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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a pressão inspiratória máxima, obtida por um vacuômetro digital 

com o método de válvula unidirecional expiratória (PImáxUV), como preditor de 

desmame ventilatório e comparar seu desempenho com a pressão de oclusão 

traqueal em 100 ms (P0.1) e com a relação P0.1/PImáxUV. Materiais e métodos: 

Estudo observacional prospectivo em pacientes que permaneciam por mais de 24 

horas em ventilação mecânica, e que preenchiam os critérios de desmame. As 

medidas de PImáxUV e P0.1 foram realizadas com um vacuômetro digital utilizando 

uma válvula unidirecional que só permite a exalação. Com esta técnica, os valores 

são registrados e armazenados permanecendo acessíveis sempre que 

necessário. Os pontos de corte para os parâmetros utilizados foram extraídos da 

curva ROC (do inglês, Receiver Operating Characteristics) em valores absolutos: 

PImáxUV superior a 30 cm H2O, P0.1 inferior a 2,3 cm H2O, e P0.1 / PImáxUV inferior 

a 0,10. As áreas sob a curva ROC (do inglês, AUC) foram utilizadas para 

comparar os valores preditivos dos índices. Resultados: Cento e três pacientes 

completaram o estudo. Os indivíduos foram divididos em grupo 1 com ≤ 14 dias de 

VM, e grupo 2 com > 14 dias VM. Os valores das AUC foram: 0,80 ± 0,04, 0,65 ± 

0,06 e 0,74 ± 0,05 (para PImáxUV, P0.1 e P0.1/PImáxUV, respectivamente). A AUC 

da PImáxUV foi maior que as da P0.1 e P0.1/PImáxUV, mas diferença 

estatisticamente significante só foi alcançada em relação à P0.1 (P=0,007). No 

grupo 1, os índices PImáxUV  e P0.1/ PImáxUV  exibiram as maiores AUC: 0,86±0,07 

vs. 0,86±0,06, respectivamente (P=0,962). A AUC do índice P0.1 foi 0,61±0,09, 

sendo estatisticamente inferior às observadas para PImáxUV (P=0,005) e P0.1/ 

PImáxUV (P=0,04). No grupo 2, a maior AUC foi encontrada no índice PImáxUV 

(0,75±0,05), mas significância estatística não foi alcançada quer em relação à P0.1 

(AUC=0,66±0,07, P=0,206) ou à P0.1/ PImáxUV (AUC=0,68±0,07, P=0,171). 

Conclusão: O desempenho da PImáxUV obtida pela tecnologia digital utilizando a 

válvula unidirecional foi melhor que a da P0.1 exibindo, ainda, uma tendência a ser 

superior a da P0.1/PImáxUV para previsão do desfecho do desmame ventilatório. 

Palavras-chaves: desmame, pressão inspiratória máxima; drive respiratório, 

válvula unidirecional. 



 

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the predictive value of the maximal inspiratory pressure 

obtained by a digital vacuometer under a unidirectional valve (PImaxUV) as to 

weaning outcome and to compare its performance with the ones of the tracheal 

occlusion pressure 100 ms (P0.1), and P0.1/ PImaxUV ratio. Materials and methods: 

Patients in mechanical ventilation for more than 24 hours who fulfilled the weaning 

criteria were prospectively enrolled. Measurements of PImaxUV and P0.1 were 

accomplished with a digital vacuometer with a unidirectional valve which only 

allows exhalation. With this technique, values are registered and stored remaining 

accessible whenever necessary. Cutoff points for the used parameters were 

extracted from the receiver operating characteristic (ROC) curves and expressed 

as absolute values: PImaxUV higher than 30 cm H2O, P0.1 less than 2.3 cm H2O, 

and P0.1/ PImaxUV less than 0.10. Areas under the ROC curves (AUC) were used to 

compare the predictive values of the indexes. Results: One hundred and three 

patients completed the study. The subjects were divided into group 1 with ≤ 14 

days of MV, and group 2 with> 14 days VM. The AUC values were: 0.80±0.04, 

0.65±0.06, and 0.74±0.05 (for PImaxUV, P0.1, and P0.1/ PImaxUV, respectively). AUC 

for PImaxUV was higher than for P0.1 and P0.1/ PImaxUV but statistical significance 

was only found against P0.1 (P=0.007). In group 1, the indexes PImáxUV and 

P0.1/PImáxUV exhibited the highest AUC: 0.86 ± 0.07 vs. 0.86 ± 0.06, respectively 

(P = 0.962). The AUC of P0.1 was 0.61 ± 0.09 and was statistically lower than those 

observed for PImáxUV (P = 0.005) and P0.1 /PImáxUV (P = 0.04). In group 2, the 

highest AUC was found for PImáxUV (0.75 ± 0.05), but statistical significance was 

not achieved either in relation to P0.1 (AUC = 0.66 ± 0.07, P = 0.206) or P0.1 

/PImáxUV (AUC = 0.68 ± 0.07, P = 0.171). Conclusion: The PImaxUV values 

obtained by digital technology under unidirectional valve performed better than P0.1  

and showed a trend to be superior to P0.1/PImaxUV ratio as to the prediction of 

successful weaning. 

Keywords: weaning; maximal inspiratory pressure; respiratory drive, unidirectional 

valve 
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I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

 

 A insuficiência respiratória aguda (IRpA) pode ser definida como a 

incapacidade do sistema respiratório em manter as funções adequadas de 

oxigenação e/ou ventilação. Esta incapacidade está relacionada a uma grande 

variedade de enfermidades não necessariamente pulmonares (KNOBEL, 1994). 

 O diagnóstico da IRpA se dá principalmente através dos sintomas de 

dispnéia e cianose, seguida de confusão mental, sonolência ou agitação. A 

gasometria arterial é o principal exame confirmatório e permite classificar o tipo da 

IRpA, auxiliando no esclarecimento de sua causa e na abordagem terapêutica 

(KNOBEL, 1994; SOUZA, 2007). 

 Pode-se classificar a IRpA em tipo 1, caracterizada pelo déficit de 

oxigenação (PaO2 < 60 mmHg e SatO2 < 90% com PaCO2 normal),  e tipo 2, pelo 

déficit de ventilação relacionada à hipercapnia (PaCO2 > 50 mmHg, PaO2 < 60 

mmHg e SatO2 < 90%). As causas mais comuns do tipo 1 são a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA), o edema agudo pulmonar cardiogênico, 

atelectasias, doenças intersticiais pulmonares, embolia pulmonar, pneumonia e 

pneumotórax; as do tipo 2 são doenças que levam a redução do drive respiratório 

central, doenças neuromusculares periféricas, ou qualquer condição que promova 

obstrução do fluxo aéreo (KNOBEL, 1994; SOUZA, 2007). 

 A ventilação mecânica (VM) desde o início do seu uso, em 1952, por 

ocasião da epidemia de Poliomielite em Copenhagen vem-se mostrando como 
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uma das principais ferramentas no tratamento de pacientes graves, em especial, 

os que apresentam insuficiência respiratória aguda (DAMASCENO et al., 2006). 

Em um clássico estudo epidemiológico nos Estados Unidos em 1973, no 

qual 39% dos pacientes com insuficiência respiratória aguda requereram suporte 

ventilatório invasivo com pressão positiva, a sobrevida foi de 78%. (TRAVIS et al., 

1973). 

Em um estudo epidemiológico multicêntrico realizado recentemente no 

Brasil, no qual o desfecho dos pacientes não foi abordado, a insuficiência 

respiratória aguda foi a determinante do emprego de ventilação mecânica em 71% 

dos pacientes. (DAMASCENO et al., 2006). 

Assim, a ventilação mecânica tem como finalidade primordial o tratamento 

de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, com 

objetivos bem definidos para a manutenção das trocas gasosas, proporcionando o 

repouso da musculatura respiratória enquanto se aguarda a recuperação da causa 

que levou o indivíduo ao suporte ventilatório (III Consenso Brasileiro de ventilação 

mecânica, 2007). 

 

O APARECIMENTO DO PROBLEMA CHAMADO DESMAME 

 

Como discutido previamente, é bem estabelecido que a ventilação 

mecânica é uma terapia essencial para pacientes com falência respiratória aguda. 

Nesta situação, o suporte ventilatório faz-se necessário quando a demanda 

ventilatória torna-se superior à capacidade dos músculos respiratórios devido a 

uma série de condições clínicas (MCINTYRE, 2005). Quando as causas que 
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precipitaram o emprego da prótese ventilatória estiverem resolvidas, o processo 

de liberação da ventilação mecânica, usualmente referido como desmame 

ventilatório, deve ser iniciado (MCINTYRE, 2005). Um desmame ventilatório 

inapropriadamente lento expõe o paciente a um desnecessário desconforto, 

aumenta o risco de complicações e eleva tanto o custo do tratamento quanto a 

mortalidade hospitalar (ESTEBAN et al., 1994). 

Em vários relatos da literatura mundial, retirar o paciente da ventilação 

mecânica pode ser mais difícil que mantê-lo. O tempo gasto com o processo de 

desmame ainda representa cerca de 40 a 50% do tempo total de ventilação 

mecânica (ESTEBAN et al., 1994 & 2002). Em um estudo nos Estados Unidos, foi 

demonstrado que a taxa de mortalidade aumenta com o maior tempo de duração 

da ventilação mecânica, principalmente devido às complicações da ventilação 

prolongada, como a pneumonia associada à ventilação (PAV) e ao trauma das 

vias aéreas (TOBIN, 1994). Alguns autores descrevem o desmame como a “área 

da penumbra da terapia intensiva” que, mesmo em mãos especializadas, pode ser 

considerada uma mistura de arte e ciência (MILIC-EMILI, 1986). 

De acordo com o 6º Consenso Internacional da ATS/ERS (do inglês, 

American Thorax Society and European Respiratory Society) de 2007, a incidência 

de sucesso no desmame ventilatório, que relacionou seis grandes estudos entre 

os anos de 1994 a 2001 compreendendo 2486 pacientes avaliados, foi de 68,8% e 

de 31,2% de falha no desmame (BOLES et al., 2007). 

A falha no desmame pode decorrer de disfunção cardiovascular ou de 

disfunção respiratória resultante da incapacidade do paciente suportar demandas 

adicionais. A falha da extubação pode estar relacionada às mesmas causas 
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(JUBRAN & TOBIN, 1997; CAPDEVILA et al., 1998), porém, a mais freqüente é a 

decorrente de obstrução das vias aéreas superiores (edema de glote) ou secreção 

pulmonar excessiva somada à incapacidade de eficácia da tosse (pico de fluxo 

expiratório < 160 L/min.) (ESTEBAN et al., 1994; EPSTEIN, 2002). É associada a 

elevada taxa de mortalidade (19 de 52 pacientes: 36%), exceto para os casos de 

obstrução de vias aéreas superiores (ESTEBAN et al., 1999). A auto extubação foi 

de 17% dos casos, onde cerca da metade destes não requereram reintubação 

sugerindo, assim, que muitos pacientes são mantidos sob ventilação mecânica 

desnecessariamente (GRASSINO & MOXHAM, 2002).  

 A ventilação mecânica consome cerca de 37% dos recursos gastos em uma 

unidade de terapia intensiva, tendo custo diário aproximado de US$ 2.000,00 

(ESTEBAN et al., 1994).  

 Em dois estudos, entre 1999 e 2002, a taxa mortalidade foi de 4,6% para 

aqueles cujo desmame foi bem sucedido e de 32,8% para os que necessitaram 

reintubação (EPSTEIN, 2002; ESTEBAN et al., 1995). Esses números denotam a 

importância da necessidade de um adequado diagnóstico do momento exato do 

início do desmame. Nesse particular, índices que possam predizer um desmame 

bem-sucedido seriam de grande utilidade. 

 

DEFINIÇÕES USUAIS SOBRE DESMAME 

 

A retirada da ventilação mecânica é um processo importante na terapia 

intensiva. A uniformização da nomenclatura utilizada nas diversas etapas 
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relacionada ao desmame ventilatório pode facilitar a abordagem do problema 

(FORCE AAST, 2001; MACINTYRE et al., 2001).  

O termo desmame refere-se ao processo de transição da ventilação artificial 

para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica 

invasiva por tempo superior a 24 h. Já a extubação é a retirada da via aérea 

artificial (VAA), ou no caso de pacientes traqueostomizados, utiliza-se o termo 

decanulação (BOLES et al., 2007; III Consenso Brasileiro de ventilação mecânica, 

2007). 

Denomina-se reintubação ou fracasso de extubação / decanulação, a 

necessidade de reinstituir a via aérea artificial. A reintubação é considerada 

precoce quando ocorre em menos de 48 h após a extubação / decanulação 

(BOLES et al., 2007; III Consenso Brasileiro de ventilação mecânica, 2007). 

O sucesso do desmame da ventilação mecânica caracteriza-se pela 

manutenção da respiração espontânea por um período igual ou maior que 48 

horas, após a extubação / decanulação. Assim, considera-se fracasso ou falência 

do desmame, se o retorno à ventilação artificial for necessário antes deste período 

(BOLES et al., 2007; III Consenso Brasileiro de ventilação mecânica, 2007). 

Considera-se ventilação mecânica prolongada à dependência da 

assistência ventilatória por mais de 6 horas por dia, por tempo superior a três 

semanas (III Consenso Brasileiro de ventilação mecânica, 2007). 
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ESTÁGIOS DA VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

O desmame da ventilação mecânica foi definido em seis estágios que 

compreendem desde a iniciação da ventilação mecânica até a sua liberação e 

extubação da via aérea artificial (VAA) (MICHAEL, 2009; BOLES et al., 2007; 

TOBIN, 2005). 

O primeiro estágio refere-se à resolução da causa da falência respiratória 

aguda, ou seja, do fator que levou o paciente ao suporte ventilatório. O segundo 

está relacionado com a suspeita da possibilidade de iniciar o desmame 

ventilatório, no qual se faz necessária a retirada diária da sedação para avaliar a 

mudança para o estágio seguinte (MICHAEL, 2009). O terceiro segue a avaliação 

do nível de consciência, da função cardiovascular e metabólica, da oxigenação 

arterial e da função pulmonar, quando são realizados os testes respiratórios para 

indicar a maior probabilidade do sucesso no desmame (BOLES et al., 2007). No 

quarto estágio, realiza-se o teste de respiração espontânea, que é definido como 

protocolo de tubo T ou utilização de baixo nível de pressão de suporte ventilatório 

(≤ 8 cmH2O), por um período de tempo de 30 minutos (MICHAEL, 2009). O 

desfecho se dá com a extubação da VAA (5º estágio), quando o sucesso do 

desmame e da extubação consistirá na permanência do paciente por 48 horas 

sem apresentar: agitação e ansiedade ou depressão do nível de consciência, 

diaforese, dispnéia e cianose, PaO2 ≤ 60 mmHg, PaCO2 ≥ 50 mmHg ou aumento 

> 8 mmHg, pH < 7,32, FR > 35 cpm ou aumento de 50%, FC ≥ 140 bpm ou 

aumento de 20%, PAS > 180 mmHg ou aumento de 20%, PAS < 90 mmHg e 

arritmias. Caso o paciente apresente tais indicadores antes de 48 horas, o 
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desmame será considerado um insucesso sendo necessário a reintubação (6º 

estágio) (MICHAEL, 2009; BOLES et al., 2007; TOBIN, 2005). 

Nesse particular, a literatura tem demonstrado, que tais protocolos de 

identificação sistemática de pacientes em condições de interrupção da ventilação 

mecânica podem reduzir significativamente sua duração (ELY et al., 1996; 

KOLLEF et al., 1997; MACINTYRE et al., 2001; HOOPER & GIRARD, 2009). Por 

outro lado, a busca por índices fisiológicos capazes de predizer, acurada e 

reprodutivelmente, o sucesso do desmame ventilatório ainda não chegou a 

resultados satisfatórios (VALLVERDÚ, 2002; TOBIN, 2005; BOLES et al., 2007). 

 

ÍNDICES PREDITIVOS DE DESMAME 

 

Os índices respiratórios deveriam acrescentar dados preditivos à avaliação 

clínica do desmame, resultando em redução das taxas de fracasso de desmame e 

extubação, e assim, proporcionando menor tempo de ventilação mecânica Além 

disso, a técnica utilizada para sua obtenção deveria ser reprodutível, acurada, 

segura e de fácil realização. Infelizmente, até o momento nenhum índice tem 

todas essas características (EPSTEIN, 2004; BOLES et al., 2007; NEMER et al., 

2009; NEMER, 2011). 

Existem mais de 50 índices descritos na literatura mundial, mas apenas 

alguns têm utilidade clínica (MACINTYRE et al., 2001; MEADE et al., 2001; 

NEMER, 2011; TOBIM, 2011). Entre os índices mensurados durante o suporte 

ventilatório, apenas cinco têm possível valor em predizer o resultado do desmame: 

a pressão inspiratória máxima (PImáx);  a pressão de oclusão da via aérea nos 
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primeiros 100 ms da inspiração (P0,1); a relação entre a P0,1 e a pressão 

inspiratória máxima (P0,1/PImax); o índice de respiração rápida superficial (f/Vt); e 

o índice integrativo de desmame (do inglês Integrative Weaning Index – IWI). 

Entre esses, os dois últimos apresentam melhor desempenho. (EPSTEIN, 2004; 

TOBIN, 2005; NEMER et al., 2009, NEMER, 2011; TOBIN, 2011). 

 

PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (PImáx) 

 

A PImáx reflete a força dos músculos inspiratórios (SOUZA, 2007), sendo 

que cerca de 65% do seu valor representa diretamente a força do diafragma, o 

músculo mais importante da inspiração (LEVITZKY, 2004; WEST, 2001). 

Os músculos respiratórios diferenciam-se dos demais músculos 

esqueléticos do corpo humano pela sua alta capacidade de resistência à fadiga. 

Tal característica se dá pela maior proporção de fibras do tipo I (55-60%), mais 

resistentes a fadiga, do que a do tipo II. (JARDIM & FELTRIM, 1995). 

Em um estudo clássico, Black e Hyatt, em 1969, descreveram o método de 

medida da PImáx para pessoas saudáveis após expiração forçada e as equações 

para ambos os sexos levando em conta a influência da idade: 143 – (0,55 x 

idade), para homens; e 104 – (0,51 x idade) para mulheres. Ficava estabelecida 

na ocasião uma correlação negativa da força muscular com a idade e, também, a 

íntima relação entre a redução do volume de reserva expiratório e o incremento da 

pressão inspiratória (SOUZA, 2007). 

Esse teste é freqüentemente utilizado por terapeutas respiratórios, tanto em 

condições ambulatoriais quanto em unidades hospitalares. No estudo de Tobin et 
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al, em 1994, entretanto, eles demonstraram que o método descrito em 1969 não 

apresenta uma boa reprodutibilidade em pacientes internados, com coeficiente da 

variação de 12 a 32%, quando medida por um ou vários investigadores, 

respectivamente. 

Outra desvantagem do método inicialmente preconizado é a necessidade 

de cooperação do indivíduo, uma restrição particularmente relevante em pacientes 

que se encontram com VAA em unidades de terapia intensiva. Para suprir tal 

desvantagem, avalia-se a PImáx com a oclusão da via aérea por um período de 

tempo, sendo o mais utilizado o de 20 segundos (SAHN & LAKSHMINARAYAN, 

1973; MARINE et al., 1986). Esta estratégia visa reter CO2 durante o período de 

oclusão para estimular o centro respiratório, independente do controle cerebral 

voluntário. Desta forma, pode-se observar a cada incursão inspiratória, os 

estímulos cada vez maiores até que se alcance o pico inspiratório máximo (SAHN 

& LAKSHMINARAYAN, 1973; MARINE et al., 1986). 

Uma dificuldade intrínseca desta estratégia é a necessidade de se 

acompanhar o tempo de realização do teste. Dificilmente, um só observador teria 

capacidade de avaliar cada incursão inspiratória e, ao mesmo tempo, monitorar a 

duração do procedimento. Em 2002, por exemplo, Soo Hoo e Park, empregaram 

oclusão da via aérea por até 20 segundos e mediram a PImáx com vacuômetro 

analógico. Foi observado que ainda que as medidas da PImáx fossem realizadas  

por profissionais de uma mesma equipe, os resultados não eram homogêneos. 

Múltiplas medidas consecutivas foram necessárias para melhorar a acurácia do 

teste. Para contornar essa dificuldade, ventiladores mecânicos mais modernos, 
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como o modelo 840 TM (Covidien-Nellcor™ and Puritan Bennett™ Boulder, 

U.S.A.), dispõe de softwares que possibilitam registro automático dessa variável. 

Uma técnica reprodutiva e precisa para mensuração da PImáx, que melhor 

reflita a força dos músculos inspiratórios, principalmente do diafragma, pode ser 

particularmente útil  nos casos de ventilação prolongada. O tempo de ventilação 

mecânica está diretamente associado à VIDD (do Inglês, disfunção diafragmática 

induzida por ventilação). Uma grande redução da força muscular diafragmática 

pode ocorrer após 7 dias de suporte ventilatório mandatório assisto-controlado, em 

consequência ao desuso da musculatura respiratória (DECRAMER & GAYAN-

RAMIREZ, 2004; SASSON, 2002). Sua presença está relacionada diretamente 

com a falha no desmame ventilatório e, também, a outras conseqüências 

indesejáveis como pneumonia associada a ventilação mecânica, barotrauma, 

lesão pulmonar por toxidade de oxigênio etc. (VASSILAKOPOULOS & PETROF, 

2004).  

No entanto, muitos pacientes apresentam fraqueza muscular respiratória 

capaz de dificultar esse procedimento (MCINTYRE, 2001). A avaliação dos 

pacientes antes do desmame é importante, contribuindo para evitar desnecessária 

fadiga muscular respiratória e estabelecer as estratégias mais apropriadas. A 

forma mais usual de avaliar a função muscular respiratória de pacientes críticos é 

a medição da pressão inspiratória máxima (PImáx) (CLANTON & DIAZ, 1995; 

TOBIN et al., 2002). A utilidade da medida da PImáx em pacientes ventilados 

mecanicamente tem sido demonstrada através do uso dos valores obtidos para 

predizer o sucesso do desmame da ventilação mecânica. Em 1962, os valores da 

pressão inspiratória máxima foram correlacionados com a reserva ventilatória em 
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um experimento com cães anestesiados (BENDIXIN & BUNKER, 1962). Em um 

trabalho subseqüente, o mesmo grupo verificou que uma pressão inspiratória 

máxima entre –20 e –30 cmH2O, obtida de pacientes que sofreram bloqueio 

neuromuscular, era suficiente para considerar a transferência do paciente à sala 

de recuperação pós-anestésica (WESCOTT & BENDIXIN, 1962). Após estes 

estudos, a aplicação deste tipo de medida para pacientes em fase de desmame da 

ventilação mecânica foi estabelecida no clássico relato de Sahn e 

Lakshminarayan, em 1973. Os autores observaram que pacientes com valores 

absolutos de PImáx maiores do que 30 cmH2O apresentavam bom prognóstico 

com relação ao desmame da ventilação mecânica, enquanto que aqueles com 

valores menores do que 20 cmH2O falhavam no desmame.  

Devido a uma série de fatores, como desenho dos estudos (prospectivo ou 

retrospectivo), método de desmame e definição de sucesso ou insucesso, a 

acurácia da medida da PImáx com preditor de desmame tem variado bastante 

entre diversos estudos. De modo geral, os estudos têm apresentado sensibilidade 

aproximadamente de 80% para valores absolutos de corte acima de 30 cmH2O e 

até 20 cmH2O  (SAHN & LAKSHMINARAYAN, 1973; FIASTRO et al., 1988; YANG 

& TOBIN, 1991; SASSON & MAHUTTE, 1993). Uma vez que o sucesso no 

desmame depende de outros fatores, a especificidade tem sido muito baixa em 

todos os estudos (aproximadamente de 25%) significando que os pacientes que 

falham no desmame não apresentam, necessariamente, uma PImáx reduzida 

(EPSTEIN, 2002). 

Na tentativa de tornar a medida da PImáx mais reprodutível, Marini et al, em 

1986, após a avaliação de 20 pacientes ventilados artificialmente, descreveram o 
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método da válvula unidirecional expiratória, um dispositivo acoplado à abertura 

das vias aéreas, que permitia apenas a exalação. Desta forma, os pacientes eram 

obrigados a fazer um esforço inspiratório progressivamente maior enquanto 

aproximavam-se do volume residual, quando a PImáx observada poderia 

corresponder ao valor máximo que o paciente poderia gerar. Apesar deste 

resultado, os valores de PImáx medidos em pacientes críticos são usualmente 

subestimados e apresentam baixa reprodutibilidade (MULTZ et al., 1990; POLESE 

et al., 2005). A identificação de formas confiáveis de avaliação da força muscular 

respiratória pode contribuir para o melhor acompanhamento do processo de 

desmame da ventilação mecânica, bem como o estabelecimento de estratégias de 

tratamento. Em 2007, Guimarães et al, avaliaram 30 pacientes ventilados 

artificialmente com um vacuômetro analógico, comparando o método de oclusão 

simples com o método de oclusão com a válvula unidirecional, mencionada por 

Marine et al, em 1986, com vinte, trinta e quarenta segundos (figura 1). 

Concluíram que em pacientes não-cooperativos, valores maiores de PImáx são 

obtidos com o método da válvula unidirecional com oclusão durante 40 segundos 

em comparação com os outros protocolos avaliados.   
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Figura 1 - Ilustração de um paciente intubado sendo avaliado com um vacuômetro 
analógico sem a válvula unidirecional expiratória (1A); na figura 1B, o mesmo 
vacuômetro é mostrado, desta vez, com a válvula unidirecional expiratória 
acoplada. 

 

Em uma publicação recente, nosso grupo avaliou os valores da PImáx sob 

válvula unidirecional por um período de 60 segundos empregando um vacuômetro 

digital. O valor máximo ao longo do período de observação ocorreu, com maior 

frequência entre 40 e 60 segundos, sugerindo que o tempo de observação seja 

um fator determinante da dimensão da PImáx (SOUZA et al., 2011). 

A PImáx continua sendo, na atualidade, o critério mais utilizado para se 

avaliar a força muscular inspiratória nas unidades de terapia intensiva. Pelo 

exposto, entretanto, depreende-se que, no presente, sua medida carece de 

uniformização. 
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PRESSÃO DE OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS (P0,1) 

 

A P0,1 avalia a atividade do centro respiratório, também denominada drive 

respiratório. A P0,1 está diretamente relacionada ao estímulo neural da placa 

motora dos músculos respiratórios e, principalmente, do diafragma. Sua medida é 

resultante da pressão gerada nas vias aéreas aos 100 milisegundos do inicio da 

inspiração, usualmente expressa em seu valor absoluto (LAGHI, 2005). 

Em indivíduos saudáveis, a P0,1 encontra-se entre 0,5 a 1,5 cmH2O durante 

uma respiração tranqüila (TOBIN & GARDNER, 1998). Ela tem sido utilizada para 

predizer o desmame ventilatório por mais de duas décadas (HERRERA et al., 

1985). Valores mais elevados (> 4,0 cmH2O) indicam um drive respiratório mais 

hiperestimulado que se associa com maior probabilidade à fadiga muscular 

respiratória e falha no desmame. Por outro lado, valores muito baixos (< 1,0 

cmH2O), apontam para um drive respiratório hipoestimulado e propensão à falha 

no desmame por insuficiente estímulo para manter uma adequada ventilação 

alveolar (TOBIN et al., 1994; LAGHI, 2005; TOBIN & GARDNER, 1998). 

Embora tradicionalmente mensurada através de um balão esofágico alguns 

ventiladores, como a prótese 840 TM (Covidien-Nellcor™ and Puritan Bennett™ 

Boulder, U.S.A.), podem medir a P0,1 (P0,1 traqueal) de forma acurada com o 

auxílio de um software específico (LAGHI, 2005; PURRO  et al., 2000). Levando-

se em conta a dificuldade de se passar um cateter esofagiano no momento que o 

paciente se encontra acordado e apto para o desmame, a medida da P0,1 traqueal 

(feita no ventilador ou outro dispositivo semelhante) apresenta-se como uma 

alternativa  viável para uso em terapia intensiva (NEMER et al., 2009). 
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RELAÇÃO P0,1/PImáx 

 

Este índice integrativo que avalia a atividade do centro respiratório em 

relação à força muscular inspiratória foi descrito por Fernandez et al, em 1990, 

revelando-se mais sensível e específico do que a P0,1 e a PImáx como preditor de 

desmame. 

O racional deste índice integrativo baseia-se na concepção de que quanto 

mais deficitária for a força muscular inspiratória (refletida pela PImáx), maior será 

a atividade do centro respiratório (P0,1 elevada) na tentativa de sustentar os níveis 

adequados de PaCO2 . De modo análogo, os pacientes que não são capazes de 

elevar o P0,1  na presença de níveis de CO2 elevados podem estar com uma baixa 

reserva ventilatória e/ou desordem do drive respiratório (MOOSAVI et al., 2003). 

Assim, valores da relação P0,1/PImáx < 0,09 ou > 0,14 estão associados a 

insucesso no desmame. Apesar dos poucos artigos comparando o desempenho 

da P0,1/PImáx  com outros preditores, este índice tem sido considerado uma boa 

opção para avaliação de adequação para o desmame (CAPDEVILA et al., 1995; 

GANDIA & BLANCO, 1992; CONTI, 2004; NEMER et al., 2009). 

Em 2009, Nemer et al, estudaram setenta pacientes ventilados 

artificialmente, nos quais a PImáx, medida em vinte segundos com um vacuômetro 

analógico e sem a válvula unidirecional, foi utilizada para calcular a razão 

P0,1/PImáx e avaliar seu desempenho como preditor de desmame. Valores dessa 

razão inferiores a 0,14 associaram-se a uma sensibilidade de 98,08% e 

especificidade de 61,11% contra 73,08% e 27,78% da medida isolada da PImáx. 
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Entretanto, a maioria dos índices testados para predizer o desmame 

ventilatório exibem resultados abaixo das expectativas em diversos estudos 

(MEADE  et al., 2001; TOBIN et al., 2002; ESTEBAN et al., 2002; CONTI, 2004; 

NEMER et al., 2009). Em particular, os dados publicados a respeito da PImáx, 

objetivo principal deste estudo, mostram um desempenho pífio desse índice como 

preditor de desmame ventilatório, com valores da  área abaixo da curva ROC (do 

inglês, receiver operating characteristic) variando entre 0,51 e 0,61 (TOBIN et al., 

2002; NEMER et al., 2009).  
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II – JUSTIFICATIVA 

 

Pelo exposto, conclui-se que a PImax, como medida nas circunstâncias 

habituais, apresenta baixo desempenho preditivo para desmame ventilatório, em 

parte pela falta de uniformização para obtenção de seus valores.  

Assim, como hipótese do presente estudo, reiteramos se o desempenho da 

PImáx como preditor de desmame ventilatório poderia ser melhorado pelo 

emprego da válvula unidirecional expiratória juntamente com a utilização de um 

vacuômetro digital, que permite um registro mais frequente e preciso das 

informações coletadas.  
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III – OBJETIVOS 

1) GERAL 

Comparar o desempenho do índice “Pressão Inspiratória Máxima” (PImáx) 

com o índice que relaciona a atividade do centro respiratório (P0.1) e com a relação 

entre eles (P0.1/PImáx) como preditores de desmame ventilatório em uma amostra 

de pacientes de duas unidades de terapia intensiva. 

 

2) ESPECÍFICOS 

 

2.1) Verificar se o desempenho dos índices estudados difere entre os 

pacientes intubados e traqueostomizados. 

2.2) Aplicar uma nova técnica para aferição da pressão máxima inspiratória 

(PImáx) com um dispositivo digital e válvula unidirecional expiratória. 
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IV – CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

1) POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

 Este estudo foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal Fluminense - UFF, sob o número 259/09. 

Foram envolvidos pacientes ventilados mecanicamente e admitidos nas UTI do 

Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG), e do Hospital Estadual Azevedo Lima 

(HEAL), ambos no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, entre julho de 2009 a julho de 

2010.  

Os pacientes ou seus familiares foram instruídos quanto ao objetivo e 

métodos do presente estudo e deram o seu consentimento por escrito para sua 

inclusão na pesquisa segundo o termo de consentimento Livre e Esclarecido.  

 

2) CÁLCULO DO TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA 

 

A estimativa do tamanho amostral foi realizada com cálculos para estudos 

analíticos. Para detectar uma diferença da ordem de 20%, com um nível máximo 

de erro tipo I (α) bicaudal fixado em 5% e um nível máximo de erro tipo II (β) 

unicaudal fixado em 20%, encontrou-se uma amostra mínima de 78 observações 

(Hulley & Cummings., 2001). 
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3) DELINEAMENTO 

 

Trata-se de um estudo prospectivo observacional no qual a decisão de 

desmamar os enfermos dos hospitais citados, não era influenciada pelos índices 

avaliados. 

 

4) CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Foram incluídos pacientes sob ventilação mecânica (VM), que 

permaneceram por tempo superior a 24 horas de assistência ventilatória invasiva, 

e que se encontravam aptos para desmame da ventilação mecânica.  

 

5) CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

5.1: Indivíduos com instabilidade hemodinâmica (FC ≥ 140 bpm, PAS < 90 

ou > 160 mmHg); 

5.2: Hemoglobina < 8-10 g/dL;  

5.3: Evidência clínica ou laboratorial de infecção em atividade; 

5.4: PaO2 < 60 mmHg sob FIO2 ≥ 50% ou SaO2 < 90%; 

5.5: Relação PaO2/FiO2 < 150; 

5.6: Peep > 8 cmH2O; 

5.7: pH < 7,32; 

5.8: Uso de sedação; 

5.9: Agitação psicomotora ou delírio; 
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5.10: Uso de bloqueador neuromuscular; 

5.11: Doença arterial coronariana aguda ou insuficiência cardíaca instável; 

5.12: Tosse ineficaz e/ou excesso de secreção traqueobrônquica (BOLES 

et al, 2007). 

5.13: Hipertensão intracraniana (PIC > 15 mmHg). 

5.14: Cirurgias abdominais com risco de evisceração. 

5.15: Idade inferior a 18 anos. 

5.16: Não assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

6) PROCEDIMENTOS 

 

6.1) MEDIDA DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA COM VÁLVULA 

UNIDIRECIONAL (PImaxUV) 

 

Para medição da pressão inspiratória máxima (PImáx), foi utilizado o 

manovacuômetro digital MVD 300 (Globalmed, Porto Alegre, RS, Brasil), que tem 

escala com incremento de 1 cmH2O e valor máximo de 300 cmH2O e que realiza 

medidas a cada 100 ms. 

O método utilizado foi o de oclusão da via aérea com a válvula unidirecional 

que só permite a exalação (MARINI et al., 1986). Os pacientes foram posicionados 

em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada entre 30° a 45º e o cuff foi 

hiperinsuflado para evitar escape durante a mensuração. Após aspiração traqueal, 

os pacientes permaneceram conectados ao ventilador mecânico para 
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hiperoxigenação durante dois minutos, com fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 

100% para possibilitar que o exame fosse realizado sem prejuízos ao paciente 

(POLESE et al., 2005; GUIMARÃES et al., 2007; NEMER et al., 2009). 

Após hiperoxigenação, os pacientes foram desconectados do ventilador 

mecânico e, após 10 segundos de respiração espontânea (GUIMARÃES et al., 

2007), acoplados, manualmente, ao final de uma expiração normal (ao nível da 

capacidade residual funcional), ao manômetro digital com a válvula unidirecional 

para o registro dos valores correspondentes a cada esforço inspiratório 

seriadamente durante o período de tempo do protocolo, Figura 2. Após o exame, 

os dados de cada paciente foram registrados e armazenados de forma gráfica, 

para a obtenção dos valores dos índices respiratórios: PImáxUV, P0.1, P0.1/PImáxUV. 

 

 

Figura 2 – Ilustração do vacuômetro digital com válvula unidirecional, sendo 
empregado para avaliação preditiva no desmame ventilatório em paciente com 
intubação oro traqueal. 
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Todos os sujeitos do estudo estavam sob vigilância contínua através do 

monitor multiparâmetro DX 2010 (Dixtal, São Paulo, SP, Brasil), que registrava o 

sinal do eletrocardiograma (ECG), da frequência cardíaca (FC), da saturação 

periférica de oxigênio (SpO2) e da pressão arterial sistêmica (PAS).  A qualquer 

sinal de instabilidade (SpO2 < 90% e FC < 60 bpm ou FC > 140 bpm) o exame era 

interrompido.  

 

A Figura 3 mostra uma curva típica da pressão inspiratória em 20 segundos 

durante o teste.  

 

Figura 3 – Traçado dos picos inspiratórios medidos consecutivamente com a 
inspiração ocluída utilizando dispositivo digital para captação dos dados. 

 

Caso houvesse alguma intercorrência que prejudicasse o registro dos 

parâmetros durante a avaliação, uma nova medida era realizada após repouso do 

paciente sob ventilação mecânica por 10 minutos. 
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6.2) MEDIDA DA P0.1 E DA RAZÃO P 0.1/PImáxUV 

 

Para o presente estudo, a pressão de oclusão traqueal em 100 ms (P0.1) foi 

calculada como a média dos valores da pressão inspiratória aos 0.1 segundos dos 

três primeiros ciclos respiratórios, e a razão P0.1/PImáxUV como a relação dos 

valores absolutos de P0.1 e PImáxUV (SOUZA et al., 2011). 

 

6.3) CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PROTOCOLO 

 

 Os pacientes não foram treinados para a manobra, pois o protocolo 

utilizado não depende da cooperação dos avaliados, e sim do estimulo gerado 

pelo aumento de PCO2 no sangue arterial.  

 A decisão de retornar à ventilação mecânica, após o início do processo de 

desmame, foi feita pelo fisioterapeuta respiratório e médico responsável (que eram 

cegos sobre os resultados dos índices avaliados) com base nos sinais clínicos e 

laboratoriais de fraca tolerância como abaixo mencionados.  

O desmame foi interrompido, se pelo menos um dos critérios de intolerância 

estava presente: SaO2 inferior a 90% e/ou PaO2 inferior a 60 mmHg com FIO2 

maior que 0,4; PaCO2 maior que 50 mmHg ou elevação superior a 5 mmHg, pH 

arterial inferior a 7,33 ou diminuição maior que 0,07; freqüência respiratória (FR) 

superior a 35 rpm, ou um aumento de 50% por 5 minutos, freqüência cardíaca 

(FC) superior a 140 bpm ou um aumento sustentado em mais de 20%; pressão 

arterial média (PAM) maior que 130 mmHg ou inferior a 70 mmHg, ou presença de 
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agitação, sudorese, desorientação ou depressão do nível de consciência (BOLES  

et al., 2007). 

 Os pacientes com tubo oro-traqueal e que não demonstraram nenhum dos 

sinais citados anteriormente durante o teste de respiração espontânea de 30 

minutos foram extubados e receberam suporte de macronebulização com máscara 

tenda e fluxo de oxigênio de até 5 L/min. ou FIO2 igual a 40%. De modo análogo, 

os traqueostomizados que foram retirados do suporte ventilatório e eram também 

mantidos com suporte de macronebulização sob máscara traqueal ou conector em 

forma de “T” com fluxo de oxigênio de até 5 L/min. ou FIO2 igual a 40% (MOXHAM 

& GOLDSTONE, 1994; BOLES et al., 2007).  

O desmame ventilatório foi considerado bem sucedido quando os pacientes 

permaneceram em respiração espontânea por um período maior do que 48 horas, 

initerruptamente, após a suspensão da ventilação mecânica. (MOXHAM & 

GOLDSTONE, 1994; NEMER et al., 2009).  

As seguintes variáveis foram também analisadas neste estudo: sexo, raça, 

idade, dias de ventilação mecânica, doenças de base e APACHE II (do inglês, 

Acute Physiology and Chronic Health disease Classification System II) (KNAUS et 

al., 1985). 

 



39 

 

7) ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados do registro dos índices e dos prontuários dos pacientes 

selecionados foram armazenados em planilha do programa MS Excel versão 2003 

e, posteriormente, transferidos para os programas MedCalc, versão 11.3.1 e 

SPSS versão 18.0 para análise estatística inferencial. 

Os resultados das variáveis contínuas foram expressos em média e desvio 

padrão. As variáveis categóricas foram expressas como freqüências. 

Comparações entre variáveis contínuas de dois grupos foram feitas com o teste-t 

para amostras independentes. O teste do qui-quadrado foi utilizado para comparar 

freqüências. 

Para avaliação do desempenho dos índices estudados, foram utilizados os 

seguintes indicadores de qualidade: sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo (LEISENRING et al., 2000). Como indicadores 

de concordância utilizamos a razão de verossimilhança positivo (LR, do inglês, 

likelihood ratio) para teste positivo, LR+ e razão de verossimilhança negativo para 

teste negativo, LR-. O desempenho de cada índice também foi avaliado através do 

cálculo da área abaixo da curva, AUC (do Inglês, area under the curve) da receiver 

operating characteristic (ROC) curve, calculada através do método não 

paramétrico de Hanley e McNeil, em 1982.  

 A curva ROC (ou curva de ROC) foi desenvolvida por engenheiros elétricos 

e engenheiros de sistemas de radar durante a segunda guerra mundial para 

detectar objetos inimigos em campos de batalha. A análise da curva ROC tem sido 
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utilizada em medicina, radiologia, psicologia e outras areas por muitas décadas 

(HANLEY & MCNEIL, 1982; DUJARDIN et al., 1994).  

 A área abaixo da curva ROC proporciona o melhor critério para discriminar 

grupos, independente do valor de corte utilizado, (YANG & TOBIN, 1991) ou da 

prevalência da doença (HANLEY & MCNEIL, 1982). Assim, em relação à área sob 

a curva ROC, pode-se dizer que quanto maior a área, maior o valor diagnóstico do 

teste. As áreas abaixo da curva ROC foram classificadas de acordo com seus 

resultados em: ≤ 0,5, não informativa; > 0,5 a 0,7, índice pouco acurado; > 0,7 a 

0,9, índice moderadamente acurado; > 0,9 a 0,99, índice altamente acurado; e = 1, 

índice perfeito (SWETS, 1988). Os pontos de corte para os três parâmetros foram 

calculados a partir de suas respectivas curvas ROC. 
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V – RESULTADOS 

 

 Os ventiladores mecânicos utilizados foram o 840TM (Covidien-Nellcor™ 

and Puritan Bennett™ Boulder, U.S.A.) e o Servo S (Maquet GmbH & Co. KG, 

Rastatt, Germany). 

 Dos 128 pacientes selecionados, 52 pacientes tinham tempo de ventilação 

mecânica menor do que 14 dias sendo rotulados como pertencentes ao grupo 1. 

Setenta e seis estavam no ventilador há mais que 14 dias sendo enquadrados no 

grupo 2, Figura 4.  

 

Figura 4 – Casuística do estudo indicando a estratificação dos pacientes em 2 
grupos, segundo o tempo de permanência em ventilação mecânica, e as 
exclusões. 
  

Todos os pertencentes ao grupo 1 encontravam-se com tubos oro-traqueais 

de diâmetro interno superior a 7,5 mm. Destes, 10 foram excluídos do processo de 

análise pelos motivos a seguir: quatro apresentaram nível de consciência abaixo 

do recomendável para a extubação, três tinham sinais de re-infecção, dois 
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apresentaram laringoespasmo logo após a extubação, e um desenvolveu 

hipoxemia seguida de bradicardia durante o período de aferição dos índices. 

 Todos os pacientes do grupo 2 (76 casos) encontravam-se 

traqueostomizados. Deste total, 15 foram excluídos: cinco por apresentarem 

traqueomalácia, dois por apresentarem sinais de re-infecção no momento da 

execução do protocolo, dois por apresentarem hipoxemia seguida de bradicardia e  

cinco pela impossibilidade de obtenção do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

As características gerais dos 103 pacientes que completaram o estudo 

estão na Tabela 1.  

Tabela 1. Características gerais dos pacientes avaliados 

 Todos Grupo 1 Grupo 2 Valor de P 

N 103 42 61 (G2 vs. G1) 

Sexo (M / F), f 58 / 45 21/21 33/28 0,284b 

Raça (NB / B), f 68 / 35 23/19 45/16 0,045 

Idade, anos 61 ± 20a 61 ± 19 60 ± 20 0,954 

Ventilação mecânica, dias 17,5 ± 17,3 6,7 ± 5,25 25,4 ± 18,62 <0,001 

APACHE II 17,9 ± 5,7 16,5 ± 4,72 18,8 ± 6,11 0,038 

Doenças de base, f (%)    

TCE / AVC 43 (41,7%) 14 (33,3%) 29 (47,5%) 0,151 

Sepse 23 (22,3%) 14 (33,3%) 9 (14,8%) 0,026 

DPOC / IC 16 (15,5%) 7 (16,6%) 9 (14,8%) 0,792 

Miopatia aguda 12 (11,7%) 2 (4,8%) 10 (16,4%) 0,071 

Cirurgia abdominal 5 (4,9%) 4 (9,5%) 1 (1,6%) 0,067 

Miscelâneas 4 (3,9%) 1 (2,4%) 3 (4,9%) 0,513 

a
 Média ± D.P. 

b
 Grupo 2 vs. Grupo 1 

TCE=Traumatismo crânio encefálico; AVC=Acidente vascular cerebral;
 

DPOC=
 
Doença pulmonar obstrutiva crônica; IC=insuficiência cardíaca 



43 

 

No geral, eles tinham idade média de 61 ± 20 anos sendo 68 não brancos e 

35 brancos, 45 eram mulheres e 58, homens. Na admissão da UTI, os pacientes 

tiveram uma pontuação média de 17,9 ± 5,7 na escala de gravidade hospitalar 

(APACHE II) e média de 17,5 ± 17,3 dias de ventilação mecânica. As doenças de 

base foram: acidente vascular cerebral ou trauma cerebral com escala de coma de 

Glasgow igual ou inferior a oito (n=43, 41,7%), septicemia com insuficiência 

respiratória aguda, IRpA (n=23, 22,3%), doença pulmonar obstrutiva crônica ou 

insuficiência cardíaca crônica com IRpA (n=16, 15,5%), miopatia aguda com IRpA 

(n=12, 11,7%), pós-operatório de cirurgia abdominal com IRpA (n=5, 4,9%), e 

outras condições (n=4, 3,9%). 

  Os quarenta e dois pacientes do grupo 1 tinham idade média de 61 ± 19 

anos sendo 23 não brancos e 19 brancos, 21 eram homens e 21, mulheres com 

pontuação média no APACHE II de 16,5 ± 4,72. A média de duração de ventilação 

mecânica deste grupo foi 6,07 ± 5,25 dias.  

 Os 61 pacientes do grupo 2 tinham idade média de 60 ± 20 anos (P=0,954 

vs. Grupo 1), sendo 45 não brancos e 16 brancos (P=0,045 vs. Grupo 1), trinta 

três eram homens e 28, mulheres (P=0,284 vs. Grupo 1) com pontuação média no 

APACHE II de 18,8 ± 6,11 (P=0,038 vs. Grupo 1). A média de duração de 

ventilação mecânica deste grupo foi de 25,36 ± 18,62 dias (P<0,001 vs. Grupo 1).  

No grupo 1, vinte e nove pacientes (69%) foram desmamados, porém 13 

(31%) foram reintubados. Neste grupo, oito pacientes (19%) evoluiram para óbito 

durante a admissão. No grupo 2, trinta e um (51%) foram desmamados com 

sucesso, 30 (49%) retornaram à prótese ventilatória.  Durante o período de 
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internação hospitalar, neste grupo, vinte e quatro pacientes (39%) evoluiram para 

óbito. 

 No geral, as médias da P0.1, PImáxUV e da razão P0.1/PImáxUV foram 

respectivamente:  2,98±1,02 cmH2O, 32,01±18,15 cmH2O, e 0,11±0,05.  Os 

valores desses parâmetros em cada grupo estão mostrados na figura 5. 

 

Figura 5 – Médias e desvios padrões dos valores da P0,1 (painel A), PImáxUV 

(painel B) e Razão P0,1/PImáx UV (painel C) nos dois grupos de entubados (G1) e 
traqueostomizados (G2). 
 

No grupo 1, a média e o desvio padrão da P0.1, PImáxUV e da razão P0.1/ 

PImáxUV foram respectivamente: 3,10±1,07 cmH2O, 35,55±22,47 cmH2O, e 

0,11±0,06; no grupo 2,  2,91±1,00 cmH2O, 29,57±14,14 cmH2O, e 0,11±0,05. 

Somente a PImáxUV  apresentou diferença estatística significativa entre os grupos 

1 e 2 sendo maior no grupo 1 (P=0,001). 

 Os indicadores de qualidade dos três índices usados para prever o 

resultado do desmame estão apresentados na Tabela 2. Os valores de corte 

(calculados a partir das curvas ROC de todos os pacientes, através do método de 

Youden) para PImáxUV, P0.1 e P0.1/PImáxUV foram respectivamente 30 cmH2O, 2,3 

cmH2O, e 0,10. 
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Tabela 2. Indicadores de qualidade dos índices preditivos de desmame ventilatório 
(n=103) 

Índices Corte SEN  ESP VPP VPN +RV -RV AUC  

P0,1 2,3 0,73 0,56 0,70 0,60 1,66 0,48 0,65 

PImáxUV 30 0,63 0,84 0,84 0,62 3,89 0,44 0,80 

P0,1/ 
PImáxUV 

0,10 0,68 0,70 0,76 0,61 2,26 0,45 0,74 

PImáxUV=Pressão inspiratória maxima obtido em 20 segundos com válvula unidirecional; 
P0.1=Pressão de oclusão em 100 ms; P0,1/ PImáxUV =razão entre a pressão de oclusão em 100 ms e 
a pressão inspiratória maxima obtido em 20 segundos com válvula unidirecional; 
SEN=Sensibilidade; ESP=Especificidade; VPP=valor preditivo positivo; VPN=valor preditivo 
negativo; +RV = razão de verossimilhança positivo; - RV= razão de verossimilhança negativo; 
AUC=do inglês, area under the curve. 

 

 A figura 6 mostra as curvas ROC dos três índices estudados. A maior AUC 

foi a da PImáxUV, que foi estatisticamente diferente da encontrada para a P0.1 

(0,80±0,04 vs. 0,65±0,06, P=0,007). Os valores de P para as comparações 

independentes entre PImáxUV e P0.1/PImáxUV e P0.1 versus P0.1/PImáxUV foram 

respectivamente 0,163 e 0,178. 

 

Figura 6. Valores da AUC da curva ROC de todos os avaliados para a P0,1, 
PImáxUV e P0,1/PImáxUV como preditores de sucesso no desmame ventilatório. 
PImáxUV = Pressão inspiratória maxima aos 20 segundos.  * P=0,007 vs. P0,1. 
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  Em um segundo passo, os indicadores de qualidade dos três índices foram 

avaliados em cada grupo sendo apresentados nas Tabelas 3 e 4. Os valores de 

corte utilizados foram os mesmos da tabela 2 (calculados a partir das curvas ROC 

através do método de Youden). 

 

Tabela 3. Indicadores de qualidade dos índices preditivos de desmame 
ventilatório do grupo 1 (n=42). 

Índices SEN  ESP VPP VPN +RV -RV AUC  

P0,1 0,76 0,31 0,64 0,29 1,10 0,78 0,61 

PImáxUV 0,65 0,92 0,95 0,54 8,52 0,37 0,86 

P0,1/ 
PImáxUV 

0,76 0,77 0,88 0,59 3,29 0,31 0,86 

 

 

 

Tabela 4. Indicadores de qualidade dos índices preditivos de desmame 
ventilatório do grupo 2 (n=61). 

Índices SEN  ESP VPP VPN +RV -RV AUC  

P0,1 0,81 0,50 0,29 0,38 1,61 0,39 0,66 

PImáxUV 0,68 0,77 0,75 0,70 2,90 0,42 0,75 

P0,1/ 
PImáxUV 

0,61 0,67 0,66 0,63 1,84 0,58 0,68 

 

 As curvas ROC dos grupos 1 e 2 estão representados na figura 7. No grupo 

1, os índices PImáxUV  e P0.1/PImáxUV  exibiram as maiores AUC: 0,86±0,06 vs. 

0,86±0,07, respectivamente. O valor de P para as comparações independentes 

não foi significativamente diferente entre eles (P=0,962). A AUC do índice P0.1 foi 

0,61±0,09, sendo estatisticamente inferior às observadas para PImáxUV (P=0,005) 

e P0.1/PImáxUV (P=0,04). 
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Figura 7 - AUC das curvas ROC dos três índices, A = grupo 1, e B = grupo 2. 

 

No grupo 2, a maior AUC foi encontrada no índice PImáxUV (0,75±0,06), mas 

significância estatística não foi alcançada quer em relação à P0.1 (AUC=0,66±0,07, 

P=0,206) ou à P0.1/PImáxUV (AUC=0,68±0,07, P=0,171). O valor de P para a 

comparação entre P0.1 e P0.1/PImáxUV foi 0,836. 
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VI – DISCUSSÃO 

 

 A medida da PImáx têm sido sugerida como útil para prever o êxito do 

desmame, mas seu desempenho, além de ser apontado como moderado (AUC 

entre 0,51 a 0,65), tem variado bastante entre os estudos (SAHN & 

LAKSHMINARAYAN, 1973; GRASSINO & MOXHAM, 2002; DECRAMER & 

MACKLEM, 1995; YANG & TOBIN, 1991; SASSOON & MAHUTTE, 1993; MEADE 

et al., 2001; NEMER et al., 2009). Apesar de tal discrepância, a utilização da 

PImáx permanece recomendada no 6° Consenso Internacional sobre desmame, 

por ser um dos parâmetros mais usados pelos intensivistas na tomada de decisão 

frente ao desmame ventilatório (BOLES et al., 2007).  

 O presente estudo empregou a válvula unidirecional, inserida na literatura 

por Marini et al, em 1986, e validada em, pelo menos, quatro estudos como 

superior ao método da oclusão simples (TRUWIT & MARINI, 1992; SASSON & 

MAHUTTE, 1993; CARUSO et al., 2001; GUIMARÃES et al., 2007). Procuramos 

reavaliar o desempenho preditivo da PImáxUV em comparação com a P0.1 e com 

P0.1/PImáxUV  em um novo cenário. As medições foram feitas usando um 

vacuômetro digital, que permite medições em cada 100 ms com uma precisão de 

1 cmH2O, sob válvula unidirecional em contraste com estudos prévios (SAHN & 

LAKSHMINARAYAN, 1973; GRASSINO & MOXHAM, 2002; DECRAMER & 

MACKLEM, 1995; YANG & TOBIN, 1991; SASSOON & MAHUTTE, 1993; MEADE 

et al., 2001). Em 2009, por exemplo, Nemer et al, utilizaram vacuômetro analógico, 

que requer inspeção visual momentânea da PImáx, sem o emprego da válvula 
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unidirecional, o que pode ter contribuído para diminuir a precisão de coleta de 

seus dados.  

 O emprego da tecnologia digital, que grava automaticamente os resultados 

dos testes, nos permitiu evitar a influência do observador sobre a coleta de dados, 

revisitar os dados sempre que necessário, e recolher precisamente os valores dos 

parametros estudados P0.1 e PImáxUV em uma única etapa (SOUZA et al., 2011).  

 A técnica empregada no presente estudo já foi relatada como de fácil 

realização demonstrando grande potencial de incorporação à prática clínica de 

uma UTI (SOUZA et al., 2011).  

 Quando se analisa as características dos pacientes estudados, observa-se 

que o valor da pontuação do APACHE II foi levemente maior no grupo 2 refletindo 

a maior gravidade daqueles que necessitaram ventilação mecância por mais 

tempo. Em contraste, a sepse foi mais prevalente no grupo 1, um achado, de certa 

forma, esperado, já que processos infecciosos tem mais potencial de melhora a 

curto prazo em comparação a doenças crônicas e degenerativas.  

 Em consonância com a literatura, a frequência de desmame bem sucedido 

foi maior no grupo 1 (69%) em comparação com o grupo 2 (51%). Em uma revisão 

recente que incluiu 2486 pacientes de 6 estudos diferentes, com tempo de 

ventilação mecância < 14 dias, o percentual médio de desmame bem sucedido foi 

idêntico ao do presente estudo, 69% (BOLES et al.,2007). Em três estudos com 

pacientes traqueostomizados com tempo de ventilação mecânica > 14 dias, a taxa 

de sucesso variou amplamente 34, 44 e 60%, respectivamente (RUDY et al., 

1995; PURRO et al., 2000; SENEFF et al., 2000). No presente estudo, a taxa de 

sucesso no desmame do grupo com tempo prolongado de VM foi 51%. 
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 A taxa de mortalidade do grupo 1 (19%) foi menor do que a grupo 2 (39%) 

acompanhando os dados do último consenso (BOLES et al, 2007). Nesse 

particular, entretanto, os relatos não são unânimes. Em estudo com 5081 

pacientes de 361 unidades de terapia intensiva de 20 paises, por exemplo, a 

mortalidade hospitalar não diferiu entre pacientes intubados (39%) e 

traquestomizados (40%) (FRUTOS-VIVAR et al., 2005).  

 Quando os valores médios dos índices estudados dos 2 grupos foram 

confrontados, os valores da Pimax do grupo 1 revelaram-se estatisticamente 

superiores aos do grupo 2. Essa diferença possivelmente reflete maior vigor 

muscular dos pacientes em ventilação mecânica há menos tempo como 

previamente apontado (DECRAMER & GAYAN-RAMIREZ, 2004; SASSON, 2002). 

Não houve diferença entre os 2 grupos no concernente aos demais índices.   

 Os pontos de corte para cada índice foram obtidos a partir das curvas ROC 

relativas a todos os pacientes estudados. Os valores para PImáxUV, P0.1 e P0.1/ 

PImáxUV foram de 30 cmH2O, 2,3 cmH2O, e 0,10, respectivamente. É interessante 

mencionar que o valor de corte encontrado para PImáxUV coincide com o valor 

relatado pelo clássico estudo de Sahn e Lakshminarayan em 1973, e pela maioria 

das publicações sobre o parâmetro (YANG & TOBIN, 1991; SASSOON & 

MAHUTTE, 1993; DECRAMER & MACKLEM, 1995). Deve ser ressaltado que 

essa similaridade de ponto de corte foi encontrada apesar das condições de 

obtenção dos dados não serem as mesmas já que esses autores não empregaram 

válvula unidirecional e nem tecnologia digital. Em contraste, os limiares calculados 

pela curva ROC para P0,1 e P0.1/PImáxUV resultaram em valores menores do que 
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os tradicionais,  4,3 cmH2O e 0,14 (MEADE et al., 2001; NEMER et al., 2009; 

HERRERA et al., 1985; TOBIN et al., 1994; MERGONI et al., 1996). 

 No que concerne ao desempenho dos três índices estudados quanto à 

previsão do desmame ventilatório na população como um todo, a maior 

sensibilidade encontrada foi para P0.1 (73% vs. 63% e 68% para PImáxUV e P0.1/ 

PImáxUV, respectivamente). No entanto, o melhor desempenho, avaliado pela AUC 

da curva ROC foi o da PImáxUV (0,80) que foi estatisticamente superior à da P0,1 

(0,65), mas não da P0.1/PImáxUV (0,74). A perda de performance da P0,1  na curva 

ROC pode ter decorrido de sua baixa especificidade (56%) em comparação com  

PImáxUV (84%) e P0.1/PImáxUV (70%). Tempo prolongado de ventilação mecânica 

(média de 17,5 dias), e elevada frequência de pacientes com doenças 

neuromusculares e trauma crânio-encefálico ou acidente vascular cerebral, 

presentes em nossa amostra, já foram associados a uma baixa eficácia da P0.1 

como índice previsor de desmame ventilatório (SASSOON & MAHUTTE, 1993; 

NEMER et al., 2009). 

 Nossos resultados são marcadamente diferentes de estudos anteriores, em 

que baixa especificidade e valor reduzido da AUC da curva ROC foram relatados 

para a PImáx (GRASSINO & MOXHAM, 2002; SASSOON & MAHUTTE, 1993; 

NEMER et al., 2009). Essas diferenças podem ter decorrido das estratégias 

empregadas para obtenção dos valores da PImáx no presente estudo, a saber, o 

emprego da válvula unidirecional e coleta digital dos valores em tela. 

 Muitos índices preditivos de desmame ventilatório são citados na literatura 

como úteis para prever o resultado do desmame, sendo a relação da freqüência 

respiratória sobre o volume corrente (f / Vt), proposto por Yang e Tobin, em 1991, 



52 

 

o mais utilizado e recomendado por vários estudos (CHANTILA et al., 1996; 

GRASSINO & MOXHAM, 2002; DECRAMER & MACKLEM, 1995; YANG & 

TOBIN, 1991; MERGONI et al., 1996; MEADE et al., 2001; BOLES et al., 2007). 

 Recentemente, o índice integrativo de desmame (IWI) apresentou um 

melhor desempenho da AUC da curva ROC do que o f/Vt (0,96 vs. 0,85) (NEMER 

et al., 2009), porém mais estudos são necessários para confirmar esse achado.  

 No presente estudo, o desempenho do PImáxUV ainda é inferior aos 

relatados para esses dois índices, mas permite colocá-lo entre os três melhores 

índices preditores de desmame já mencionados. 

 Em uma segunda etapa, o desempenho dos três índices foi avaliado 

separadamente, no grupo 1 e no grupo 2. No grupo 1, os melhores desempenhos 

foram vistos com a PImáxUV e P0.1/PImáxUV, com áreas sob a curva equivalentes 

caindo na faixa de acurácia moderada (0,86 para ambos os índices). De novo, o 

baixo desempenho da P0.1 esteve relacionada à sua baixa especificidade. Os 

resultados obtidos com PImáxUV e P0.1/PImáxUV no presente estudo são similares 

aos relatados em estudos prévios para o índice f/Vt nos quais os valores da AUC 

da curva ROC variou entre 0,85 a 0,88 (NEMER et al., 2009; GRASSINO & 

MOXHAM, 2002). Dentro da estratégia de mensuração adotada em nosso estudo, 

portanto, a PImáxUV e P0.1/PImáxUV tiveram desempenho similar ao padrão ouro no 

que diz respeito, a tomada de decisão para desmame de pacientes do grupo 1. 

 No grupo 2, a AUC da curva ROC para a PImáxUV foi númericamente maior 

situando na faixa de acurácia moderada (0,75) em comparação as dos demais 

parâmetros que estavam na faixa de pouca acurácia (0,68 e 0,66), porém, 

significância estatística não foi alcançada. Deve ser ressaltado que a ausência de 
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significância pode ter decorrido do pequeno tamanho da amostra após 

estratificação em grupos como discutido por Hanley e McNeil, em 1982.  

 Quando se compara os grupos entre si, pode-se notar que os valores das 

AUC da curva para os parâmetros com melhor desempenho foram numericamente 

maiores no grupo 1. Esse achado é consistente com a grande maioria dos relatos 

da literatura nos quais o desempenho dos índices previsores de desmame é, com 

frequência, melhor em pacientes com menor tempo de ventilação mecânica 

(RUDY et al., 1995; PURRO et al., 2000; SENEFF et al., 2000; BOLES et 

al.,2007). Justifica-se a redução do poder preditivo dos índices estudados no 

grupo 2 pela VIDD e pelas co-morbidades presentes nesses pacientes 

(DECRAMER & GAYAN-RAMIREZ, 2002 E 2004; SASSON, 2002; 

VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004) para os quais,  um índice previsor de 

desmame mais específico e confiável ainda não se encontra disponível 

(GRASSINO & MOXHAM, 2002; NEMER et al., 2009). 

Algumas limitações do nosso estudo merecem ser comentadas. Uma 

técnica nova foi usada para obter os valores da P0.1. A técnica padrão-ouro para 

medir esse parâmetro consiste na inserção de um cateter esofágico (KUHLEN et 

al., 1995; LAGHI, 2005). Como alternativa, alguns ventiladores mecânicos 

atualmente comercializados estão equipados com software que podem fornecer 

diretamente os valores da P0,1 (KUHLEN et al., 1995; LAGHI, 2005; NEMER  et al., 

2009). A nosso favor, os valores de P0.1 obtidos com o equipamento utilizado no 

presente estudo (2,98 ± 1,02 cmH2O), foram muito próximos aos valores obtidos 

diretamente com a prótese ventilatória em outro estudo, 2,97 ± 1,68 cmH2O 

(NEMER et al, em 2009). Estudos adicionais com maior número de pacientes são 



54 

 

necessários para confirmar a consistencia dos valores coletados pela técnica 

utilizada no presente estudo. 

Além disso, a indicação de que PImáxUV, como medida no presente estudo, 

possa ter um desempenho comparável aos melhores índices previsores de 

desmame utilizados na prática clínica também merece confirmação por estudos 

em diferentes populações.  
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VII – CONCLUSÕES 

 

 1. A PImáxUV obtida por tecnologia digital com o uso de uma válvula 

unidirecional apresentou um melhor desempenho como previsor de desmame 

ventilatório quando comparado a P0.1 exibindo, ainda, uma tendência a ser 

superior a da P0.1/PImáxUV. 

 2. Os índices estudados tiveram menor poder preditivo quando aplicados a 

pacientes com longo período de permanencia em ventilação mecânica (grupo 2). 

 3. O recurso digital utilizado para medir a PImáx também mostrou-se útil 

para aferir os valores da P0.1, gerando resultados semelhantes aos obtidos com 

outros técnicas de mensuração desta variável na literatura. 

 4. A obtenção da PImáxUV como preconizada no presente estudo, é um 

procedimento simples, podendo ser facilmente incorporada à prática clínica nas 

unidades de terapia intensiva. 
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VIII - PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Os índices preditivos de desmame são essenciais para a complementação 

da avaliação clínica, corroborando para uma melhor previsão do sucesso e ou 

insucesso do processo de retirada do suporte ventilatório. 

 A P0,1 traqueal já é uma realidade em muitos ventiladores mecânicos 

comercializados no Brasil e no mundo, e devido a sua praticidade de mensuração 

deverá ser cada vez mais utilizada para a prática do desmame ventilatório e para 

outras finalidades na UTI. 

 Futuramente, acreditamos que velhos e novos índices possam integrar 

situações específicas de certas populações, ou seja, para cada grupo distinto de 

pacientes poderemos ter um índice específico com melhor desempenho no 

processo de desmame. 
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