
Introdução

Conclusão

Foi realizada uma coorte prospectiva, com abordagem quantitativa em

pacientes oncológicos traqueostomizados, submetidos ao processo de

desmame da VM internados na UTI do Hospital do Cãncer I (INCA/HCI) no

período de Agosto a novembro de 2019. Foram incluídos pacientes

oncológicos clínicos ou cirúrgicos, com idade igual ou superior a 18 anos,

que foram traqueostomizados e iniciaram o processo de desmame de VM

dentro da unidade ou que foram traqueostomizados em centro cirúrgico

imediatamente antes da internação na UTI. Foram excluídos pacientes em

cuidados de fim de vida e pacientes traqueostomizados previamente

desmamados de VM e que retornaram para a prótese ventilatória por um

novo evento clínico. A coleta de dados foi realizada a partir da decisão

tomada em round multidisciplinar pelo início do desmame de VM, que

considerou as condições clínicas para descontinuidade do suporte

ventilatório. Os desfechos de falha e sucesso durante o processo de

desmame ventilatório foram obtidos por meio dos relatos colhidos em

prontuário físico e eletrônico. Foi considerado como primeiro dia de

desmame o período de 6 horas ininterruptas de ventilação espontânea por

oxigenoterapia em macronebulização contínua. A avaliação do desmame

era realizada até que o paciente passasse três noites consecutivas fora de

VM. A etiologia das falhas foi classificada como por: disfunção

respiratória, disfunção cardíaca, delirium, outros e sem informação. Para o

cálculo do tamanho amostral foi considerado uma ocorrência de falha de

70% com uma precisão absoluta de 10% e um nível de significância de 5%.

Para estas estimativas seria necessária a inclusão de 81 pacientes.

Entretanto, pelo curto período de coleta de dados, foram incluídos 30

pacientes neste estudo. Foram utilizadas medida de tendência central e

dispersão para as variáveis contínuas, frequência relativa e absoluta para

as variáveis categóricas. Para avaliar os fatores associados a falha foi feita

a regressão logística univariada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa no dia 16 de Julho de 2019, CAAE 12804919.1.0000.5274.
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O estudos incluiu 30 pacientes com mediana de idade de 61,67. 63,3%

do pacientes foram do sexo masculino. A população foi dividida entre

portadores de tumores sólidos (80%) e de neoplasias hematológicas (20%).

Durante o período diurno 66,7% dos pacientes apresentaram alguma falha

no desmame de VM por disfunção respiratória e 27,3% dos pacientes por

disfunção cardíaca ( tabela 1). Não houve informação sobre a causa da falha

no desmame em 25, 6% dos pacientes no período diurno e em 60% dos

pacientes no período noturno. As internações por causa clínica

representaram 61,9% dos pacientes que tiveram episódios de falha no

desmame. O principal motivo de uso de VM neste estudo foi Sepse ( 60%)

sendo a taxa de mortalidade total elevada ( 70%). As principais variáveis

correlacionadas aos episódios de falha neste trabalho foram característica

da secreção (p=0,048), Performance Status (p=0,057) e a presença de

comorbidades como Hipertensão Arterial Sistêmica (p=0,079) e Diabetes

Melittus (p=0,073) (tabela 2).
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Avaliar a frequência e os fatores associados as falhas do desmame de VM

em pacientes oncológicos traqueostomizados em uma Unidade de Terapia

Intensiva (UTI) Oncológica adulta. .

Tabela 1. Variáveis de internação na UTI, uso da VM e causas de falha

Objetivo

A ventilação mecânica (VM) ainda está associada a risco elevado de

morte, principalmente em pacientes oncológicos 1,2 . O desmame

ventilatório refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para a

ventilação espontânea nos pacientes que permanecem em VM invasiva por

tempo superior a 24 horas e suas principais causas de falha são

metabólicas, endócrinas, respiratórias e referentes ao estado clínico 3.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico comum em pacientes

críticos que necessitam de VM prolongada e que apresentam dano

neurológico grave ou trauma maxilo-facial 4. Além disso, pode ser um

procedimento indispensável após cirurgias oncológicas para ressecção de

tumores na região do pescoço ou na presença de obstrução de vias aéreas

superiores. No entanto, o papel da traqueostomia no desmame ventilatório

de pacientes críticos oncológicos ainda é incerto .

Resultados

Performance status 
 

 
 

 

50% no leito 10 (47,6%) 1 (11,1%) 

7,27 (0,76-68,8) 0,057 
50% fora do leito 11 (52,4%) 8 (88,9%) 

Intenção de tratamento 
 

 
 

 

Curativo 17 (81%) 7 (77,8%) 

1,21 (017-8,21) 0,842 
Paliativo ou não tratou 4 (19%) 2 (22,2%) 

Tipo de internação     

Clínica 13 (61,9%) 6 (75%) 

0,54 (0,08-3,36) 0,507 
Cirúrgica 8 (38,1%) 2 (25%) 

Infecção     

Sepse 17 (81%) 5 (55,6%) 

3,40 (0,61-18,7) 0,149 
Sem sepse 4 (19%) 4 (44,4%) 

Característica da secreção     

Espessa 14 (66,7%) 9 (100%) 

0,60 (0,43-0,84) 0,048 
Fluida 7 (33,3%) 0 (0,0%) 

Manovacuometria n=18    

≤-30 9 (64,3%) 4 (100%) 

1,44 (1,00-2,07) 0,160 
>-30 5 (35,7%) 0 (0,0%) 

Óbito     

Não 5 (23,8%) 4 (44,4%) 

2,56 (0,48-13,3) 0,258 
Sim 16 (76,2%) 5 (55,6%) 

 

Tabela 2. Correlação das variáveis de desfecho com o desmame de VMTabela 5. Correlação das variáveis de desfecho com o desmame de ventilação mecânica 

Variável Desmame OR p valor 

 
Idade 

Falha Sucesso   

 

≤ 60 anos 5 (23,8%) 4 (44,4%) 
0,39 (0,07-2,04) 0,258 

> 60 anos 16 (76,2%) 5 (55,6%) 

Sexo     

Masculino 12 (57,1%) 7 (77,8%) 

0,38 (0,06-2,29) 0,282 
Feminino 9 (42,9%) 2 (22,2%) 

Etilismo 
 

   

Não 10 (47,6%) 4 (50%) 

0,90 (0,17-4,63) 0,909 
Sim 11 (52,4%) 4 (50%) 

Tabagismo     

Não 11 (52,4%) 3 (37,5%) 

1,83 (0,34-9,71) 0,474 
Sim 10 (47,6%) 5 (62,5%) 

Diabetes mellitus     

Não 15 (71,4%) 9 (100%) 

0,65 (0,45-0,85) 0,073 
Sim 6 (28,6%) 0 (0%) 

HAS     

Não 9 (42,9%) 7 (77,8%) 

0,21 (0,03-1,28) 
 

0,079 
Sim 12 (57,1%) 2 (22,2%) 

Câncer status     

Doença ativa 8 (38,1%) 6 (66,7%) 

0,30 (0,06-1,58) 0,151 
Doença controlada 13 (61,9%) 3 (33,3%) 

Tipo de tumor 
 

 
 

 

Hematológico 3 (14,3%) 3 (33,3%) 

0,33 (0,05-2,11) 0,232 
Sólido 18 (85,7%) 6 (66,7%) 

 

Variável N % 

Falha no desmame   

Sim 21 70 

Não 9 30 

Causa da falha (dia)   

Disfunção Respiratória 14  66,7 

Disfunção cardíaca 6  27,3 

Delirium 3  10 

Sem informação 10  25,6 

Outros 3 12 

Causa da falha (noite)   

Disfunção Respiratória 10  23,3 

Disfunção cardíaca 13  29,5 

Delirium 1  2,3 

Sem informação 21  60 

Outros 4 11,4 

Quantidade de falha   

Diurna 36 42,3 

Noturna 49 57,7 

Total 85 100 

Alta da UTI   

Sim 18 60 

Não 12 40 

Cuidado paliativo   

Sim 9 30 

Não 21 70 

Óbito    

Sim 21 70 

Não 9 30 

 

Ao final desse estudo, foi possível concluir que pacientes oncológicos

traqueostomizados apresentam grandes riscos de falharem no desmame de

VM, causando impacto direto na sobrevida. A principal causa de falha no

período diurno foi a disfunção respiratória, sendo as principais variáveis

relacionadas a essas falhas as característica da secreção traqueal,

Performance Status e comorbidades como Hipertensão Arterial Sistêmica e

Diabetes Melittus. O presente estudo sugere a necessidade de protocolos de

desmame de ventilação mecânica que sejam realizados por toda a equipe

multidisciplinar de forma rigorosa para prevenção de falhas nesse processo,

visando melhor desfecho e qualidade de vida para o paciente crítico

oncológico.


