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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A epidemiologia e uso de 
estratégias ventilatórias variam amplamente entre pacientes 
submetidos à ventilação mecânica (VM). O objetivo deste es-
tudo foi avaliar o perfil dos pacientes submetidos à VM em 
diferentes instituições, bem como as estratégias ventilatórias e 
complicações.
MÉTODO: Estudo de coorte prospectivo de pacientes subme-
tidos à VM por período maior de 24h em cinco unidades de 
terapia intensiva (UTI) de três cidades da região Oeste do es-
tado do Paraná. Foram analisados dados clínico-demográficos, 
complicações durante o período de VM e desfechos clínicos. As 
estratégias ventilatórias, de desmame e tratamento clínico geral 
ficaram a critério de cada UTI.
RESULTADOS: Foram avaliados 242 pacientes (idade media-
na de 49 anos; 65,7% do sexo masculino), que ficaram em VM 
por um período mediano de 8 dias. A etiologia mais frequente 
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foi trauma e clínico/cardiológico. O modo ventilatório mais uti-
lizado foi assistido-controlado ciclado a volume. Traqueostomia 
foi realizada em 36,8%, no 8º dia de VM. Pneumonia associada 
à VM ocorreu em 35,1% dos pacientes. A mortalidade na UTI 
foi de 45,0%, sendo de 47,5% nos pacientes com síndrome do 
desconforto respiratório agudo. Houve grande variabilidade na 
utilização de estratégias e nos resultados entre as instituições e 
de acordo com a etiologia.
CONCLUSÃO: As características clínicas e utilização de estra-
tégias ventilatórias variam amplamente entre os pacientes com 
insuficiência respiratória e VM. O conhecimento da epidemio-
logia e das condutas clínicas utilizadas pode contribuir para re-
dução de complicações e melhor evolução entre estes pacientes.
Descritores: Avaliação de resultados, Insuficiência respiratória, 
Pneumonia, Ventilação artificial, Traqueostomia.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Epidemiology and 
ventilatory strategies vary widely among patients undergo-
ing mechanical ventilation (MV). The objective of this study 
was to evaluate the profile of patients submitted to MV in 
different institutions, as well as ventilation strategies and 
complications.
METHOD: Prospective cohort study of patients undergo-
ing MV for longer than 24 hours in five intensive care units 
(ICU) of three cities in Paraná state, southern Brazil. We 
analyzed clinical and demographic data, complications dur-
ing mechanical ventilation and clinical outcomes. Ventilatory 
strategies, weaning and clinical management were kept ac-
cording of each ICU.
RESULTS: It was evaluated 242 patients (median age 49 years; 
65.7% male) who remained on MV for a median of 8 days. 
The most frequent etiologies were trauma and clinical/cardiol-
ogy. Most used ventilatory mode was assisted controlled cycled 
volume. Tracheostomy was performed in 36.8%, at 8th day of 
MV. Ventilator-associated pneumonia occurred in 35.1% of pa-
tients. The ICU mortality was 45.0% (being 47.5% in patients 
with acute respiratory distress syndrome. There was great vari-
ability in the use of strategies and outcomes between institu-
tions as well as according to the etiology.
CONCLUSION: Clinical features and use of ventilatory strate-
gies varies widely among patients with respiratory failure and 
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MV. Knowledge of the epidemiology and clinical procedures 
used may contribute to reducing complications and better out-
comes among these patients.
Keywords: Outcome assessment, Pneumonia, Respiratory in-
sufficiency, Ventilation artificial, Tracheostomy.

intRODUÇÃO

Desde sua popularização durante a epidemia de poliomie-
lite na década de 1950, a ventilação mecânica (VM) com 
pressão positiva tem sido uma das bases do manuseio dos 
pacientes críticos em unidade de terapia intensiva (UTI)1,2.
A evolução e prognóstico dos pacientes em VM podem ser 
influenciados por vários fatores, incluindo a etiologia da 
insuficiência respiratória, doenças subjacentes, tabagismo 
e idade3. Por outro lado, fatores relacionados à terapêutica, 
tais como estratégias ventilatórias e de desmame, traque-
ostomia (TQT), protocolos de sedação e desmame, podem 
influenciar no tempo, custos e mortalidade deste grupo de 
pacientes4. O tipo e tamanho da UTI, bem como o número 
de pacientes atendidos em VM em UTI também podem 
interferir nos resultados5.
No entanto, apesar de várias evidências geradas por estudos 
aleatórios e controladas nas últimas décadas6-11 e de diretrizes 
nacionais e internacionais publicadas12-15, há grande dispari-
dade entre as estratégias aplicadas pelas equipes de UTI16.
Tem sido descrito que o manuseio clínico na “vida real” 
pode ser significativamente diferente daquele nos estudos 
científicos, particularmente quando se refere a estratégias e 
abordagens multiprofissionais4.
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil epidemiológico 
dos pacientes em VM, bem como as estratégias e modalida-
des ventilatórias aplicadas por diferentes UTI em três cida-
des da região Oeste do estado do Paraná, no sul do Brasil.

MÉtODO

Realizou-se este estudo de coorte, prospectivo aplicado a to-
dos os pacientes adultos submetidos à VM, entre fevereiro 
e julho de 2008, nas UTI de 5 hospitais do oeste do Paraná 
(três privados, um público universitário e um filantrópico).
Os critérios de inclusão foram todos os pacientes admitidos 
na UTI e com tempo de VM (invasiva ou não invasiva) 
maior que 24h (incluindo aqueles intubados fora da UTI), 
com idade de 18 anos ou mais e que tenham permanecido 
na UTI por pelo menos 24h.
Os critérios de exclusão foram pacientes em fase terminal à 
admissão na UTI; pacientes considerados sem prognóstico 
nas próximas semanas devido à grave doença subjacente (p. 
ex.: neo plasia avançada).

Definições 
Síndrome do desconforto respiratório agudo / lesão pul-
monar aguda (SDRA/LPA): Foi empregado o critério do 
Consenso Europeu-Americano de 199417.
Falência de extubação (FE): necessidade de retorno à VM 
invasiva até 48h após a retirada da prótese ventilatória (câ-

nula orotraqueal). Os pacientes com TQT no momento da 
retirada da VM foram excluídos desta análise.
Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM): pa-
ciente em VM há pelo menos 24h, com novo quadro su-
gestivo de infecção respiratória, com no mínimo 3 entre 5 
critérios: Secreção traqueal purulenta / amarela; infiltrado 
pulmonar radiológico; leucocitose ou leucopenia; febre; 
e piora funcional pulmonar (diminuição da PaO2/FiO2) 
(sendo que deveria haver pelo menos um dos dois primeiros 
critérios). Foi recomendado, mas não obrigatório, haver co-
leta de material (secreção traqueal) para cultura.
Ficou a critério de cada equipe assistente: a escolha da 
modalidade de VM; os critérios para intubação traqueal; 
indicações e uso da VM não invasiva (VMNI); início e es-
tratégias de desmame ventilatório; timing e tipo de TQT. 
Também o manuseio clínico geral, estratégias de reposição 
volêmica, escolha de antibióticos, balanço hídrico, etc., fi-
caram à escolha de cada UTI.
Foi feita estatística descritiva e comparação entre as percen-
tagens com teste de Qui-quadrado. Variáveis quantitativas 
foram comparadas com os testes t de Student, Tukey e Aná-
lise de Variância, admitindo-se como significante um valor 
de p < 0,05.
Os dados foram tabulados em uma planilha Excel® e anali-
sados com o auxílio de um software (EpiInfo®).
Estudo aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade As-
sis Gurgacz (Parecer nº 157/2011).

RESUltADOS

Foram avaliados 242 pacientes. A idade mediana foi de 
49,0 ± 19,5 anos (variando de 18 a 86 anos), e a maio-
ria (65,7%) era do sexo masculino. O APACHE II media-
no das primeiras 24h foi de 20,0 ± 8,1. As causas mais 
comuns de admissão foram trauma (38,4%), clínico/car-
diológico (22,7%) e pós-operatório de cirurgia eletiva 
(12,4%). Houve grande variabilidade entre os hospitais 
estudados, devido a natureza das instituições. Os dados 
epidemiológicos e clínicos de admissão estão expostos na 
tabela 1.
O tempo mediano de VM invasiva foi de 8,0 ± 11,59 dias 
e o tempo de permanência na UTI foi de 11,0 ± 14,0 dias. 
A mortalidade na UTI e hospitalar foi 45,0% e 47,93%, 
respectivamente.
A incidência de PAVM foi de 35,1%, ocorrendo mais co-
mumente no 6º dia de VM. Na tabela 2, são mostrados 
dados de VM e de desfecho dos pacientes estudados.
Apenas 5,3% dos pacientes não receberam quaisquer se-
dativos durante a VM. Sedação intermitente foi feita em 
5,0% e contínua em 88,7%. Destes, a quase totalidade uti-
lizaram midazolam e fentanil como fármacos.
A modalidade de VM mais utilizada foi assistido-controla-
do ciclado a volume: 148 (61%) pacientes. No entanto, foi 
muito comum se usar mais de uma modalidade ventilatória: 
em 75,6% dos pacientes foi utilizado um segundo modo de 
VM, seja no período crítico ou já na fase de desmame.
A figura 1 mostra os desfechos atingidos.
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Tabela 1 – Dados clínico-epidemiológicos dos pacientes estudados (n= 242).

Total Hosp 1
Bom Jesus

Hosp 2
Costa Cav

Hosp 3
HUOP

Hosp 4
Salete

Hosp 5
Uopeccan

Valor 
de p

N 242 22 83 86 36 15
Idade, anos (média ± DP) 48,8 ± 19,5 46,2 ± 20,7 46,4 ± 19,0 45,6 ± 19,5 56,9 ± 18,0 64,3 ±11,3 <0,01

18 - 40 anos, n (%) 91 (37,6%) 10 (4,1%) 35 (14,5%) 38 (15,7%) 08 (3,3%) 0 (0,0%)
<0,0141 – 60 anos, n (%) 76 (31,4%) 06 (2,5%) 28 (11,6%) 28 (11,6%) 10 (4,1%) 04 (1,7%)

> 60 anos, n (%) 75 (31,0%) 06 (2,5%) 20 (8,3%) 20 (8,3%) 18 (7,4%) 11 (4,5%)
Sexo masculino, n (%) 159(65,7%) 15 (68,18%) 59 (71,08%) 58 (67,44%) 20 (55,55%) 07 (46,67%) <0,01
APACHE II (mediana ± DP) 20,0 ± 8,1 18,5± 7,9 21,0 ± 7,6 19,0 ± 9,2 21,0 ± 7,3 18,0 ± 5,4 0,28
Causa admissão - n (%)

Clínica 55 (22,73%) 05 (22,73%) 18 (21,69%) 16 (18,60%) 14 (38,89%) 02 (13,33%) 0,99
IRpAg 27 (11,16%) 03 (13,64%) 11 (13,25%) 09 (10,46%) 03 (8,33%) 01 (6,67%) 0,97
Neuro não trauma 23 (9,50%) 01 (4,54%) 07 (8,43%) 13 (15,12%) 02 (5,55%) 0 0,95
PO cirurgia eletiva 30 (12,40%) 0 07 (8,43%) 07 (8,14%) 07 (19,44%) 09 (60,0%) 1,00
PO cirurgia não trauma 13 (5,37%) 0 04 (4,82%) 05 (5,81%) 01 (2,78%) 03 (20,0%) 0,99
Trauma 94 (38,84%) 13 (59,09%) 36 (43,37%) 36 (41,86%) 09 (25,0%) 0 0,99

APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; IRpAg = insuficiência respiratória aguda; PO = pós-operatório.

Tabela 2 – Dados de ventilação mecânica e desfecho clínico dos pacientes estudados.
Total Hosp 1

Bom Jesus
Hosp 2

Costa Cav
Hosp 3
HUOP

Hosp 4
Salete

Hosp 5
Uopeccan

Valor 
de p

N 242 22 83 86 36 15
Modo de VM principal

VCV, n(%) 148 (61,16%) 16 (72,73%) 44 (53,01%) 56 (65,12%) 19 (52,78%) 13 (86,67%)
<0,01PCV, n(%) 80 (33,06%) 05 (22,73%) 36 (43,37%) 24 (27,91%) 15 (41,67%) 0

SIMV-Vol, n(%) 13 (5,37%) 01 (4,54%) 02 (2,41%) 06 (6,98%) 02 (5,55%) 02 (13,33%)
SIMV-Press, n(%) 01(0,41%) 0 01 (1,20%) 0 0 0

TQT, n(%) 89 (36,78%) 04 (18,18%) 32 (38,55%) 34 (39,53%) 14 (38,89%) 05 (33,33%) < 0,01
Tempo entre início da VMI e TQT, dias, 
mediana ± DP

8,0 ± 5,52 4,5 ± 2,50 8,0 ± 3,46 8,0 ± 7,19 7,0 ± 3,71 14,0 ± 4,36 0,01

Tempo entre TQT e saída da VM, dias, 
mediana ± DP

6,0 ± 13,39 9,0 ± 5,92 6,0 ± 5,04 6,0 ± 10,04 6,0 ± 8,81 13,0 ± 44,97 0,95

PEEP mais alta, cm H2O, mediana ± DP 8,0 ± 4,60 6,0 ± 2,42 8,0 ± 4,45 8,0 ± 5,11 10,0 ± 4,55 8,0 ± 3,92 0,27
PEEP 13-17 cm H2O, n(%) 39 (16,12%) 0 13 (15,66%) 16 (18,60%) 06 (16,67%) 04 (26,67%) 0,01
PEEP ≥18 cm H2O, n(%) 19 (7,85%) 0 05 (6,02%) 10 (11,63%) 04 (11,11%) 0 0,03

FiO2 mais alta, %, mediana ± DP 70,0 ± 20,55 60,0 ± 18,64 60,0 ± 21,30 70,0 ± 19,40 80,0 ± 19,99 80,0 ± 21,03 0,02
FiO2 < 45%, n(%) 35 (14,46%) 04 (18,18%) 20 (24,10%) 07 (8,14%) 03 (8,33%) 01 (6,67%) < 0,01
FiO2 ≥ 80%, n(%) 90 (37,19%) 05 (22,73%) 24 (28,91%) 32 (37,21%) 20 (55,55%) 09 (60,0%) < 0,01

Menor PaO2/FiO2, mediana ± DP 136,5 ± 95,43 189,5 ± 112,86 142,0 ± 102,5 128,5 ± 86,76 130,0 ± 92,11 134,0 ± 75,0 0,86
PaO2/FiO2 ≥ 350, n(%) 16 (6,61%) 02 (9,09%) 08 (9,64%) 05 (5,81%) 01 (2,78%) 0 0,01
PaO2/FiO2 200-349, n(%) 57 (23,55%) 08 (36,36%) 20 (24,10%) 18 (20,93%) 07 (19,44%) 04 (26,67%) < 0,01
PaO2/FiO2 100-199, n(%) 113 (46,69%) 09 (40,91%) 36 (43,37%) 40 (46,51%) 20 (55,55%) 08 (53,33%) < 0,01
PaO2/FiO2 < 100, n(%) 56 (23,14%) 03 (13,64%) 19 (22,89%) 23 (26,74%) 08 (22,22%) 03 (20,0%) < 0,01

Falência de extubação, n(%) 35 (14,46%) 02 (9,09%) 13 (15,67%) 13 (15,12%) 04 (11,11%) 03 (20,0%) < 0,01
Extubação não planejada, n(%) 13 (5,37%) 01 (4,54%) 04 (4,82%) 07 (8,14%) 01 (2,78%) 0 -
Uso de VMNI, n(%) 41 (16,94%) 03 (13,64%) 10 (12,05%) 18 (20,93%) 04 (11,11%) 06 (40,0%) < 0,01
Tempo de VMNI, horas, mediana ± DP 5,0 ± 23,12 6,0 ± 10,44 4,5 ± 5,31 3,5 ± 33,71 7,0 ± 3,09 2,5 ± 4,21
PAVM n(%) 85 (35,12%) 05 (22,73%) 29 (34,94%) 27 (31,39%) 16 (44,44%) 08 (53,33%) <0,01
Tempo entre início da VMI e PAVM, dias, 
mediana ± DP

6,0 ± 5,80 5,0 ± 7,46 7,0 ± 4,38 6,0 ± 8,30 6,0 ± 3,69 7,0 ± 2,50 0,46

SDRA, n(%) 158 (65,29%) 10 (45,45%) 52 (62,65%) 58 (67,44%) 28 (77,78%) 10 (66,67%) 0,99
Tempo de internação na UTI, dias, media-
na ± DP

11,0 ± 14,0 17,5 ± 21,97 10,0 ± 7,55 09,5 ± 15,32 15,0 ±15,27 14,0 ± 10,74 0,03

Tempo de internação, dias, mediana ± DP 34,0 ± 33,74 45,0 ± 45,06 34,0 ± 21,82 31,5 ± 36,02 40,0 ± 33,45 41,0 ± 50,55 <0,01
Tempo entre internação hospitalar e inter-
nação na UTI, dias, média ± DP

2,59 ± 4,50 0,63 ± 1,29 2,42 ± 4,39 3,12 ± 4,64 2,08 ± 4,38 4,60 ± 6,49 0,06

Tempo total de VMI, dias, mediana ± DP 8,0 ± 11,59 5,5 ± 6,29 8,0 ± 7,75 8,0 ± 10,02 9,5 ± 7,78 12,0 ± 31,24 0,18
Tempo de VMI antes da UTI, dias, média 
± DP

0,71 ± 2,29 0,14 ± 0,35 0,83 ± 2,29 0,77 ± 2,81 0,67 ± 1,80 0,67 ± 1,59 0,80

Mortalidade na UTI, n(%) 109 (45,0%) 09 (40,91%) 39 (46,99%) 31 (36,05%) 21 (58,33%) 09 (60,0%) 1,00
Mortalidade hospitalar, n(%) 116 (47,93%) 09 (40,91%) 43 (51,81%) 31 (36,05%) 22 (61,11%) 11 (73,33%) 0,99

VMI = ventilação mecânica invasiva; VCV = ventilação ciclada a volume; PCV = ventilação controlada a pressão; SIMV = ventilação mandatória intermitente sincronizada; TQT =  
traqueostomia; DP = desvio-padrão; PEEP = pressão expiratória final positiva; FiO2 = fração inspirada de oxigênio; PaO2 = pressão arterial de oxigênio; VMNI = ventilação 
mecânica não invasiva; PAVM = pneumonia associada à ventilação mecânica; SDRA = síndrome do desconforto respiratório agudo; UTI = unidade de terapia Intensiva.
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Tabela 3 – Dados de ventilação mecânica e o desfecho conforme a indicação da internação.

Total Clínico IRpAg Neuro não 
trauma

PO Cir 
Eletiva

PO Cir Urg 
não trauma

Trauma Valor 
de p

N 242 55 (22,73%) 27 (11,16%) 23 (9,50%) 30 (12,40%) 13 (5,37%) 94 (38,84%) < 0,01
Idade, anos (média ± DP) 48,8 ± 19,5 54,1 ± 17,7b 57,8 ± 17,6b 55,0 ± 18,8b 57,9 ± 17,2b 61,1 ± 16,4b 36,9 ± 16,4a < 0,01

18-40 anos n (%) 91 (37,6%) 12 (21,82%) 08 (29,63%) 05 (21,74%) 05 (16,67%) 0 61 (64,89%) < 0,01
41-60 anos, n (%) 76 (31,4%) 21 (38,18%) 07 (25,93%) 10 (43,48%) 08 (26,67%) 06 (46,15%) 24 (25,53%) <0,01
> 60 anos, n (%) 75 (31,0%) 22 (40,0%) 12 (44,44%) 08 (34,78%) 17 (56,67%) 07 (53,85%) 09 (9,57%) 0,02

Sexo masculino, n (%) 159 (65,7%) 21 (38,18%) 19 (70,37%) 11 (47,83%) 18 (60,0%) 09 (69,23%) 81 (86,17%) < 0,01
APACHE II (mediana ± DP) 20,0 ± 8,1 24,0 ± 7,73 20,0 ± 9,50 19,0 ± 7,18 19,0 ± 6,52 18,0 ± 9,58 18,5 ± 8,15 0,09
Tempo de internação na UTI, dias, me-
diana ± DP

11,0 ± 14,0 13,0 ± 22,39 10,0 ± 11,31 8,0 ± 10,16 11,5 ± 11,62 8,0 ± 5,73 11,0 ± 9,60 0,31

Tempo de internação, dias, média ± DP 43,0±33,74 47,82±46,40 41,89±28,12 33,96±27,98 44,53±40,21 35,85±27,72 43,16±25,46 0,64
Tempo total de VMI, dias, mediana ± DP 8,0 ± 11,59 6,0 ± 9,47 10,0 ± 7,76 12,0 ± 10,68 9,5 ± 23,39 7,0 ± 7,60 8,0 ± 7,93 0,58
TQT, n(%) 89 (36,78%) 17 (30,91%) 10 (37,04%) 06 (26,09%) 14 (46,67%) 04 (30,77%) 38 (40,42%) < 0,01
Tempo entre início da VMI e TQT, dias, 
mediana ± DP

8,0 ± 5,52 7,0 ± 7,12 6,0 ± 4,95 10,5 ± 10,28 7,5 ± 5,68 9,0 ± 4,76 8,0 ± 3,11 0,70

Tempo entre TQT e saída da VM, dias, 
mediana ± DP

6,0 ± 13,39 6,0 ± 11,53 7,0 ± 4,40 6,0 ± 3,69 4,5 ± 28,74 6,5 ± 7,13 6,5 ± 7,05 0,89

Modo de VM principal
VCV, n(%) 148 (61,16%) 49 (89,09%) 25 (92,59%) 18 (78,26%) 22 (73,33%) 11 (84,61%) 23 (24,47%) < 0,01
PCV, n(%) 80 (33,06%) 04 (7,27%) 02 (7,41%) 01 (4,35%) 07 (23,33%) 0 66 (70,21%) ---
SIMV-Vol, n (%) 13 (5,37%) 02 (3,64%) 0 04 (17,39%) 01 (3,34%) 02 (15,39) 04 (4,25%) ---
SIMV-Press, n (%) 01(0,41%) 0 0 0 0 0 01 (1,07%) ---

IRpAg = insuficiência respiratória aguda; PO = pós-operatório; DP = desvio-padrão; APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; TQT = traqueos-
tomia; VMI = ventilação mecânica invasiva; VCV = Ventilação ciclada a volume; PCV = ventilação controlada a pressão; SIMV = ventilação mandatória intermitente 
sincronizada.

Figura 1 – Evolução dos pacientes em ventilação mecânica invasiva.
Ext = extubação; TQT = traquestomia.
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DiSCUSSÃO

O uso e as estratégias de VM utilizada nos pacientes de terapia 
intensiva, bem como seus desfechos, varia grandemente entre 

paí ses, cidades e mesmo em UTI dentro de uma mesmo institui-
ção3-5,17-19. Diversas justificativas têm sido encontradas para esta 
disparidade. Diferenças na população de pacientes atendidos, di-
ferenças entre a tecnologia disponível, o tipo de instituição (pú-
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blica ou privada, de ensino ou não, rural ou urbano), a formação 
da equipe, e mesmo questões raciais e étnicas têm sido encon-
tradas ou propostas3. No presente estudo os resultados mostram 
uma grande heterogeneidade dos grupos de pacientes estudados e 
entre algumas estratégias aplicadas.
Quase um terço dos pacientes eram vítimas de trauma, os quais 
apresentaram menor mortalidade (Tabela 3). Este achado é com-
patível com os achados de literatura, em que os pacientes com in-
suficiência respiratória / SDRA secundários a trauma apresentam 
melhor prognóstico20. Isso poderia justificar, ao menos em parte, 
a diferença de mortalidade entre os hospitais: aqueles com maior 
incidência de trauma apresentaram menor mortalidade.
Um aspecto interessante é sobre o tempo de VMI antes do início 
do estudo, ou seja, da admissão da UTI. Apesar de a média ser 
de 18h, 17 pacientes (ou seja, 7,2% do total) haviam sido sub-
metidos à VM por três ou mais dias antes de serem transferidos 
para a UTI. Na maior parte das vezes, estes pacientes estavam no 
pronto-socorro ou enfermaria do próprio hospital. Isso realça a 
importância da existência da VM prolongada em outros setores 
que não a UTI (local mais apropriado para esta intervenção), de-
vido à carência de vagas.
A incidência de falência de extubação (FE) foi alta. A literatura 
mostra grande variação na incidência de FE, variando entre 5% 
e 20%21. Portanto, a incidência neste estudo parece estar dentro 
do esperado.
A extubação não planejada (autoextubação ou acidental) é consi-
derada um dos itens de monitorização da qualidade de assistência 
ventilatória e de enfermagem22; ela ocorreu em 5,5%, o que tam-
bém ocorre em paralelo com os dados de literatura23.
A TQT tem sido grande motivo de polêmica e discussão no 
manuseio de pacientes em VM, quanto à indicação, timing e be-
nefícios24. Ela foi realizada em 89 (37%) pacientes, com média 
de 8,8 dias de VM. Todos os procedimentos foram cirúrgicos. 
Houve pouca variação da frequência de TQT em relação ao 
motivo da indicação da VM. No entanto, em relação ao mo-
mento (tempo de VM), houve grande variabilidade entre os 
hospitais. Isso poderia refletir tanto causas relacionadas à etiolo-
gia da insuficiência respiratória, quanto simplesmente práticas 
de rotina da equipe local25.
A incidência de PAVM foi alta: cerca de um terço dos pacientes 
estudados apresentou esta complicação (Tabela 2), resultado simi-
lar ao observado na literatura26. O tempo médio entre o início da 
VM e o primeiro episódio de PAVM foi relativamente alto: 7,5 
dias, com pouca variabilidade entre os hospitais. Entre os episó-
dios de PAVM, 25 (29,4%) eram precoces (≤4 dias de VM); 44 
(51,8%%) tinham entre 5 e 10 dias de VM; e 16 (18,8%) eram 
tardias (ocorrendo após mais de 10 dias de VM). Existe uma ampla 
variabilidade na descrição da PAVM precoce versus tardia, com a 
PAVM precoce variando entre 27% e 48% dos casos, com possível 
influência da etiologia (pacientes com trauma ou doença neuroló-
gica teriam propensão a maior incidência de PAVM precoce)27,28.
Dois terços dos pacientes apresentaram SDRA. A mortalidade 
neste grupo foi de 47,5%, apenas levemente superior à do que o 
grupo que não apresentou SDRA, cuja mortalidade foi 40,5%. 
Este resultado surpreendente (pouca discrepância de mortalida-
de) poderia ser explicado porque entre o grupo “não SDRA” ha-
via também pacientes com LPA (não incluídos no grupo SDRA), 

com mortalidade aumentada. Outra possível explicação é de que 
o grupo SDRA ter predominância de pacientes com trauma, com 
mortalidade notoriamente inferior. Por último, não se pode des-
prezar a possibilidade de subdiagnóstico de SDRA no presente 
estudo.
Quanto à modalidade de VM, uma clara situação foi demonstra-
da: apesar de dois terços dos pacientes serem ventilados com mo-
dos ciclados a volume e um terço com modos controlados a pres-
são, houve uma clara diferença entre as UTI, as quais utilizaram 
uma ou outra modalidade na maioria dos casos. Apesar de poder 
haver diferenças relacionadas à indicação, esta diferença enfatiza 
diferenças de práticas de cada local quanto à modalidade venti-
latória4,29. Os pacientes com trauma tiveram maior incidência de 
uso de modo PCV (Tabela 3), o que poderia ser explicado (ao 
menos parcialmente) pela alta incidência de SDRA neste grupo. 
Este estudo teve várias limitações, algumas delas inerentes à 
sua natureza. Por não haver um protocolo único pré-definido, 
a grande heterogeneidade entre as instituições dificulta uma 
avaliação mais clara sobre suas diferenças de populações e 
desfechos. Os critérios utilizados, por serem muito amplos (p. ex. 
PAVM sem exigência microbiológica) tornam menos precisos os 
resultados. Dados mais precisos de estratégias ventilatórias (como 
volume corrente ajustado ao peso, pressão de platô e índices de 
desmame) não puderam ser universalmente coletados, o que difi-
cultou avaliação mais clara sobre o impacto nos desfechos. Tam-
bém não foi analisada a influência de alguns fatores, tais como 
a hipertensão intra-abdominal, que pode interferir significati-
vamente na evolução dos pacientes com SDRA, bem como nos 
parâmetros ventilatórios30. Por último, o número de instituições 
participantes é relativamente pequeno para este tipo de estudo; 
no entanto, o fato de que cada UTI teve um peso pequeno em re-
lação ao total (nenhum hospital gerou mais do que 35% do total 
de pacientes) sugere que houve boa representatividade de insti-
tuições de três cidades do interior de porte médio (entre 120.000 
e 300.000 habitantes cada).

COnClUSÃO

O perfil epidemiológico e demográfico e a utilização de estra-
tégias ventilatórias de pacientes submetidos à VM variam am-
plamente entre diferentes instituições, particularmente quanto à 
modalidades ventilatórias. A etiologia da insuficiência respirató-
ria pode influenciar diretamente a evolução destes pacientes, o 
que deve enfatizar a necessidade de padronização dos protocolos 
e condutas adaptando-se a estas diferentes condições.
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