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 DESMAME VENTILATÓRIO 
 

 
 
 
O termo desmame refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para 
a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva 
por tempo superior a 24 h. 
 
Não confunda o desmame com a Extubação. 
 
Extubação é a retirada do tubo endotraqueal, isto é, da via aérea artificial. 
Dependendo do tempo que o paciente permanece fora da ventilação mecânica, 
fala-se em sucesso (>48 horas) ou fracasso (<48 horas) na extubação. Nos 
pacientes em ventilação mecânica prolongada, isto é, aqueles com 
dependência de suporte ventilatório por mais de 21 dias, o sucesso do 
desmame é alcançado quando se está fora da ventilação mecânica por mais de 
7 dias. 
 
Precisamos avaliar os seguintes itens para sabermos se nosso paciente 
deve evoluir ao desmame: 
 
a. Identificar o paciente apto para iniciar Desmame, se ele ainda esta com altas 
doses de sedativos. 
b. Avaliar o momento da extubação  
c. Se a necessidade do uso da VNI na retirada da VM  
d. Como conduzir o paciente com Falência de desmame  
e. Como conduzir o paciente com Falência de Extubação 
 
Desta maneira esse conjunto de fatores determinará a segurança e sucesso do 
seu desmame junto ao paciente. 
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Além disso, o desmame pode ser classificado como a dificuldade de tolerar a 
ventilação espontânea, sendo eles: 

Simples: se a retirada ocorre no primeiro teste de respiração espontânea 
(TRE). 

Difícil: se a retirada se dá em até 3 TRE, ou em até 7 dias após o primeiro 
TRE. 

Prolongado: o paciente falha em mais de 3  TRE ou necessita de mais de 7 
dias após o primeiro TRE. 

 

São descritos pelas Diretrizes de Ventilação Mecânica os seguintes itens a 
serem checados antes do início do desmame: 

 

Após checados os itens acima, iniciamos então o protocolo de Desmame, 

sendo ele descrito: 

Para a realização do Teste de Respiração Espontânea (TRE) o paciente deve 
ser desconectado da ventilação mecânica por um período mínimo ideal de 
30 minutos, mas não superior a 120 minutos. Nesse intervalo, o paciente é 
conectado a um tubo T com uma fonte de oxigênio suplementar (paciente 
desconectado do ventilador) ou é feito ajuste do ventilador para o modo 
de pressão de suporte (PSV), com valores de 5-7 cmH2O. 

Além disso, temos alguns índices que nos auxiliaram no sucesso da retirada 

segura do nosso paciente.  

Os índices preditivos de desmame com melhor acurácia são a taxa da frequência 
respiratória dividida pelo volume corrente (f/Vt) ou Índice de Ventilação 
Superficial Rápida (IVSR) 
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Teste de Autonomia Respiratória (Teste de Respiração Espontânea – TRE) : O 
paciente deve ser colocado em Tubo em T ou PSV de 5-7 cm H2O durante 30-
120 minutos 
 

E se der errado mesmo realizando todos os procedimentos corretos?  

Veja quais parâmetros clínicos você deve interromper o desmame: 

 

Caso seu paciente apresente esses sinais, interrompa o desmame e aguarde 
por 24 hrs para reiniciar o processo. É importante identificar qual motivo levou 
ele a falha, para então a reversão e o sucesso posteriormente. 
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