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RESUMO 
 

Introdução: A ventilação mecânica (VM) é uma terapia essencial para insuficiência 

respiratória aguda. O desmame ventilatório deve iniciar-se quando as causas 

precipitantes do emprego da VM forem resolvidas. Um desmame inadequadamente 

lento expõe o paciente a desconforto, aumentando o risco de complicações e o custo 

do tratamento. Nesse cenário, índices que antecipam um desmame bem-sucedido são 

muito úteis. Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade intra e inter observador do índice de 

esforço inspiratório cronometrado, TIE (do inglês, Timed inspiratory effort)  como 

previsor de desmame ventilatório. Método: Este estudo observacional prospectivo 

incluiu pacientes julgados aptos para iniciar o desmame. Para a análise intra 

observador, o mesmo fisioterapeuta realizou duas medidas em cada paciente com 

intervalo de 30 min. Para a análise inter observador, duas medidas foram obtidas em 

outra amostra de pacientes, também com intervalo de 30 min, mas cada uma realizada 

agora por um fisioterapeuta diferente. O diagrama de Bland-Altman, o coeficiente de 

concordância de Kappa e o coeficiente de correlação de Pearson foram utilizados para 

comparar as medidas. O desempenho do índice TIE foi avaliado por curvas ROC. 

Valores de p <0,05 foram considerados significativos. Resultados: Foram selecionados 

113 pacientes (43 do sexo masculino, idade média 77±14 anos), 56 (49,6%) obtiveram 

sucesso. O tempo médio de ventilação mecânica foi de 14,4±6,7 dias e o escore 

APACHE II foi de 18,9±5,5. Os diagramas de Bland Altman, abordando concordância 

intra e inter observadores, mostraram baixa variabilidade entre as medidas. Os valores 

dos coeficientes de concordância de Kappa foram 0,82 (0,68-0,95) e 0,80 (0,65-0,94), e 

dos coeficientes de correlação linear foram de 0,86 (0,77-0,91) e 0,89 (0,82-0,93) para 

as medidas intra e inter observadores, respectivamente. Os valores para AUC para 

cada par das medições intra e inter observadores foram de 0,96 ± 0,07 vs. 0,94 ± 0,07, 

P = 0,41 e 0,94 ± 0,05 vs. 0,90 ± 0,07, P = 0,14, respectivamente. Conclusão: A 

variabilidade dos valores do índice TIE por observadores intra e inter, mostrou uma 

reprodutibilidade muito alta, reforçando o índice como um previsor sensível, preciso e 

confiável quanto ao desmame da ventilação mecânica. 

Palavras-chave: desmame ventilatório, ventilação mecânica e musculatura inspiratória. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: A prolonged ventilatory weaning may expose the patient to unnecessary 

discomfort, increase the risk of complications, and raise the costs of hospital treatment. 

In this scenario, indexes that reliably predict a successful weaning can be helpful. 

Objective: To evaluate the intra and inter observer reproducibility of the timed 

inspiratory effort (TIE) index as a weaning predictor. Methods: This prospective 

observational study included patients judged as able to start weaning. For the intra 

observer analysis, the same investigator performed two measurements in each selected 

patient with an interval of thirty minutes. For inter observer analysis, two measurements 

were obtained in another sample of patients, also with an interval of thirty minutes, but 

each of one now performed by a different investigators. The Bland-Altman diagram, the 

coefficient concordance of Kappa, and the Pearson correlation coefficient were used to 

compare the measurements. The performance of the TIE index was assessed by ROC 

curves. P values<0.05 were considered significant. Results: Were selected 113 

patients (43 male, mean age 77±14 years). Fifty-six (49.6%) achieved successful 

weaning. The mean duration of MV was 14.4±6.7 days. The Bland Altman diagrams 

addressing intra and inter observers agreement showed low variability between 

measurements. Values of the concordance coefficients of Kappa were 0.82 (0.68-0.95) 

and 0.80 (0.65-0.94), and of the linear correlation coefficients, 0.86 (0.77-0.91) and 0.89 

(0.82-0.93) for the intra and inter observers measurements, respectively. The values for 

AUC for each pair of the intra and inter observers measurements were 0.96±0.07 vs. 

0.94±0.07, P=0.41, and 0.94±0.05 vs. 0.90±0.07, P=0.14, respectively. Conclusion: 

The variability of the values of the TIE index by intra and inter observers, showed a very 

high reproducibility, reinforcing the index as a sensible, accurate and reliable outcome 

predictor as to weaning from mechanical ventilation. 

Key words: ventilatory weaning, mechanical ventilation and inspiratory muscles. 
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I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

Desmame é o processo de transição da ventilação mecânica (VM) para a 

respiração espontânea em pacientes que permaneceram em VM por tempo superior a 

24 horas (GOLDWASSER et al., 2007; BOLES et al., 2007; BÉDUNEAU et al., 2017). 

Deve ser enfatizado que retirar o paciente da VM pode ser mais difícil que mantê-lo. 

Alguns autores descrevem o desmame como a “área da penumbra da terapia intensiva” 

e comentam que, mesmo em mãos especializadas, essa etapa do cuidado ventilatório 

pode ser considerada uma mistura de arte e ciência (MILIC-EMILI, 1986; 

GOLDWASSER et al., 2007; BOLES et al., 2007). 

O desmame da VM, que é geralmente bem-sucedido em cerca de 70% dos 

pacientes intubados, consome mais de 40% do tempo total da ventilação mecânica 

(BOLES et al., 2007). O fato mais alarmante é que 13% dos pacientes que 

permanecem em ventilação mecânica por mais de 21 dias, caracterizando ventilação 

prolongada, são comumente transferidos para unidades especializadas em desmame 

ventilatório, correspondendo cerca de 37% do custo total na UTI (SCHEINHORN et al., 

2007; KAHN et al., 2010; JUBRAN et al., 2013). 

 Nesse particular, a literatura tem demonstrado que protocolos de identificação 

sistemática de pacientes em condições de desmame da ventilação mecânica podem 

reduzir significativamente sua duração (GOLDWASSER et al., 2007; BOLES et al., 

2007; JUBRAN et al., 2013; BÉDUNEAU et al., 2017). Por outro lado, para os pacientes 
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que retornam a VM ou não alcançam sucesso no desmame dentro dessas condições, 

ainda permanece a busca por soluções (JUBRAN et al., 2013). 

A falha do desmame da ventilação mecânica é um problema clinico e econômico 

significante. Em 1999, aproximadamente 300,000 pacientes necessitaram de suporte 

de VM por mais de 96 horas nos EUA e o custo estimado foi de R$ 16 bilhões 

(BLACKMAN et al., 1999). O número de pacientes que requerem um longo tempo de 

suporte ventilatório está aumentando cerca de cinco vezes mais rápido do que o 

número de admissões hospitalares (JUBRAN et al., 2013).  

A VM prolongada está associada a várias complicações, tais como: a pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV), a disfunção diafragmática induzida pela 

ventilação (VIDD) e a polineuropatia do doente crítico (SASSON, 2002; 

VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004; LEVINE et al., 2008), dentre outras.  

A etiologia da falha do desmame é geralmente complexa, mas uma 

compreensão da demanda ventilatória sob a capacidade dos músculos respiratórios 

tem contribuído para explicar esse problema (SOUZA et al., 2015). Pesquisas 

experimentais e com seres humanos comprovam que o VM induz a lesão muscular 

diafragmática em aproximadamente 55% após 48 horas de ventilação controlada 

(SASSON, 2002; VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004; LEVINE et al., 2008).   

Dados dos Estados Unidos mostram um aumento dessas unidades de terapia 

intensiva em 53% entre os anos de 1997 a 2006, sendo que a previsão é de que ocorra 

um aumento adicional de 38% na próxima década, resultando em um aumento do 

custo hospitalar em mais de 267% (ANGUS et al., 2000; POLVERINO et al., 2010). 

O desmame é um dos fenômenos mais estudados da terapia intensiva das 

últimas décadas (TOBIN, 2011, BÉDUNEAU, 2017; GUIMARÃES, 2019). Jubram et al., 
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em 2013, publicaram um estudo prospectivo e randomizado, no qual 312 pacientes em 

ventilação prolongada (mediana de permanência em VM de 34 dias) foram analisados. 

A taxa de sucesso no desmame foi de 49%, a de retorno à ventilação mecânica após 

sucesso no desmame, 12,1%, a taxa de mortalidade hospitalar, 55%, e a de 

mortalidade após 1 ano, 63%.  

Para melhorar esses números, o ideal é que o desmame ventilatório seja 

alcançado o mais rápido possível. Os índices previsores têm um importante papel na 

decisão de iniciar o processo de desmame, que não deve ser definido somente pela 

impressão clínica e pelo teste de respiração espontânea (TOBIN, 2011, SOUZA, 2015). 

A integração dessas ferramentas pode proporcionar um prognóstico mais preciso e 

uma qualidade assistencial mais adequada.  

No entanto, a maioria dos índices previsores citados na literatura não apresenta 

boa acurácia (NEMER & BARBAS, 2011), havendo vários estudos no qual não se 

recomenda sua utilização (MULTZ et al., 1990; LEE et al., 1994; MACLNTYRE et al., 

2001; CONTI et al., 2004; KO et al., 2009).  

Os índices previsores de desmame são utilizados na prática clínica das UTI ao 

redor do mundo, sendo que dois deles, a relação da frequência respiratória pelo 

volume corrente ou índice de respiração rápida e superficial (f/Vt) e a pressão 

inspiratória máxima (PImáx), foram incorporados na rotina da maioria das unidades de 

terapia intensiva e são recomendados pelo 6º consenso ATS/ERS sobre o assunto 

(BOLES et al., 2007). 

A PImáx foi o primeiro índice respiratório descrito na literatura como previsor de 

desmame ventilatório. No entanto, devido a um período de observação curto, ao 

emprego de um vacuômetro analógico sem válvula unidirecional e à falta de 
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padronização, o seu desempenho como previsor de desmame não foi bom na maioria 

dos estudos (SAHN & LAKSHMINARAYAN, 1973; MARINI et al., 1986; YANG & 

TOBIN, 1991; SASSOON & MAHUTE, 1993; CARUSO et al., 1999; NEMER et al., 

2009; SOUZA et al., 2012; SOUZA et al., 2015; SOUZA et al., 2015). 

A avaliação dos pacientes críticos antes do desmame é importante, contribuindo 

para evitar desnecessária fadiga muscular respiratória e estabelecer as estratégias 

mais apropriadas. A forma mais usual e recomendada de avaliar a função muscular 

respiratória nesse cenário é a medição da PImáx (CLANTON & DIAZ, 1995; TOBIN et 

al., 2002, BOLES et al., 2007). A utilidade da medida da PImáx em pacientes ventilados 

mecanicamente tem sido mostrada através do uso dos valores obtidos para prever o 

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

inspiratória máxima foram correlacionados com a reserva ventilatória em um 

experimento com cães anestesiados (BENDIXIN & BUNKER, 1962). Em um trabalho 

subsequente, 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 da 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.  

Esse teste é frequentemente utilizado por médicos e fisioterapeutas, tanto em 

condições ambulatoriais quanto em unidades hospitalares. No estudo de Tobin & Alex, 
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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 via aérea artificial (VAA) em UTI. 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; MARINI 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; MARINI et al., 

1986, SOUZA et al., 2012). 

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, como o modelo 840 TM 
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(Covidien-Nellcor™ and Puritan Bennett™ Boulder, U.S.A.), dispõem de softwares que 

possibilitam registro automático dessa variável. 

Uma técnica reprodutível 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 disfunção diafragmática induzida por ventilação 

(DDIV). Uma grande redução da força muscular diafragmática pode ocorrer após 48 

horas de suporte ventilatório mandatório assisto-controlado, em consequência do 

desuso da musculatura respiratória (DECRAMER & GAYAN-RAMIREZ, 2004; 

GRASSINO & MOXHAM, 2002). Sua presença está diretamente relacionada com a 

falha no desmame ventilatório (MACLNTYRE, 2001) e, também, com outras 

consequências indesejáveis como pneumonia associada a ventilação mecânica, 

barotrauma, lesão pulmonar por toxicidade de oxigênio, etc. (VASSILAKOPOULOS & 

PETROF, 2004). 

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

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

da medida da PImáx com previsor de desmame tem variado bastante entre diversos 

estudos. De modo geral, os estudos têm apresentado sensibilidade aproximadamente 

de 80% para valores de corte da PImáx acima de 30 cmH2O (SAHN & 

LAKSHMINARAYAN, 1973; FIASTRO et al., 1988; YANG & TOBIN, 1991; SASSOON 

& MAHUTTE, 1993). Uma vez que o sucesso no desmame depende de outros fatores, 

a especificidade tem sido muito baixa em todos os estudos (aproximadamente 25%) 

significando que os pacientes que falham no desmame não apresentam, 

necessariamente, uma PImáx reduzida (EPSTEIN, 2002). 
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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 

método da válvula unidirecional expiratória, um dispositivo acoplado à abertura das vias 

aéreas, que permitia apenas a exalação (Figura 1).  

 

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. 

 
 

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 
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vacuômetro analógico, comparando o método de oclusão simples com o método de 

oclusão com a válvula unidirecional, mencionada por Marine et al., com 20, 30 e 40 

segundos. 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.   

Em uma publicação em 2012, Souza e colaboradores avaliaram 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 (86%), sugerindo que o tempo de observação 

seja um fator determinante da dimensão da PImáx (SOUZA et al., 2012b). 

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, há uma nova forma de avaliar esse parâmetro 

(SOUZA et al., 2015; SOUZA et al., 2015). 

Souza e colaboradores, em 2012, analisando os pacientes em VM observaram 

que era necessário um maior tempo de oclusão inspiratória com o uso de uma válvula 

unidirecional para que o pico máximo de esforço seja atingido (SOUZA et al., 2012a). 

Assim, na busca de um índice com melhor poder previsor de desmame ventilatório 

consideramos a combinação dos parâmetros (estimulação do centro respiratório e do 

tempo de resposta muscular), pois esses podem estar crucialmente prejudicados em 

pacientes sob VM. Desta forma, foi idealizado o índice de esforço inspiratório 

cronometrado, ou índice TIE (do inglês, timed inspiratory effort) que combina a 

mensuração da força muscular inspiratória com o tempo necessário que ela seja 

alcançada, em um período não superior a 60s. 
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Em duas publicações no ano de 2015, o método inovador de avaliação da 

dinâmica respiratória, denominado índice TIE, apresentou melhor acurácia como 

previsor de sucesso no desmame ventilatório do que os demais índices citados na 

literatura com um valor de corte foi > 1,0 cmH2O/s. Essa ferramenta pode não só 

apontar o momento mais apropriado para o desmame, mas também demonstrar 

rapidamente a fraqueza muscular, principalmente, em pacientes com longo tempo de 

ventilação mecânica, e com doenças neurológicas e neuromusculares (SOUZA et al., 

2015a; SOUZA et al., 2015b).  

Nos anos de 2014 e 2018, o método TIE foi utilizado para guiar o treinamento 

muscular respiratório de sucesso em dois casos de doenças neuromusculares, no qual 

além de auxiliar na prescrição correta da carga imposta no protocolo, foi capaz de 

prever o momento em que o paciente estava apto a alcançar independência da prótese 

ventilatória (SOUZA et al., 2014; SOUZA et al., 2018).  

Em 2019, o índice TIE foi testado em pacientes de desmame prolongado e 

demonstrou que quando medido semanalmente ele foi um bom previsor de sucesso no 

desmame; além disso, valores de índice TIE ≥1,0 cmH2O/s estiveram associados a 

uma menor mortalidade em terapia intensiva (GUIMARÃES et al., 2019). Assim, 

acreditamos que, com esse método, poderemos acompanhar também o processo de 

reabilitação da musculatura inspiratória dos pacientes em desmame difícil e 

prolongado.  

Apesar desses resultados promissores com o índice TIE, seria de interesse 

validá-lo quanto à sua variabilidade e reprodutibilidade intra e inter observador para 

garantir que o exame realizado apenas uma vez refletisse as reais condições do 

paciente. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

De acordo com estudos prévios, os índices previsores têm um importante papel 

durante o processo de desmame ventilatório, complementando a impressão clínica e o 

teste de respiração espontânea. A integração dessas ferramentas pode proporcionar 

um prognóstico mais preciso e uma qualidade assistencial mais adequada. No entanto, 

a maioria dos índices citados na literatura não apresenta boa acurácia. 

 Apesar dos resultados promissores com o índice TIE, seria de interesse avaliá-lo 

quanto à sua reprodutibilidade intra e inter observador para verificar se o exame 

realizado apenas uma vez reflete as reais condições do paciente. Busca-se, dessa 

forma, um maior conhecimento sobre o índice TIE como previsor de desmame para 

reiterar seu valor como uma ferramenta eficaz para auxiliar a tomada de decisão de 

retirada da ventilação mecânica. 
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OBJETIVOS  

 
 
OBJETIVO GERAL 
 

 Avaliar reprodutibilidade intra e inter observador do índice de esforço 

inspiratório cronometrado como previsor de desmame ventilatório. 

 

 

OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

 Revalidar o desempenho do índice avaliado por meio do cálculo da área sob a 

curva ROC (Receiver Operating Characteristic). 
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MÉTODO 

a) Desenho do estudo 

 

Estudo prospectivo observacional, aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob o número 

CAAE: 43049615.0.0000.5243, com o parecer favorável número 1.039.560. Envolveu 

pacientes ventilados mecanicamente admitidos na UTI do Hospital Icaraí (HI), 

localizado na cidade de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  

Os pacientes ou seus familiares foram esclarecidos acerca do presente estudo 

objetivando a obtenção de seu consentimento por escrito para inclusão na pesquisa 

empregando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no Apêndice 1. 

 

b) Critérios de Inclusão 

 

Pacientes sob ventilação mecânica, que permaneceram por tempo superior a 24 

horas em assistência ventilatória invasiva e que se encontravam aptos para iniciar o 

processo de desmame da ventilação mecânica (SOUZA et al., 2015).  

 

c) Critérios de Exclusão 

 

Idade inferior a 18 anos, instabilidade hemodinâmica (FC ≥ 140 bpm, PAS < 90 

ou > 160 mmHg), hemoglobina < 10 g/dL, evidência clínica ou laboratorial de infecção 

em atividade, SpO2 < 90%, FiO2 > 40%, relação PaO2/FiO2 < 150, PEEP > 8 cmH2O, 

FR > 35 rpm, Vc < 5 ml/kg, pH < 7,3, hipertensão intracraniana (PIC > 15 mmHg), uso 

de sedação, cirurgias abdominais com risco de evisceração, doença arterial 
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coronariana aguda ou insuficiência cardíaca instável, e não assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (SOUZA et al., 2015).  

Coleta de dados  

Os dados foram coletados prospectivamente, ao longo do período entre agosto 

de 2017 e outubro de 2018, porém, somente foi realizado a medida do índice TIE em 

dias que o aluno responsável pelo estudo esteve presente na UTI do Hospital Icaraí.  

 

d) Medida do índice TIE 

 

Devido ao fato de que o teste em questão expõe o paciente a um grande esforço 

respiratório, o presente estudo, visando minimizar a possibilidade de múltiplas medidas 

desnecessárias, avaliou a variabilidade e reprodutibilidade intra e inter observador. 

Para a análise intra observador, um mesmo fisioterapeuta realizou a medida 

duas vezes em cada paciente selecionado, após um período de descanso de 30 

minutos no VM em modo de pressão de suporte ventilatório (PSV) com o ventilador 

mecânico Extend TM (TAEMA, Air Liquide, Paris, França). 

Em outra amostra de pacientes, foram realizadas duas novas avaliações, agora 

por dois fisioterapeutas diferentes, seguido de repouso de 30 minutos entre as medidas 

para finalizar o estudo com a análise inter observador. 

Todos os sujeitos do estudo estavam sob vigilância continua por meio  do 

monitor multiparâmetro DX 2010 (Dixtal, São Paulo, SP, Brasil), que registra o sinal do 

eletrocardiograma (ECG), da frequência cardíaca (FC), da saturação de oxigênio 
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periférica (SpO2) e da pressão arterial sistêmica (PAS).  A qualquer sinal de 

instabilidade o exame foi interrompido e o paciente retornou para VM. 

Para medida da pressão inspiratória máxima (PImáx) e do índice TIE, foi 

utilizado o manovacuômetro digital da Magnamed (São Paulo, Brasil) com escala de 

300 cmH2O e incremento de 1 cmH2O e intervalo de tempo de 100 ms. 

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

(MARINI et al., 1986), e os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal, com a 

cabeceira elevada entre 45° e 60°. O cuff foi hiperinsuflado para evitar escape durante 

a mensuração. Após aspiração traqueal, os pacientes permaneceram conectados ao 

ventilador mecânico para repouso durante dois minutos com fração inspirada de 

oxigênio (FiO2) a 100% (SOUZA et al., 2015). 

Após a hiperoxigenação, foi realizada a desconexão do ventilador mecânico e, 

após 10 segundos de respiração espontânea, foi acoplado manualmente ao final de 

uma expiração normal (ao nível da capacidade residual funcional) à via aérea artificial 

(VAA) o conector do manômetro digital, mantendo ocluído as vias aéreas durante o 

intervalo de 60 segundos, registrando os valores correspondentes a cada esforço 

inspiratório.  

O índice TIE foi calculado como a relação entre a pressão inspiratória máxima e 

o tempo correspondente para alcançá-lo em até 60 segundos de observação. Um típico 

registro das pressões inspiratórias pelo tempo é demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2. Típico registro demonstrando que, durante 60 segundos de observação, o pico de pressão 

inspiratório máximo foi de 61 cmH2O, alcançado aos 58,2 segundos. Neste teste, o índice TIE foi de 1,04 

cmH2O/sec. 

 

O desmame foi considerado bem sucedido quando a respiração espontânea foi 

mantida por mais de 48 horas após a retirada da ventilação mecânica (BOLES et al., 

2007; NEMER et al., 2009; SOUZA et al., 2012). A decisão de retornar à ventilação 

mecânica foi feita por um fisioterapeuta respiratório e o médico responsável (ambos 

não tiveram acesso aos resultados do índice avaliado), com base nos sinais de 

intolerância utilizados como rotina do hospital anteriormente mencionados.  

 

e) Análise Estatística 

 

O tamanho da amostra foi calculado para poder avaliar diferenças na ordem de 

20% entre os grupos com poder de 80% e erro alfa de 5%, no qual foi encontrado um 

número mínimo de 35 indivíduos por grupo de observador. 
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Os resultados foram expressos como média e desvio padrão para variáveis 

contínuas com distribuição normal e, alternativamente, como mediana e intervalo de 

confiança de 95% (IC). As variáveis de categoria foram expressas como frequências. 

As diferenças entre as variáveis contínuas foram avaliadas pelo teste t de Student ou 

pelo seu equivalente não paramétrico, e as frequências pelo teste do Qui-quadrado. 

O desempenho do índice TIE foi avaliado pelo cálculo da área sob a curva ROC 

(do Inglês, Receiver Operating Characteristic). As áreas sob a curva ROC foram 

comparadas usando o método de Hanley e McNeil, 1983.  

Especificamente para a análise da reprodutibilidade intra e inter observador, 

utilizou-se o diagrama de Bland-Altman e o coeficiência de concordância de Kappa. 

Valores de P <0,05 foram considerados significativos. 

A análise estatística foi realizada por meio dos programas estatísticos SPSS, 

versão 20.0 (Chicago, IL, EUA) e MedCalc, versão 11.4.2.0. (Mariakerke, Oost-

Vlaanderen, Bélgica). 
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RESULTADOS 

Foram coletados um total de 116 exames de vacuômetria com o método para 

obtenção do índice TIE. No entanto, três indivíduos tiveram seus respectivos exames 

excluídos, uma vez que seus resultados apresentaram erros durante a coleta.  

Cento e treze pacientes foram selecionados para análise final (43 do sexo 

masculino, com média de idade de 77 ± 14 anos): 56 (49,6%) foram submetidos a um 

bem-sucedido desmame e 33 (29%) tiveram um curso fatal. A traqueotomia foi 

necessária em 63 (55,8%) pacientes, a duração média da ventilação mecânica foi de 

14,4 ± 6,7 dias e a média do escore APACHE II foi de 18,9 ± 5,5, tabela 1. 

 

 

A Tabela 2 mostra os resultados das medianas e IC 95% para os parâmetros 

PImáx, tempo até a PImáx e índice TIE, dos dados intra observador. Nesse cenário, 

Tabela 1. Características gerais dos pacientes  

 
Variáveis Total Desmame Valor de P 

(Sucesso vs. falha) Sucesso Falha 

Amostra,  n (%) 113 56 (49,6%) 57 (50,4%) - 

Gênero (M/F), n 43/70 17/39 26/31 0,14 

Cor da pele (B/NB), n 67/46 34/18 33/28 0,87 

Idade (anos) 76,9 ± 14,5ª 75,2 ± 15,3ª 78,6 ± 13,6ª 0,21 

APACHE II 18,9 ± 5,5ª 17,7 ± 5,0ª 20 ± 5,9ª 0,03 

Duração da VM, dias 14,4 ± 6,7ª 12,8 ± 6,4ª 16,1 ± 6,6ª <0,01 

Óbito na UTI, n (%) 33 (29,2%) 12 (10,6%) 21 (18,6%) 0,07 

Traqueostomia, n (%) 63 (55,8%) 24 (21,3%) 39 (34,5%) <0,01 

a Média ± DP. M/F: masculino/feminino; B/NB: branco/não branco; APACHE II:  do inglês, Acute Physiology 
and Chronic Health Evaluation II; VM: ventilação mecânica; UTI: Unidade de Terapia Intensiva. 
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não houve diferença estatisticamente significante entre as medidas: os valores de P 

foram 0,13 para PImáx, 0,30 para o tempo para atingir PImáx e 0,16 para o índice TIE. 

  

Tabela 2. Valores da PImáx, tempo até PImáx e índice TIE obtidos nos 2 exames 
realizados por mesmo observador (n = 60) 
 

Variavéis Exame 1 Exame 2 Valor de P 

 

PImáx 44,5 (36,8 - 49)a 44 (38,8 - 48)a 0,13 

Tempo até a PImáx 49,9 (47,5 – 53,6)a 48,5 (43,1 - 53)a 0,30 

Índice TIE  0,87 (0,73 – 1,01)a 0,85 (0,79 – 1,01)a 0,16 

ª mediana e IC 95%; PImáx: pressão inspiratória máxima; TIE: esforço inspiratório cronometrado 

 

Os resultados correspondentes para os exames inter observadores estão na 

Tabela 3. Novamente, diferenças estatisticamente significantes não foram encontradas 

com valores de P de 0,30 para a PImáx, 1,00 para o tempo para atingir a PImáx e 0,33 

para o índice TIE. 

 

Tabela 3. Valores da PImáx, tempo até PImáx e índice TIE obtidos nos exames 
realizados por 2 observadores diferentes (n=53) 

Variavéis Exame 1 Exame 2 Valor de P 

 

PImáx 49 (44 – 55,1) a 51 (43 – 55,1) a 0,30 

Tempo até a PImáx 48,4 (42,3 – 53,6)a 49 (45,8 – 54,3)a 1,00 

Índice TIE 1,02 (0,88 – 1,16)a 1,02 (0,88 – 1,13)a 0,33 

ª mediana e IC 95%; PImáx: pressão inspiratória máxima; TIE: esforço inspiratório cronometrado 
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Os diagramas de Bland-Altman abordando a concordância intra e inter 

observador para essas variáveis estão na figura 3.  

 

 

Figura 3. Diagramas de Bland-Altman para as classes de intra e inter observador. 

 

Os valores para os coeficientes de concordância de Kappa dos observadores 

intra e inter foram 0,82 (0,68-0,95) e 0,80 (0,65-0,94), respectivamente. Os achados 

semelhantes foram encontrados para os coeficientes de correlação linear dos 

observadores intra e inter 0,86 (0,77-0,91) e 0,89 (0,82-0,93), respectivamente, figura 

4.  
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Figura 4. Coeficientes de correlação linear das classes intra e inter observadores. 

 

Ao avaliar o poder preditivo dos dados de desmame das medidas intra e inter 

observadores pelas curvas ROC, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa entre as curvas (0,96 ± 0,07 vs. 0,94 ± 0,07, P = 0,410); a análise dos 

dados inter observadores mostrou resultados comparáveis (0,94 ± 0,05 vs. 0,90 ± 0,07, 

P = 0,140), figura 5. 

 

Figura 5. Comparação das áreas abaixo da curva ROC entre as classes intra e inter observador.
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DISCUSSÃO 

 

A PImáx é recomendada como previsor de desmame pelo consenso 

internacional de desmame da ventilação mecânica (Boles 2007), mas mesmo quando 

medida adotando-se a válvula exalatória unidirecional, o desempenho do índice 

apresenta-se abaixo da expectativa. (MARINI et al., 1986; YANG & TOBIN, 1991; 

SASSOON & MAHUTE, 1993; CARUSO et al., 1999; NEMER et al., 2009; SOUZA et 

al., 2012; SOUZA et al., 2015). O índice TIE é um novo índice de desmame, de fácil 

execução à beira do leito, que tem sido relatado como mais preciso (SOUZA et al., 

2015). O objetivo do presente estudo foi avaliar a reprodutibilidade intra e inter 

observador do índice de esforço inspiratório cronometrado como previsor de desmame 

ventilatório. 

Para tanto, recorremos a uma análise tradicional das medidas intra e inter 

observador. A amostra estudada foi composta por pacientes mais idosos, com 

predomínio do gênero feminino. Eles tiveram um alto escore APACHE II, uma longa 

permanência em VM e uma alta taxa de traqueostomia. Nesse cenário, a taxa de 

mortalidade (29,2%) não pode ser vista como uma surpresa. As características de 

nossos pacientes são comuns àquelas encontradas na maioria das UTIs em todo o 

mundo. Metade dos pacientes foi submetida ao desmame com sucesso, número 

também consistente com estudo anterior (JUBRAN et al., 2013). 

Como uma abordagem inicial para atingir o objetivo do estudo, a mediana das 

duas medidas intra observador foi comparada quando não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa. O mesmo aconteceu quando as duas medidas do inter 
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observador foram comparadas. Esta constatação demonstra que os valores do TIE 

podem ser obtidos de forma padrão e facilmente reproduzidos. 

O diagrama de Bland-Altman e o coeficiente Kappa de concordância são testes 

úteis para o propósito de análise do presente estudo. A análise gráfica dos diagramas 

de Bland-Altman mostra que a linha média dos dados intra ou inter observador cruza o 

eixo y próximo ao valor zero. Além disso, a maioria dos valores em ambos os gráficos 

estão dentro dos limites de ± 1,96 D.P. Os coeficientes de concordância de Kappa 

foram 0,82 e 0,80 para o intra e inter observador, respectivamente, concordância muito 

boa entre as medidas. Assim, os coeficientes de correlação linear foram 0,86 e 0,89 

para os grupos intra e inter observador denotando uma alta correlação entre as 

medidas. 

Historicamente, poucos previsores de desmame foram recomendados para a 

prática clínica, principalmente devido à sua baixa precisão e desempenho. É importante 

mencionar que não foram publicados estudos de reprodutibilidade para qualquer dos  

outros índices previsores de desmame. Em estudos anteriores (SOUZA et al., 2015a; 

SOUZA et al., 2015b), os valores para a acurácia do índice TIE (referido como a AUC 

da curva ROC) variaram de 0,90 a 0,96 expressando um melhor desempenho que 

outros índices preditivos descritos na literatura. Interessantemente, os valores para as 

áreas sob as curvas no presente estudo também variaram de 0,90 a 0,96 com o 

mesmo ponto de corte (TIE > 1,0 cmH2O/s). Mais importante, não foram observadas 

diferenças estatísticas entre as curvas de cada um dos dois conjuntos de medidas para 

os dados intra ou inter observadores. 

Dada a natureza do estudo, as limitações do presente estudo são restritas 

àquelas inerentes ao método pré-estabelecido empregado para analisar a 
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reprodutibilidade intra e inter observador. Além disso, cabe o exercício de cautela em 

relação generalização do desempenho do índice TIE, visto que o presente índice ainda 

não foi reproduzido por outros centros de pesquisas. 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Os resultados do presente estudo, que abordou a reprodutibilidade da medida 

do índice TIE intra e inter observadores, mostraram adequada variabilidade, muito boa 

concordância e alta correlação, sugerindo que uma apenas uma medida possa ser 

suficiente para tomada de decisão à beira do leito. 

2. O índice foi confirmado como um previsor de desmame sensível e específico 

com valores da AUC da curva ROC situando-se sempre acima de 0,90. 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA 

 

Título do Projeto: “O ÍNDICE DE ESFORÇO INSPIRATÓRIO CRONOMETRADO COMO UM 
PREVISOR DE DESMAME: ANÁLISE DA REPRODUTIBILIDADE INTRA E INTER 
OBSERVADOR” 

Pesquisador Responsável: Leonardo Cordeiro de Souza 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF – Universidade Federal Fluminense – 
Niterói - RJ. 

Telefones de contato do Pesquisador: (21) 99595-9580 - (21) 3176-5000 ramal: 5306 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: __________anos / R.G. _________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ____________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

             O (a) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O índice de 
esforço inspiratório cronometrado como um previsor de desmame: análise da reprodutibilidade 
intra e inter observador”, de responsabilidade do pesquisador Leonardo Cordeiro de Souza. 

 Leonardo Cordeiro de Souza; fisioterapeuta intensivista, convida você a participar do 
projeto de pesquisa que tem como objetivo avaliar a fidedignidade e a validação do parâmetro 
“índice de esforço inspiratório cronometrado” como um previsor de desmame, através da análise 
da reprodutibilidade intra e inter observador, e a validação preditiva de pacientes submetidos à 
ventilação mecânica. 

 De acordo com nossa hipótese de trabalho, espera-se que haja uma boa concordância intra 
e inter observador com baixo percentual de variabilidade, e ótima desempenho do índice de 
esforço inspiratório cronometrado. 

 Para os riscos potenciais das medidas em questão, será adotado um protocolo de 
interrupção do exame e o paciente submetido às condutas pertinentes a estabilização do quadro 
em concordância os aspectos terapêuticos inerentes do setor. 

Todo o tratamento medicamentoso utilizado regularmente pelos pacientes será mantido. As 
informações obtidas com o estudo serão mantidas confidenciais e utilizadas apenas com o 
propósito científico. 

Sob um risco mínimo de queda da saturação de oxigênio, já que o estudo não envolve a 
administração de qualquer droga ou modificações na forma de tratamento, busca-se um maior 
conhecimento sobre o índice previsor de desmame e a população estudada, abrindo perspectivas 
para um manejo mais eficaz do processo de desmame ventilatório em pacientes críticos. 

Caso o paciente resolva não mais participar da pesquisa ou retirar o consentimento, poderá fazê-lo 
a qualquer momento sem prejudicar o seu tratamento, bastando para isso um comunicado verbal 
aos responsáveis pela pesquisa, sem nenhuma penalidade, prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que possa ter adquirido, no atendimento desta instituição. Os pacientes serão atendidos 
nos locais já mencionados não havendo, portanto, gastos com a locomoção para outro local.  

Esses pacientes ou seus familiares serão instruídos quanto ao objetivo e métodos do presente 
estudo e terão dado o seu consentimento por escrito para sua inclusão na pesquisa.   
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As fontes de material de pesquisa serão os exames laboratoriais rotineiramente realizados nos 
centros de terapia intensiva de origem dos pacientes, e a medida dos índices preditivos de 
desmame ventilatórios observados ao longo do estudo e que serão estritamente utilizados para 
testar a presente hipótese de trabalho. 
 Nas UTI, os pacientes que estiverem em ventilação mecânica por falência respiratória por 
mais de 24 horas com avaliação positiva para iniciar o desmame ventilatório, serão submetidos à 
avaliação do índice proposto: índice de esforço inspiratório cronometrado que será analisado 
posteriormente de forma estatisticamente após o desfecho de cada caso. 
 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 
obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ____________________________________________, RG nº ____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Ou eu, __________________________________________, RG nº ______________, responsável 

legal por_________________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _________ de _________________________ de _____________. 

 

________________________________________________                
Nome do paciente ou seu responsável legal 
 

________________________________________________ 
Assinatura do paciente ou seu responsável legal 
                       

________________________________________________                
Nome do responsável por obter o consentimento 
 

________________________________________________ 
Assinatura do responsável por obter o consentimento                   
 


