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Palavras Chave:  
Pico do fluxo expiratório, extubação, pacientes neurológicos 
Introdução e objetivos: A Ventilação Mecânica é um importante modo de suporte 
ventilatório para pacientes com doenças neurológicas e está relacionada a riscos 
consideráveis, que estão associados diretamente ao tempo de permanência da via 
aérea artificial. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o pico do fluxo de tosse reflexa 
como um potencial preditor para a extubação de pacientes com doenças neurológicas 
candidatos ao processo de desmame e extubação. 
 
Métodos:  
Pesquisa observacional descritiva prospectiva, sob protocolo n° 10- 150 do CEP do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição. Foram avaliados 135 pacientes neurológicos 
intubados e ventilados mecanicamente por mais de 24hs. Variáveis epidemiológicas e 
demográficas foram coletadas nos prontuários dos pacientes. Variáveis clínicas, 
hemodinâmicas,ventilatórias, de troca gasosa e o pico de fluxo de tosse reflexa foram 
avaliados pelo fisioterapeuta previamente ao teste de ventilação espontânea  
. 
Resultado:  
A taxa de insucesso na extubação foi 33,3%. Tabela 1: Características epidemiológicas, 
clínicas e ventilatórias. Quando avaliados os tempos de permanência, bem como os 
desfechos clínicos, foi observada diferença significativa entre os tempos de 
permanência na UTI, hospitalar e mortalidade entre os grupos sucesso e insucesso, 
assim como a taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica que foi de 34,4% e 
54,8% respectivamente. Tabela 2. Após análise multivariada o pico do fluxo expiratório 
menor que 80 l/min apresentou RR de 3,6(IC 2-6,7) e a escala de Coma de Glasgow 
RR 0,64 (IC 0,51-0,83), sendo que cada ponto a mais a partir do escore 8 diminuiu em 
36% risco de insucesso. 
 
Discussão e conclusão: 
 A mensuração do pico de fluxo de tosse reflexa e a avaliação neurológica através da 
Escala de Coma de Glasgow são preditores independentes para o risco de falha na 
extubação, de fácil e rápida mensurarão a beira do leito 
 

 

 

 


