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Introdução: Atualmente, pouco se sabe sobre a prevalência da falha na extubação em neonatologia, sendo o índice entre 22 e 
30%. A permanência do recém-nascido por mais de 7 dias em ventilação pulmonar mecânica (VPM) seria causa direta da falha na 
extubação, induzindo à atrofia da musculatura diafragmática e incoordenação motora, assim como a imaturidade do centro 
respiratório, o calibre reduzido das vias aéreas e a acentuada complacência torácica que prejudicam a função pulmonar e a 
inexistência de um protocolo para o desmame  de recém-nascidos(RNs). Objetivos:  Avaliar a taxa de falha de extubação em RNs 
submetidos à VPM e fisioterapia respiratória em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, descrever as variáveis dos 
parâmetros extubatórios, gasometria, uso de corticóide, raio-x e prováveis causas da falha de extubação. Material e Método: 
Estudo exploratório com coleta de dados através de uma ficha de avaliação contendo: resultado da gasometria, raio-x, parâmetros 
do respirador, medicação, ecografia cerebral e fisioterapia respiratória. Foram incluídos RNs em uso de VPM e fazendo 
fisioterapia respiratória com indicação de extubação e hemodinamicamente estáveis, no período de setembro de 2014 a julho de 
2015.  Foi considerado insucesso, o retorno do paciente à VPM antes de completar 48 horas da extubação, por decisão da equipe 
medica, sem qualquer interferência dos pesquisadores. Resultados: Dos 111 RNs avaliados, 102(91%) apresentaram parâmetros 
de extubação preconizados na literatura e 05(4,5%) encontravam-se fora dos parâmetros gasométricos preconizados, porém sem 
repercussão por estarem em Ventilação Não Invasiva, 37(33%) pacientes  fizeram uso de corticóide, 24(21%) pacientes tiveram 
alterações em radiológicas. Dos 23(20,7%) pacientes reintubados, 14(12,6%) pacientes necessitaram da reintubação, devido ao 
comprometimento neurológico (hemorragia peri/intraventricular  ou encefalopatia hipóxica isquêmica). O tempo de intubação 
média foi de 21 dias. Conclusão: O estudo demonstrou uma incidência de falha na extubação semelhante à da literatura. As 
prováveis causas para falha de extubação foram o tempo de VPM, e alterações neurológicas. A implementação de estratégias 
para extubação e o uso métodos de assistência ventilatória com protocolos podem contribuir para a melhora desses resultados. 
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