
1. Aptidão ao início de desmame 2. Teste de Respiração Espontânea

 Modo: Pressão de Suporte (não
fazer tubo T pois gera aerosol)

 PEEP: 5 cmH20

 Pressão de suporte: 5 cmH20

 Duração: 30 minutos a 1 hora

 Obsevar o paciente para os critérios

de falha/insucesso

 Freq. respiratória > 35 ipm

 Saturação de O2 < 90%

 Freq. cardíaca > 140 bpm

 Pressão arterial sistólica >

180 mmHg ou <90 mmHg

 Sinais de agitação, sudorese

profuse, rebaixamento do

níivel de consciência

 Se falha, interromper o TRE

e voltar para os parâmetros

pré-TRE por 24h e identificar

possíveis causas)

3. Momento antes da extubação

4. Pós-extubação

 Critério inicial: em melhora ou

resolução total do evento

desencadeantes

 Neurológico: paciente cooperativo e

calmo, glasgow >=13, drive

respiratório adequado, sem sedação

ou mínima sedação

 Troca gasosa: relação P/F >= 150

com FiO2 <= 40%, frequência

respiratória < 35 ipm, PEEP < 5-8

com Pressão de Suporte 5-9 cmH20

 Presença de tosse efetiva,

capacidade de proteger via aérea e

controle de secreções / poucas

aspirações

 Hemodinâmica: PAS > 90 mmHg

mesmo com DVA (em baixa dose e

desmame)

 Equilíbrio ácido básico e eletrolítico

adequados: pH entre 7,3-7,5

 Ausência de cardiopatia

descompensada ou com

repercussão hemodinâmica

 Após o TRE deixar o paciente

descansar por 1 hora nos

parâmetros pré TRE

 Deixar material para re-intubacão

disponível

 Escolher qual será o suporte de 

oxigenoterapia pós extubação

• Recomendação: cateter de O2 ou

mascaras com baixo fluxo

• EVITAR ventilação não invasiva por

alto risco de aerossolização

 Vigilância para falha de extubação

 Se houver falha, avaliar para

imediata re-intubação com

todos os cuidados cabíveis

 Não tentar ventilação não-

invasiva (aumenta a mortalidade)
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