PEEP, enquanto outros poderão ser extubados através do tubo-T.
Segundo o II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, aproximadamente 60% a
70% dos pacientes criticamente enfermos e ventilados artificialmente podem ser
extubados após breve teste de duas horas de ventilação espontânea. Segundo a
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literatura, além do momento adequado para seu início, a escolha do método de
desmame também influencia no sucesso ou insucesso da extubação, bem como na
morbimortalidade dos pacientes extubados (3).

ÍNDICES PREDITIVOS

Vários fatores preditivos têm sido utilizados para avaliar a capacidade da
musculatura respiratória em manter a ventilação espontânea, indicando maior ou
menor taxa de sucesso do desmame. Ao se avaliar a possibilidade de sucesso do
desmame deve-se levar em consideração a existência de um equilíbrio entre a carga
imposta à bomba muscular respiratória, sua capacidade de sustentar essa carga e
os mecanismos envolvidos no controle da ventilação. Atualmente, usam-se medidas
que traduzem justamente esses fatores. A apreciação conjunta dessas medidas ou
índices pode oferecer uma noção acerca do sucesso dessa intervenção

(6).

Os índices preditivos são usados para prognosticar a capacidade do paciente
em sustentar ventilação espontânea adequada. Alguns parâmetros baseados na
mecânica respiratória, troca gasosa e padrão ventilatório têm sido propostos como
índices preditivos úteis para orientar e definir o melhor momento para a retirada da
VM (10).
Entre os índices mensurados durante o suporte ventilatório, apenas cinco têm
possível valor em predizer o resultado do desmame:
1. Força inspiratória negativa;
2. Pressão inspiratória máxima (PImax);
3. Ventilação minuto (V’E);
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4. Relação da pressão de oclusão da via aérea nos primeiros 100 ms da inspiração
(P0,1) pela pressão inspiratória máxima (P0,1/PImax); e
5. CROP: complacência, freqüência, oxigenação, pressão (7).
Entre os índices medidos durante ventilação espontânea, a acurácia é melhor
em relação aos seguintes parâmetros, quando medidos durante 1 a 3 minutos de
respiração

espontânea:

freqüência

respiratória,

volume-corrente

e

relação

freqüência / volume-corrente (f/VT – índice de respiração rápida superficial), sendo
este último o mais acurado. Entretanto, mesmo estes testes estão associados a
mudanças pequenas ou moderadas na probabilidade de sucesso e fracasso no
desmame (7).

INTERRUPÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

A interrupção da ventilação mecânica refere-se aos pacientes que toleraram
um teste de respiração espontânea e que podem ou não ser elegível para extubação. O teste de respiração espontânea (método de interrupção da ventilação
mecânica) é a técnica mais simples, estando entre as mais eficazes para o
desmame. É realizado permitindo-se que o paciente ventile espontaneamente
através do tubo traqueal, conectado a uma peça em forma de “T”, com fonte
enriquecida de oxigênio, ou recebendo pressão positiva contínua nas vias aéreas
(CPAP) de 5 cmH2O, ou ventilação com pressão de suporte (PSV) de até 7 cmH2O(7).
A avaliação para iniciar o teste de respiração espontânea deve ser baseada
primariamente na evidência de melhora clínica, oxigenação adequada e estabilidade
hemodinâmica. Para se considerar o início do processo de desmame é necessário
que a doença que causou ou contribuiu para a descompensação respiratória en-
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contre-se em resolução, ou já resolvida. O paciente deve apresentar-se com
estabilidade hemodinâmica, expressa por boa perfusão tecidual, independência de
vasopressores (doses baixas e estáveis são toleráveis) e ausência de insuficiência
coronariana descompensada ou disritmias com repercussão hemodinâmica. Além
disto, deverá ter adequada troca gasosa (PaO2 ≥ 60 mmHg com FIO2 ≤ 0,4 e PEEP
≤ 5 a 8 cmH2O) e ser capaz de iniciar os esforços inspiratórios(7).
A desconexão da ventilação mecânica deve ser realizada oferecendo oxigênio
suplementar a fim de manter taxas de saturação de oxigênio no sangue arterial
(SaO2) acima de 90%. A suplementação de oxigênio deve ser feita com uma FIO 2
até 0,4, não devendo ser aumentada durante o processo de desconexão. Outros
modos podem ser tentados para o teste de respiração espontânea, como a
ventilação com pressão positiva intermitente bifásica (BIPAP – biphasic positive
airway pressure) e a ventilação proporcional assistida (PAV - proportional assist
ventilation). Estes modos tiveram resultados iguais ao do tubo-T e PSV no teste de
respiração espontânea (7).
Tubo T e pressão de suporte são métodos igualmente eficazes na prova de
respiração espontânea antes da extubação em pacientes submetidos à ventilação
mecânica com dificuldade de assumir a respiração espontânea (7).
O índice mais utilizado no desmame da VMI é o índice de respiração rápida e
superficial (IRRS), expresso pela razão entre a frequência respiratória (FR) e o
volume corrente (VC). Valores de IRRS maiores que 105 ciclos/min/L foram
estabelecidos como preditivos do insucesso do desmame e extubação

(5).

O IRRS é facilmente aplicável à beira do leito e considerado o índice mais
acurado; além disso, é de baixo custo, e sua aferição independe da cooperação do
paciente ou de seu diagnóstico, o que permite sua utilização em uma grande gama
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de pacientes. Desde que medido corretamente (condições adequadas dos aparelhos
de medida e conhecimento da técnica para obtenção dos índices, além de precisão
no registro dos dados), sua aplicação poderá desempenhar um papel coadjuvante
na decisão da retirada da sonda orotraqueal do paciente crítico, evitando todo o
impacto negativo da necessidade da reintubação (principalmente o risco de
pneumonia e o aumento da taxa de mortalidade)

(5).

A avaliação contínua e próxima é fundamental para identificar precocemente
sinais de intolerância e mecanismos de falência respiratória. Caso os pacientes
apresentem algum sinal de intolerância, o teste será suspenso e haverá o retorno às
condições ventilatórias prévias. Aqueles pacientes que não apresentarem sinais de
intolerância deverão ser avaliados quanto à extubação e observados (monitorados)
por 48h na UTI. Se, após 48 horas, permanecerem com autonomia ventilatória, o
processo estará concluído com sucesso. Se neste período necessitarem do retorno
à ventilação mecânica serão considerados como insucesso (7).
Define-se sucesso do desmame a manutenção da ventilação espontânea
durante pelo menos 48h após a interrupção da ventilação artificial. Considera-se
fracasso ou falência do desmame, se o retorno à ventilação artificial for necessário
neste período (7).
As falhas no desmame devem ser evitadas ao máximo, um desmame mal
conduzido e o seu conseqüente insucesso pode proporcionar aumento de
morbidade, especialmente no que diz respeito à incidência de infecções respiratórias
decorrentes principalmente de uma re-intubação, com conseqüente aumento na
mortalidade (9).
Os pacientes que falharam no teste de respiração espontânea deverão
retornar à ventilação mecânica e permanecer por 24h em modo ventilatório que
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ofereça conforto, expresso por avaliação clínica. Neste período serão reavaliadas e
tratadas as possíveis causas de intolerância (7).
O principal distúrbio fisiológico existente na insuficiência respiratória parece
ser o desequilíbrio entre a carga imposta ao sistema respiratório e a habilidade em
responder a essa demanda. Existem várias evidências para se aguardar 24h antes
de nova tentativa de desmame, para que haja recuperação funcional do sistema
respiratório e de outras causas que possam ter levado à fadiga muscular
respiratória, como o uso de sedativos, alterações eletrolíticas, entre outras. Nos
pacientes que desenvolvem fadiga muscular, a recuperação não ocorre em menor
período. A aplicação do teste de respiração espontânea com tubo-T duas vezes ao
dia não foi benéfica (7).
O modo pressão de suporte também pode ser utilizado no desmame gradual
de pacientes em ventilação mecânica. Isso pode ser feito através da 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 5 a 7 cmH2O, níveis compatíveis
com os do teste de respiração espontânea (7).
Evitar o modo ventilação mandatória intermitente sincronizada sem pressão
de suporte (SIMV) como método de desmame ventilatório (7).
O modo ventilatório SIMV intercala ventilações espontâneas do paciente com
períodos de ventilação assisto-controlada do ventilador mecânico. O desmame com
este método é realizado reduzindo-se progressivamente a freqüência mandatória do
ventilador artificial. Em quatro estudos prospectivos, foi consenso ter sido este o
método menos adequado empregado, pois resultou em maior tempo de ventilação
mecânica. Na sua maioria, estes estudos utilizaram o método SIMV sem suporte
pressórico (7).
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Pacientes que falham em tentativas de desmame desenvolvem uma
respiração rápida e superficial que, em conjunção com a sobrecarga mecânica, leva
à remoção deficiente do dióxido de carbono, resultando em hipoventilação e troca
gasosa ineficaz. Pelo mesmo mecanismo pode-se inferir que aumentos de volume
minuto possam melhorar a eliminação do CO2 (4).

PROTOCOLOS

O processo de retirada de ventilação mecânica deve ser priorizado nas
Unidades de Terapia Intensiva, pois a manutenção do paciente nesse estado, o
coloca em risco de diversos eventos associados a aumento da morbimortalidade.
Dessa forma são recomendados que se desenvolvam nas UTI protocolos de
avaliação diária do paciente, selecionando aqueles que podem ser submetidos à
tentativa de ventilação espontânea. A utilização desses protocolos tem diminuído o
tempo de ventilação mecânica, a duração de internação na UTI, o custo total da
internação e mesmo a mortalidade (2).
A maior dificuldade na aplicação do protocolo encontra-se na correta
identificação dos pacientes realmente aptos para iniciar o processo de desmame e
concluir

com

uma

extubação

bem

sucedida.

A

equipe

deve

observar

cuidadosamente os benefícios da rápida liberação da ventilação mecânica, porém
não deve ignorar os riscos da sua realização prematura. Uma vez que o paciente é
considerado apto para ser retirado da ventilação mecânica, a melhor forma de
identificar se ele é capaz de ventilar espontaneamente é através do teste de
autonomia ventilatória, seja este em tubo-T ou PSV de 7 cmH2O (9).
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Pacientes sob ventilação mecânica recebendo sedativos, particularmente em
infusão contínua, devem ter sedação guiada por protocolos e metas que incluam
interrupção diária da infusão (7).
A administração contínua de sedativos é um preditor independente de maior
duração da ventilação mecânica, maior permanência na UTI e no hospital (6).
Protocolos para desmame conduzidos por profissionais de saúde nãomédicos reduzem o tempo de desmame. Dentro destes, os protocolos para
manuseio de sedação e analgesia implementado por enfermeiros. Um desses
protocolos mostrou uma redução na duração da ventilação mecânica em dois dias (p
= 0,008), redução do tempo de permanência em UTI em dois dias (p < 0,0001) e
redução na incidência de traqueostomia no grupo de tratamento (6% x 13%, p =
0,04). Em determinadas situações clínicas, como utilização de miorrelaxantes,
instabilidade hemodinâmica, fase aguda da síndrome do desconforto respiratório
agudo e outras, a interrupção dos agentes sedativos deverá ser avaliada pela
equipe(7).

VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO – INVASIVA COMO MÉTODO DE DESMAME

A ventilação mecânica não-invasiva (VMNI) vem sendo rotineiramente
utilizada em alguns serviços como um método para auxiliar o desmame da
ventilação mecânica. Os primeiros estudos da aplicação da VMNI no auxílio do
desmame são referentes ao seu uso em pacientes com extubação acidental ou nos
casos de IRpA após a extubação, como uma tentativa de evitar uma provável reintubação. Os resultados da aplicação da VMNI com este objetivo, diminuindo as
taxas de insucesso no desmame são promissores

(1).
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A adequada seleção dos pacientes ao uso da VMNI é o primeiro passo para
o sucesso da técnica. A cooperação do paciente e importante para o sucesso da
VMNI, tornando o seu uso limitado nos pacientes com rebaixamento do estado de
consciência ou com agitação. Da mesma forma, pela inexistência de uma prótese
traqueal a VMNI só deve ser utilizada naqueles pacientes capazes de manter a
permeabilidade da via aérea superior, assim como a integridade dos mecanismos de
deglutição e a capacidade de mobilizar secreções. Instabilidades hemodinâmicas
grave, caracterizadas pelo uso de aminas vasopressoras, e disritmias complexas
são consideradas contra - indicações para o uso da VMNI. Pacientes com distensão
abdominal ou vômitos não devem utilizar VMNI pelo risco de aspiração.

Pós -

operatório imediato de cirurgia do esôfago e contra-indicação para VMNI, entretanto
duvidas persistem acerca da segurança do seu uso no pós-operatório de cirurgias
gástricas. Trauma de face, lesão aguda e/ou sangramento de via aérea são também
consideradas limitações para o uso da VMNI (11).
A VMNI através de máscara facial como estratégia de desmame pode ser
utilizada em paciente com repetidas falhas no teste de respiração espontânea,
porém as evidencias de seu beneficio ainda são consideradas insuficientes. Três
grandes estudos aleatórios abordaram o uso da VMNI como técnica de desmame.
Nesses estudos, foram incluídos pacientes submetidos à ventilação mecânica por 24
a 48 horas e que, após atingirem os critérios para desmame, falharam no teste de
ventilação espontânea. Esses pacientes foram aleatorizados em duas estratégias de
desmame: um grupo foi extubado, e imediatamente submetido à VMNI por máscara
facial e o outro grupo permaneceu intubado e submetido à ventilação com pressão
de suporte em redução progressiva, ou a ventilação assistido-controlada associada
a testes de ventilação espontânea através de tubo-T diariamente. Analisando os três
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estudos em conjunto, a duração media da VMNI foi de 13 a 24 horas/dia, nas 24 a
48 horas iniciais, aumentando-se, progressivamente, os intervalos sem suporte
ventilatório. A VMNI foi aplicada através de mascara facial, com PS variando de 5 a
15 cmH2O e PEEP de 4 a 5 cmH2O, objetivando FR < 25 irpm, troca gasosa
adequada e conforto do paciente. Em dois desses estudos, o grupo submetido à
VMNI apresentou redução na duração da ventilação mecânica, na taxa de
pneumonia e de choque séptico, proporcionando assim aumento na sobrevida em
UTI e na sobrevida de 60 e 90 dias (11).
A menor duração da ventilação mecânica observada no grupo que recebeu
VMNI ainda permitiu redução na permanência em UTI e hospitalar. Um dos estudos
não demonstrou diferenças significativas entre os pacientes que receberam VMNI e
o grupo controle, respectivamente, nas taxas de sucesso do desmame,
complicações, estadia na UTI, estadia hospitalar e sobrevida em três meses (11).

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA DENTRO DAS UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA

A Fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar oferecido aos
pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua atuação é extensa e se faz
presente em vários segmentos do tratamento intensivo, tais como o atendimento a
pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório; assistência durante a
recuperação pós-cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e
motoras; assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório.
Nesta fase, o fisioterapeuta tem uma importante participação, auxiliando na
condução da ventilação mecânica, desde o preparo e ajuste do ventilador artificial à
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intubação, evolução do paciente durante a ventilação mecânica, interrupção e
desmame do suporte ventilatório e extubação (12).
O fisioterapeuta tem papel importante na condução de protocolos de triagem
de pacientes para interrupção da ventilação mecânica. A avaliação diária da
capacidade respiratória dos pacientes em VM pelo fisioterapeuta diminuiu o tempo
de VM em 1,5 dias e reduz a morbidade dos pacientes

(12).

A realização de exercícios ativos em pacientes sob ventilação mecânica
capazes de executá-los, na ausência de contra-indicações, com o objetivo de
diminuir a sensação de dispnéia, aumentar a tolerância ao exercício, reduzir a
rigidez e dores musculares e preservar a amplitude articular. Há benefícios do uso
de exercícios ativos de membros superiores em pacientes em desmame e recémliberados da ventilação mecânica (12).
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CONCLUSÃO

O sucesso do desmame depende da técnica escolhida e da forma que é
desenvolvido e experimentando no qual a otimização do tratamento no sentido de
acelerar o processo do desmame são condutas que visam não apenas o sucesso do
desmame, mas também pode interferir na evolução e no tempo de internação do
paciente.
Portanto, o desmame da ventilação mecânica seguindo um protocolo mantém
alto índice de sucesso e baixa taxa mortalidade, porém são necessários critérios
mais precisos para a condução dos pacientes internados na unidade de terapia
intensiva por um tempo menor de 24 horas de ventilação mecânica.
A VMNI como método de desmame apresenta resultados benéficos, porém há
necessidade de estudos mais consistentes que comprovem esta indicação como
estratégia de desmame.
A importância do fisioterapeuta na UTI reduz a duração da VM e aumenta a
taxa de sucesso durante a realização do desmame.
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