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RESUMO 

Introdução. Pacientes com insuficiência respiratória aguda (IRpA), frequentemente 

necessitam da ventilação mecânica invasiva (VM). Porém, este suporte à vida pode 

induzir disfunção muscular respiratória. Avaliações funcionais musculares 

respiratórias são úteis na prática clínica. O índice de esforço inspiratório 

cronometrado TIE (do inglês, timed inspiratory effort), que avalia a força muscular 

inspiratória pelo tempo, mostrou-se eficaz na previsão do sucesso no desmame 

ventilatório. A eletromiografia de superfície (EMGs) é hábil ao mensurar o 

comportamento das diversas lojas musculares respiratórias bem como sua 

fatigabilidade. Objetivo. Analisar as relações mecânicas entre os grupos 

ventilatórios musculares acessórios e principais durante o procedimento de medida 

do índice TIE. Métodos. Estudo observacional prospectivo incluindo pacientes em 

VM aptos para o desmame. As variáveis analisadas pela EMGs foram: A raiz 

quadrada da média (do inglês, root mean square, RMS) para correlação com a força 

pelo grau de recrutamento de unidades motoras no tempo, e a frequência mediana 

(FM) para avaliação do potencial de fatigabilidade. Os dados foram obtidos durante 

o exame de mensuração do índice TIE, em três intervalos de 20 segundos. Os 

resultados foram comparados nos pacientes que tiveram sucesso ou falha no 

desmame. Valores de P<0,05 foram considerados significativos. Resultados.  A 

eletromiografia foi capaz de identificar diferenças na geração de força pelo RMS nos 

pacientes com sucesso e com falha no desmame (P< 0,05). O perfil de contração 

muscular, recrutamento de fibras e fatigabilidade puderam ser comparadas nos 

grupos através da FM e da RMS (P< 0,05). Conclusão. A EMGs contribuiu para o 

entendimento acerca do comportamento dos músculos respiratórios durante a 

mensuração do índice TIE, sendo o diafragma o músculo de maior expressão dentre 

o grupo principal, enquanto no grupo de músculos acessórios, o 

esternocleidomastoideo foi mais participativo e, seus respectivos potenciais de 

fadiga estiveram presentes no grupo que falhou no desmame ventilatório. 

Palavras-chave: desmame da ventilação mecânica, ventilação mecânica, 

eletromiografia de superfície, músculos respiratórios. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Patients with acute respiratory failure often require invasive 

mechanical ventilation. Although lifesaving, it can induce respiratory muscle 

dysfunction. Respiratory muscle functional assessments might be useful in clinical 

practice. The timed inspiratory effort index (TIE), which assesses inspiratory muscle 

strength over time, was effective in predicting success in respiratory weaning. Surface 

electromyography (EMGs) can measure the behavior of the various respiratory 

muscle stores as well as their fatigability. Goal. To analyze the mechanical 

relationships between accessory and major muscle respiratory groups during the TIE 

index measurement procedure. Method. A prospective observational study with 

patients able to weaning from mechanical ventilation has done. The variables 

analyzed by the EMGs were the root mean square (RMS) for correlation with strength 

by the degree of recruitment of motor units over time, and the median frequency (FM) 

for assessment of fatigability potential. Data were obtained during the TIE index 

measurement procedure at three 20-second intervals. Were compared in patients 

with successful or fail during weaning from mechanical ventilation. P values <0.05 

were considered significant. Results.  Electromyography could identify differences 

on strength by RMS values in successful and failed weaning patients (P <0.05). 

Profile of fatigability could be compared in the groups using FM (P <0.05). 

Conclusion. The EMGs contributed to the understanding of the behavior of the 

respiratory muscles during the measurement of the TIE index, with the diaphragm 

being the most expressive muscle among the main group, while in the accessory 

muscle group, the sternocleidomastoid was more participative and its respective 

potentials. Fatigue were present in the group that failed respiratory weaning. 

 

Keywords: weaning from mechanical ventilation, mechanical ventilation, surface 

electromyography, respiratory muscles. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

DESMAME VENTILATÓRIO 

Desmame ventilatório é definido como o processo de transição da ventilação 

mecânica (VM) para a respiração espontânea em pacientes que permaneceram sob 

esse recurso de suporte à vida por tempo superior a 24 h (ANGUS et al., 2000; 

BOLES et al., 2007; GOLDWASSER et al., 2007). Tal processo muitas vezes se 

mostra desafiador aos profissionais de saúde sendo considerado, por alguns autores 

como a “área de penumbra da terapia intensiva”. Mesmo em mãos especializadas, 

o desmame ventilatório é incerto e seu processo compreende a mistura de arte e 

ciência.  (BOLES et al., 2007; GOLDWASSER et al., 2007; MILIC-EMILI, 1986). 

Em boa parte dos casos de necessidade de VM, o processo do desmame 

ventilatório é bem-sucedido. Entretanto, o tempo dispendido nesse processo pode 

consumir até 40% do tempo total na ventilação artificial e, uma pequena parcela dos 

pacientes que necessitam de suporte ventilatório, evoluem com desmame 

prolongado, que pode ser considerado com tempo igual ou superior a 21 dias 

(BOLES et al., 2007). Tal situação representa um adicional de 37% no custo total 

com cuidados na UTI pelo simples fato de os pacientes necessitarem de cuidados 

específicos, muitas vezes em unidades especializadas.  (JUBRAN et al., 2013; KAHN 

et al., 2010; SCHEINHORN et al., 2007). Muito se tem feito para identificar os 

pacientes aptos a descontinuação da ventilação mecânica com intuito de facilitar o 

processo. 

A literatura sugere que protocolos de monitorização sistemática capazes de 

identificar os pacientes em condições de liberação da ventilação mecânica podem 

reduzir significativamente essa janela de tempo (BOLES et al., 2007; CLANTON  
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DIAZ, 1995; GOLDWASSER et al., 2007; JUBRAN et al., 2013). Por outro lado, para 

os pacientes que retornam à VM ou não alcançam sucesso no desmame dentro 

dessas condições, as soluções terapêuticas ainda são uma incógnita (JUBRAN et 

al., 2013). 

A falha do desmame da ventilação mecânica é um problema clínico e 

econômico significativos.  Aproximadamente 300.000 pacientes necessitaram de 

suporte de VM por mais de 96 horas nos EUA, no fim dos anos 90 do século 20, 

gerando um custo estimado em US$ 16 bilhões (BLACKMAN, KAMIMOTO, SMITH, 

1999).  O crescimento dos casos de pacientes com tempo estendido de ventilação 

mecânica chega a ser cinco vezes superior ao das internações hospitalares 

(JUBRAN et al., 2013).  

Diversas complicações estão presentes na VM prolongada dentre as quais se 

destacam a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), disfunção 

diafragmática induzida pela ventilação (VIDD) e a polineuropatia do doente crítico 

(PNMDC) (DECRAMER & GAYAN-RAMIREZ, 2004; LEVINE et al., 2008; 

SASSOON, 2002; VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004).  

A etiologia da falha do desmame é complexa e os efeitos da pressão positiva 

invasiva sobre a funcionalidade muscular ventilatória se mostram, em parte, 

responsáveis por esse problema (SOUZA, SILVA, LUGON, 2012). Pesquisas 

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

diafragmática em aproximadamente 55% dos casos, após 48 horas de ventilação 

controlada (DECRAMER & GAYAN-RAMIREZ, 2004; LEVINE et al., 2008; 

VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004).   
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Dados norte-americanos revelam um crescimento no quantitativo de unidades 

especializadas no desmame da ordem de 53% entre os anos de 1997 a 2006, com 

a previsão de aumento de 38% dessas unidades décadas futuras. Com isto, espera-

se também o concomitante acréscimo nos gastos hospitalares na ordem de 267% 

(ANGUS et al., 2000, POLVERINO et al., 2010). 

Nos últimos 30 anos, o processo de desmame ventilatório tem se mostrado 

como um dos temas mais estudados na área da terapia intensiva e, a tomada de 

decisão para a extubação desafiam os profissionais frequentemente (TOBIN, 

BROCHARD, ROSSI, 2002; EPSTEIN, 2002). Jubran colaboradores, em 2013, 

publicaram um estudo prospectivo, randomizado e cego, no qual 312 pacientes em 

ventilação prolongada foram analisados. A taxas de sucesso no desmame, de 

retorno à ventilação mecânica após 48h, de mortalidade durante a internação bem 

como o número de óbitos após 1 ano foram 49%, 12,1%, 55%, e 63% 

respectivamente. Inferiu-se que para que fossem melhoradas essas estatísticas 

epidemiológicas, o ideal seria a condução do processo de desmame ventilatório no 

menor intervalo de tempo possível (JUBRAN et al., 2013). Desta forma, são 

essenciais ferramentas e métodos capazes de identificar, acuradamente, o grau de 

aptidão do paciente à ventilação espontânea. 

 

O ÍNDICE TIE COMO PREVISOR NO DESMAME VENTILATÓRIO 

 Os índices previsores têm auxiliado consistentemente a tomada de decisão 

na condução do processo de desmame, de forma a acrescentar informações às 

obtidas com o teste de respiração espontânea (TRE) (EPSTEIN, 2002; GRASSINO 

 MOXHAN, 2002; MAEDE et al., 2001; TOBIN & ALEX, 1994). A integração dessas 
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ferramentas permite uma melhor assistência e possibilita desfechos mais favoráveis 

aos pacientes sob o suporte ventilatório invasivo. 

Em publicações recentes, o índice previsor da aptidão ao desmame 

ventilatório, denominado índice TIE (Timed Inspiratory Effort) apresentou uma 

elevada acurácia entre os índices conhecidos na literatura. Ele tem por vantagem a 

avaliação das condições musculares respiratórias, tanto para força quanto sua 

potência, em um intervalo de tempo pequeno (um minuto de teste) comparado ao 

TRE o qual pode levar até 120 minutos, sendo melhor tolerado pelo paciente. A sua 

acurácia foi observada também em pacientes em situações de desmame prolongado 

ou acometidos por doenças neuromusculares (SOUZA, et al., 2015ª; SOUZA, et al., 

2015b). Assim, acredita-se esse método possibilite acompanhar evolutivamente o 

processo do desmame ventilatório longitudinal e transversalmente bem como auxiliar 

no processo de reabilitação da musculatura inspiratória dos pacientes em ventilação 

difícil (GIMARÃES et al., 2019). 

Entretanto, a força muscular inspiratória é analisada sob a óptica da pressão 

negativa máxima que pode ser gerada (PImáx) através do exame de vacuômetria, 

portanto os dados resultantes deste exame refletem uma condição global da 

musculatura respiratória. Isto dificulta o entendimento das relações mecânicas 

existentes entre os grupos musculares ventilatórios durante a avaliação. Um 

exemplo poderia considerar a situação em que um paciente pode atingir valores de 

PImáx satisfatórios para classificá-lo apto ao desmame, porém essa pressão gerada 

pode ser fruto de um uso exacerbado dos músculos acessórios da ventilação, o que 

gera uma função com desvantagem mecânica. Nesse modelo o paciente têm 
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consideráveis chances de evoluir com falha de extubação e possivelmente retorno 

para VM (SOUZA, et al., 2012ª; SOUZA, et al., 2012b).  

Para que seja possível esse melhor entendimento mecânico dos músculos 

respiratórios, e se possa conduzir o processo de reabilitação de maneira eficaz, é 

necessário que seja feita uma avaliação muscular ventilatória de maneira 

individualizada que permitindo a constatação do comportamento dos diferentes 

grupos musculares durante a mensuração da força. Assim, a eletromiografia de 

superfície (EMGs) pode ser de grande valia na identificação quantitativa de 

diferenças funcionais dos compartimentos musculares ventilatórios nos diversos 

grupos de pacientes que obtêm sucesso ou não durante o desmame ventilatório. 

 

A ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE 

Compreende-se por eletromiografia de superfície (EMGs) o processo de 

aquisição de potenciais de ação musculares, obtidos de forma não invasiva, que 

possibilita inferências sobre a funcionalidade da musculatura esquelética ou o dito 

comportamento muscular. Usa-se um osciloscópio para captação desses potenciais 

de ação musculares, que são obtidos por eletrodos acoplados na pele do paciente. 

Esses potenciais são processados matematicamente e fornecem valores em função 

do tempo que permitem quantificar a atividade elétrica das membranas excitáveis 

musculares. Dentre as principais características funcionais possíveis de serem 

obtidas com EMGs, a força muscular e o potencial de fatigabilidade são destaques, 

contudo é possível entendimentos acerca dos tempos de contração e relaxamento 

musculares bem como suas relações com o nível de recrutamento muscular. Daí o 

uso do termo comportamento muscular utilizado com frequência na prática clínica 
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(SULLIVAN & SCHMIDT, 2010; ENOKA, 2000). Vários estudos de avaliação 

muscular respiratória utilizando EMGs foram realizados desde os anos 80 no final do 

século passado. Pesquisas que visam à validação deste método de estudo funcional 

muscular mostram que a EMGs é acurada e reprodutível (CALA, EDYVEAN, ENGEL, 

1992; DE TROYER, SAMPSON, 1992; MAARSINGH et al., 2000). 

 Sabe-se também que a fidedignidade dos resultados obtidos com EMGs 

depende de uma metodologia coerente e padronizada para a realização do exame. 

O tipo de eletrodo, a distância entre os mesmos e o preparo da pele associados ao 

conhecimento dos principais domínios (temporais e de frequência, que serão 

descritos posteriormente) e da formatação matemática do sinal captado são 

fundamentais. Diversas pesquisas foram produzidas nessas linhas de pensamento 

e forneceram bases às recomendações atualmente aceitas para o emprego da 

EMGs (BASMAJIAN & DE LUCA, 1985; BROMAN, 1985; HERMENS, FERIKS, 1997; 

HERMENS et al., 2000). 

 Uma breve descrição do processo de integração temporal pelo qual o sinal de 

EMGs passa até chegar aos números que permitem a sua interpretação será feita a 

seguir.  

Desde sua formatação original, o sinal eletromiográfico sofre alterações de 

formato e processamentos matemáticos os quais permitem transformar o gráfico em 

um dado numérico (as chamadas estatísticas eletromiográficas). Dois domínios 

básicos que são obtidos com EMGs são o RMS e a FM. O RMS (do inglês Root 

Mean Square) mensura a magnitude do recrutamento de unidades motoras em 

relação ao tempo, sendo este o denominado domínio temporal. A FM (frequência 

mediana) resulta da FFT (do inglês, Fast Fourier Transformer) e fornece valores 
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acerca da magnitude de frequências de disparos musculares em resposta aos 

estímulos neurais em uma dada atividade, indicando a velocidade de contração 

muscular bem como o tipo predominante de fibra muscular (ENOKA, 2000; RAHAL 

& ONCINS, 2014; SULLIVAN & SCHMIDT, 2010). 

  A captação do sinal eletromiográfico feito pela EMGs (através de eletrodos 

aderidos à pele do paciente) utiliza o conceito de padrão interferiométrico para 

formação de seus resultados gráficos. Neste conceito, se faz uma leitura de 

potenciais evocados pelas placas motoras de fibras superficiais, profundas e 

também são levados em conta o estado de atividade ou repouso dessas.  

Posteriormente, um somatório da ordem de 25 potenciais de ação, a cada 0,2 

segundo, configurando o formato gráfico original denominado RAW, ou sinal bruto 

da EMGs (potenciais de ação agrupados com suas fases positivas e negativas) 

Figura 1. Em sequência, este pacote de potenciais sofre processo de retificação e 

envelopamento linear assumindo o tracejado gráfico positivo ao longo do tempo de 

forma linear, figura 2. Assim, cria-se uma área simples permissível aos cálculos e 

modelos matemáticos dos valores obtidos pelo sinal: as chamadas estatísticas 

eletromiográficas.  Essas possibilitam entender e interpretar a funcionalidade 

muscular numa dada atividade motora (ENOKA, 2000; RAHAL & ONCINS, 2014; 

SULLIVAN & SCHMIDT, 2010). 
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Figura 1. Sinal interferométrico apresentado na formatação bruta dos potenciais de ação. Fonte: 
manual miograph-Miotec, RS.  

 

 

Figura 2. O sinal EMG no formato RMS após a transformação matemática. Fonte: manual miograph-
Miotec, RS. 

 

O RMS analisa o grau de recrutamento de unidades motoras bem como o 

efetivo deslizamento de proteínas contráteis musculares e sua interpretação diz 

respeito à força e potência musculares. É a forma recomendada para identificar a 

intensidade da atividade de um grupo muscular em uma dada tarefa. Diversos 

valores podem ser obtidos e as mais comuns na prática clínica são a média, mediana 

e a integral da RMS em um dado intervalo de tempo de observação. Sua unidade 

pode ser expressa em µv/s (microvolt/segundo). Já o espectro da frequência 

mediana analisa, conforme citado anteriormente, a velocidade de resposta do 

músculo ao estímulo neural e sua interpretação diz respeito à fatigabilidade, quando 
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observada de forma longitudinal ou o tipo de fibra muscular (de contração rápida ou 

lenta) utilizada quando observada pontualmente.  Sua unidade é em Hertz (Hz) 

(KNAFLITZ & BOVATO, 1999; MACISAAC, PARKER, SCOTT, 2001; SULLIVAN & 

SCHMIDT, 2010). A figura 3 apresenta o gráfico FFT apresentando o perfil do sinal 

EMGs em termos de frequência de disparos.  

 

Figura 3. Curva FFT como a base para identificação da qualidade do sinal EMGs obtido assim 
como a predominância do tipo de contração muscular observado. Fonte: manual Miograf Miotec, RS 

 

Na prática clínica, a tendência de correlacionar o sinal EMGs com a força 

produzida pelo músculo é comum. Contudo, estudos demonstram que tal 

consideração é factível quando se avaliam músculos de pequenas dimensões. O 

domínio mais usados nesta correlação são as médias ou integrais do RMS 

(OLIVEIRA et al., 2008 SULLIVAN & SCHMIDT, 2010). 

Estudos correlacionando os achados EMGs e a função muscular respiratória 

existem desde os anos de 1980. A maioria destes investigou o sistema 

Diafragma/Intercostais e o perfil funcional na mecânica de expansão da caixa 

Torácica (CALA, EDYVEAN, ENGEL, 1992; CAMPBELL, WEINGER, QUINN, 1995; 

DE TROYER & SAMPSON, 1982; GAULTIER, 1995; O’BRIEN et al., 1987). No 

estudo conduzido por Maarsingh e colaboradores, a EMGs foi apresentada como 
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proposta não invasiva de avaliação dos efeitos musculares respiratórios resultante 

da limitação do fluxo aéreo bem como a sua aplicabilidade em diversas faixas etárias. 

Seus resultados apontam para uma boa correlação entre o trabalho muscular 

respiratório, analisado pelos valores do RMS frente à condições de fluxo aéreo 

limitado (MAARSINGH et al., 2000). 

Ratnovski e colaboradores, também mostraram correlações positivas e entre 

os dados obtidos valores de RMS dos músculos respiratórios e a indicadores da 

função pulmonar (avaliação de fluxos, volumes e capacidades). Ao elaborar um 

sistema de mensuração integrada de sinais EMG com fluxo e volumes pulmonares, 

foi demonstrada linearidade no comportamento dos valores RMS com os resultados 

espirométricos em indivíduos saudáveis (RATNOVSKI et al., 2003). 

A fim de comprovar, quantitativamente, a eficiência do treinamento muscular 

respiratório resistido (TMI), Hawkers e colegas estudaram 12 indivíduos saudáveis 

submetidos ao treinamento muscular respiratório com uso de um instrumento de 

carga linear isocinética. Avaliaram simultaneamente a pressão inspiratória máxima 

(PImáx) e a EMGs do diafragma e músculos intercostais. Seus resultados conferiram 

boa correlação entre o EMGs e a PImáx entre os participantes. Mais ainda, neste 

estudo, foi realizada uma análise regressiva dos valores para os músculos 

intercostais e o diafragma apresentando as correlações mecânicas entre esses 

músculos frente ao treinamento muscular inspiratório (HAWKERS, NOWICKY, 

McCONNEL, 2007). 

Porém, alguns estudos questionaram a possibilidade de a EMGs ser capaz de 

avaliar músculos de maior profundidade, como o diafragma.  Neste sentido, 

Hemmerling e colegas realizaram um estudo confrontando os métodos de avaliação 
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muscular padrão na prática anestesiológica e verificações de respostas aos impulsos 

eletricamente evocados no diafragma, tanto de maneira invasiva (com eletrodos de 

agulha) como de forma não invasiva (com eletrodos na superfície corporal). A 

população estudada foi de 15 pacientes em procedimento cirúrgico e avaliou-se a 

EMG confrontando está com a Estimulação por Bursts elétricos dos músculos 

orbicular dos olhos e corrugador de sobrancelhas no tocante às respostas frente a 

um bloqueador neuromuscular. Em relação às metodologias-padrão, ambas as 

mensurações de EMG apresentaram correlações da ordem de 80 a 90%. Mais ainda, 

houve boa concordância entre as duas formas de obtenção do sinal EMG 

(HEMMERLING et al., 2001). 

Além de possibilitar a análise do envolvimento dos músculos respiratórios e 

da mecânica da caixa torácica, a EMGs possibilita o conhecimento e quantificação 

das possíveis disfunções subsequentes às desordens do sistema respiratório. 

Nesse sentido, Marieke Duiverman e colaboradores avaliaram a aplicabilidade 

da EMGs muscular respiratória em indivíduos saudáveis e portadores de DPOC. Ao 

avaliar os músculos da mecânica de caixa torácica (escalenos, diafragma e 

intercostais) a EMGs foi capaz de demonstrar alterações no perfil de atividade dos 

músculos presentes nas disfunções mecânicas da função ventilatória no grupo de 

pacientes com DPOC (DUIVERMAN et al., 2004). 

Na avaliação quantitativa de sinais musculares excessivamente elevados, tal 

como ocorre com a dispneia, o sinal EMGs permitiu uma monitorização em tempo 

real desta situação de intolerância ventilatória. Em 2013, Gottfried e colegas 

sugeriram marcadores de dispneia através de eletromiogramas em pacientes 

submetidos à ventilação mecânica. Ao realizar EMGs dos músculos escalenos e 
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elevador da asa de nariz em diversos níveis de pressão positiva de suporte (PSV), 

verificaram excessivos níveis de esforço ventilatório dos pacientes. O pretexto deste 

estudo foi mostrar uma possibilidade de monitorizar a assincronia do paciente com 

o respirador (SMITH et al., 2013). 

Na mesma temática da monitorização da assincronia ventilatória, em uma 

amostra de pacientes submetidos ao suporte não invasivo de ventilação mecânica, 

Hug, em 2011, utilizou a EMGs em músculos respiratórios elevador da asa do nariz, 

escaleno e genioglosso entre outros em indivíduos saudáveis sob suporte 

ventilatório não invasivo (VNIPP). De forma similar à Gottfried, foram encontrados 

incrementos exacerbados nos músculos de elevação de asa de nariz, genioglosso e 

escalenos quando se aumentava o esforço ao vencer as progressivas sensibilidades 

do ventilador (HUG et al., 2011). 

Pelo exposto, este trabalho destinou-se a analisar o comportamento mecânico 

dos grupos de músculos respiratórios acessórios e principais em pacientes 

mecanicamente ventilados durante o processo de desmame. 
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JUSTIFICATIVA 

O processo de retirada do paciente da respiração artificial é, de certo modo, 

desafiador. A habilidade, no que se refere à condução da liberação da VM, é uma 

mistura de arte e de ciência, segundo especialistas na área. O desmame ventilatório 

pode comprometer até 40% do tempo total de ventilação mecânica e os critérios para 

prosseguimento desse processo englobam considerações clínicas de estabilidade, 

bem como neurológicas e hemodinâmicas. Tem-se como recomendação, para uma 

abordagem racional do desmame ventilatório o uso de índices previsores associados 

à impressão clínica, como se verifica no Teste de Respiração Espontânea (TRE) 

(BOLES et al., 2007; CLANTON  DIAZ, 1995; GOLDWASSER et al., 2007; 

JUBRAN et al., 2013; KAHN et al., 2010; MILIC-EMILI, 1986; SCHEINHORN et al., 

2007). 

Nesse contexto, é importante avaliar a funcionalidade muscular respiratória 

uma vez que, sem a força adequada assim como sua manutenção, a ventilação 

pulmonar espontânea seria inviável. O índice TIE atende esse requisito sendo 

calculado como a razão entre a pressão inspiratória máxima (PImáx) e o tempo 

necessário para que ela seja alcançada. Esse dado é útil na tomada de decisão do 

desmame ventilatório com resultados superiores aos demais índices previsores na 

literatura (SOUZA, GUIMARÃES, LUGON, 2015ª; SOUZA, GUIMARÃES, LUGON, 

2015b). 

A eletromiografia de superfície, ferramenta há muito utilizada em laboratórios 

de biomecânica, possibilita um monitoramento fisiológico dos músculos estudados.  

A extração de potenciais de ação de grupos musculares permite o entendimento de 

características funcionais do músculo que vão além da força, tais como o 
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aprendizado motor através de mensurações dos tempos de início e fim de uma 

função, relações mecânicas de sinergia ou antagonismo musculares e fatigabilidade. 

Este recurso, tem sido de grande utilidade na prática terapêutica em medicina de 

reabilitação, possibilitando ganhos consistentes e avaliações quantitativas de uma 

dada atividade além de uma melhor compreensão do comportamento funcional da 

musculatura esquelética (ENOKA, 2000; RAHAL & ONCINS, 2014; SULLIVAN & 

SCHMIDT, 2010). 

 Acredita-se que a EMGs possa complementar a avaliação muscular 

respiratória realizada com o índice TIE em pacientes com condições clínicas 

favoráveis ao desmame, possibilitando um entendimento mais individualizado dos 

vários músculos respiratórios envolvidos no exame em questão, já que este, informa 

a condição muscular de maneira global. Espera-se que o comportamento dos grupos 

musculares respiratórios seja diferente nos participantes que tiveram sucesso ou 

falha no seu desmame. Sendo o caso, abre-se uma perspectiva de direcionamento 

das medidas terapêuticas específicas às deficiências observadas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

  1. Verificar as relações mecânicas entre os grupos musculares respiratórios 

(acessórios e principais) envolvidos no procedimento de mensuração do índice TIE 

utilizando o método de análise eletromiográfica de superfície. 

 

Objetivos específicos 

2. Analisar o comportamento dos componentes musculares principais. 

3. Analisar o comportamento dos componentes musculares acessórios. 

4. Analisar a contribuição individual dos músculos estudados. 

5. Correlacionar o desempenho desses grupos musculares com o desfecho 

do desmame. 
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MÉTODOS 

Tipo de estudo 

 Estudo prospectivo observacional em pacientes internados na UTI adulto do 

Hospital Icaraí, em Niterói, sob a terapêutica de suporte ventilatório invasivo. Este 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF 

sob o número CAAE: 61233416.0.0000.5243.  

Os familiares ou responsáveis 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, que se encontra no 

final deste trabalho (Apêndice). 

 

Critérios de Inclusão  

Pacientes de ambos os sexos, internados nas unidades de terapia intensiva, 

os quais necessitaram do suporte ventilatório invasivo por pressão positiva e de via 

aérea artificial (tubo orotraqueal ou cânula de traqueostomia) que permaneceram por 

tempo igual ou superior a 24 horas.  

 

Critérios de Exclusão 

Indivíduos com 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, SaO2 < 90%, FiO2 > 40%, relação PaO2/FiO2 

< 150, PEEP > 8 cmH2O, FR > 35 rpm, Vc < 5 ml/kg, pH < 7,3, hipertensão 
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intracraniana (PIC > 15 mmHg), uso de terapias sedativas ou analgésicas, pós- 

operatório de cirurgias abdominais ou torácicas que apresentem condições inviáveis 

mecânicas para execução do exame de mensuração do índice TIE, doença arterial 

coronariana aguda ou insuficiência cardíaca instável. Pacientes obesos mórbidos 

também foram excluídos (GUIMARÃES  2007, BOLES et al., 2007; SOUZA, 

GUIMARÃES, LUGON, 20015a). 

Coleta de dados  

Através de uma amostragem de conveniência, os dados foram coletados 

prospectivamente, entre agosto de 2017 e março de 2019. Nesse período, foram 

realizados 44 exames simultâneos do índice TIE com EMGs, sendo que 21 deles 

evoluíram com sucesso e 23 com falha no desmame. Dois indivíduos do grupo 

sucesso foram excluídos por problemas de captação da EMGs, resultando em 

dezenove pacientes com sucesso no desmame para a análise final.  Entre os 23 

pacientes que falharam, foram sorteados dezenove casos por um programa on line 

gerador de números aleatórios que constituíram o grupo insucesso no desmame. 

Esse medida foi tomada para que a amostra dos grupos fossem equivalente e 

comparáveis, figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de fluxo. 

 

 Tanto o procedimento de mensuração do índice TIE como a EMGs foram 

realizados apenas nos dias quem que o aluno do programa e autor desta dissertação 

esteve presente na UTI do Hospital Icaraí (RJ). Os valores resultantes das 

respectivas avaliações (índice TIE e EMGs) foram computados em um banco de 

dados e posteriormente analisados em software SPSS versão 18.0. 

Todos os participantes do estudo estiveram sob vigilância contínua através 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 

periférica (SpO2) e da pressão arterial sistêmica (PAS). O exame foi interrompido 

diante de qualquer sinal de instabilidade clínica (como alterações maiores de 40 bpm 

para FC, alterações significativas da PA ou quedas da SpO2 com valores abaixo de 

86%) com o imediato retorno do paciente para a prótese ventilatória. O ventilador 

mecânico utilizado no estudo foi o Extend TM (TAEMA, Air Liquide, Paris, França). 

No momento do exame de mensuração do índice TIE e EMGs, o paciente 

deveria encontrar-se clinicamente apto ao início do processo de progressão da 
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liberação da ventilação mecânica. Para isto, as causas que indicaram o suporte 

ventilatório teriam de estar solucionadas, bem como indicativos de estabilidade 

respiratória, hemodinâmica e neurológica. 

 

 Medida do índice TIE 

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

utilizado o vacuômetro digital MVD 300 (Globalmed, Porto Alegre, RS, Brasil), com 

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

para cada aferição pressórica. 

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

os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada entre 

45° e 60º.
 A pressão do balonete foi ajustada para evitar escapes aéreos indesejados 

durante a realização da vacuometria. 

Foi realizada a prévia aspiração traqueal para fins de higiene brônquica. Após 

este procedimento, os pacientes permaneceram conectados ao ventilador mecânico 

para repouso durante dois minutos com fração inspirada de oxigênio (FIO2) a 100%. 

Após a hiperoxigenação, o participante foi desconectado do ventilador 

mecânico permanecendo em ventilação espontânea por 10 segundos para então, 

após este intervalo de tempo, ser acoplado ao conector do manômetro digital no fim 

de uma expiração normal (ao nível da capacidade residual funcional). Este conector, 

manteve-se ocluído para entrada de ar para as vias aéreas durante um intervalo de 

60 segundos, registrando os valores correspondentes a cada esforço inspiratório.  
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O índice TIE foi calculado como a razão entre a pressão inspiratória máxima 

e o tempo correspondente para alcançá-lo durante 60 segundos de observação. Um 

típico registro das pressões inspiratórias pelo tempo é demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5. Registro demonstrativo do pico de pressão inspiratório máximo nos 60 segundos de 

observação. Neste caso o índice TIE foi de 0,87 cmH2O/sec (43,0/49,2). 

 

O desmame foi considerado bem-sucedido quando a respiração espontânea 

se manteve por período superior a 48 horas após a descontinuidade da ventilação 

mecânica (BOLES et al., 2007; NEMER  BARBAS,2011; SOUZA et al., 2012). A 

decisão de retornar à ventilação mecânica foi feita pelo fisioterapeuta respiratório e 

o médico responsável (ambos não tiveram acesso aos resultados do índice 

avaliado), com base nos sinais de fraca tolerância clínica, como a percepção de 

sinais padrões anormais de ventilação, cianose, sudorese, alterações do nível de 

consciência, taquicardias ou arritmias entre outras, utilizados como rotina no hospital 

que fora feita a pesquisa.  

 

Captação e processamento do sinal eletromiográfico 
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  O eletromiógrafo de superfície utilizado neste trabalho foi o New Miotool 

(Miotec, Porto Alegre, RS, Brasil) para captação e processamento do sinal elétrico 

muscular. Este dispositivo contou com quatro canais permitindo análises integradas 

e simultâneas de até quatro grupos musculares. 

 Os músculos escolhidos de acordo com a oferta de canais foram: diafragma 

direito e intercostais direitos representando o grupo de músculos principais. Para o 

grupo de músculos acessórios, escolheram-se os músculos 

esternocleidoocciptomastoideo e o escaleno anterior direito. 

 Eletrodos bipolares autoadesivos com gel, de Ag/AgCl foram instalados na 

pele do paciente com disposição no mesmo sentido da fibra muscular e acoplados a 

uma distância de no máximo 2,0 cm entre os centros. Para músculos de pequeno 

comprimento, respeitando uma distância máxima compreendida em até ¼ do 

tamanho do músculo. Após a colocação dos eletrodos, fez-se a fixação desses com 

uma fita adesiva para cuidados médicos (HERMENS et al., 2000; HERMENS  

FERIKS, 1997). 

 Os sinais foram captados e potencializados com ganho de sinal 

automaticamente, com banda de captação de frequência de 20 – 500 Hz. Foi 

estabelecida uma filtragem do sinal eletromiográfico na ordem de 60 Hz a fim de 

anular a interferência da rede elétrica usada no Brasil. 

 As regiões onde tais eletrodos foram implantados seguem descrições de 

estudos prévios, uma vez que os precisos locais não estão estabelecidos de forma 

consensual na literatura. Para o diafragma, os eletrodos serão alocados no último 

espaço intercostal, no gradil costal direito, na linha hemi-clavicular, para os 

intercostais externos, os eletrodos serão posicionados na região do segundo espaço 



37 

 

  

intercostal direito, para o esternocleidomastoideo, os eletrodos serão alocados à 

meia distância do seu tendão clavicular, do lado direito e, para o escaleno anterior, 

os eletrodos ficaram dispostos ao longo do músculo. Optou-se pelo uso do lado 

direito afim de que sejam evitadas captações do monitor cardíaco. (DUIVERMAN et 

al., 2004; HAWKERS, NOWICKY, McCONNEL, 2007; MAARSINGH et al., 2000; 

NADIV et al., 2012). 

 Para medidas da magnitude do sinal EMGs, o RMS (µv/s) foi utilizado para 

interpretações correlatas com a força muscular. Para mensurar o padrão 

predominante de fibra muscular bem como a fatigabilidade, a frequência mediana 

(FM) foi escolhida.  Os valores coletados das variáveis eletromiográficas durante a 

execução da vacuômetria foram obtidos em intervalos de vinte segundos no tempo 

total de um minuto do exame. Os valores encontrados nos grupos musculares 

principais e acessórios resultaram de dados dos respectivos músculos de cada grupo 

somados dois a dois e analisados em três janelas de tempo de 20 segundos sendo 

denominados respectivamente T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 

(41 a 60 segundos).  Com esses resultados as análises mecânicas e diferenças nos 

grupos sucesso e falha foram estudados e relacionados com o índice TIE. 

Análise Estatística  

Uma amostra mínima de 35 pacientes foi calculada para ser capaz de avaliar 

diferenças da ordem de 20%, com um poder de 80% e um erro alfa de 5%. Os 

resultados das varáveis de EMGs foram expressos em mediana e quartis internos 

uma vez que não apresentaram distribuição gaussiana. Variáveis contínuas foram 

comparadas pelo teste de Mann-Whitney. Duas ou mais amostras não pareadas 

foram comparadas pelo teste de ANOVA de Friedman complementado pelo teste de 
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Wilcoxon. As variáveis categóricas foram expressas como frequências e diferenças 

entre elas avaliadas pelo teste do Qui-quadrado. Valores de P<0,05 foram 

considerados significantes. A estatística do estudo utilizou o aplicativo SPSS, versão 

18,0 para Windows (Chicago, IL, USA).  

 

  



39 

 

  

RESULTADOS 

Foram selecionados 38 pacientes, sendo 23 do sexo masculino e 15 do 

feminino. Os pacientes apresentaram média de idade de 76 ± 19 anos, com um 

APACHE II de 32 ± 14.  Trinta e um pacientes estavam com VAA do tipo tubo 

orotraqueal e sete pacientes estavam traqueostomizados. O tempo médio de 

ventilação mecânica foi de 9,0 ± 6,0 dias. As condições que precipitaram a utilização 

da ventilação mecânica bem como os dados demográficos encontram-se na tabela 

1.  

Tabela 1.  Características gerais dos participantes como um todo e naqueles com 

sucesso ou falha no desmame 

Variávéis Todos 

Desmame 
Valor de P 
(S vs. F) 

Sucesso (S) Falha (F) 

Amostra 38 19 19 - 

Gênero (M/F), f 23/15 11/8 12/7 0,70 

Idade (anos) 76 ± 19ª 70 ± 24,7 85 ± 4,6 0,0001 

APACHE II 32 ± 14 31,2 ± 5,0 32,3 ± 5,9 0,24 

Tipo de VAA (TOT/TQT), f 31/07 15/04 16/03 0,68 

Duração da MV, dias 9 ± 6 8,9 ± 7,1 8,3 ± 5,6 0,17 

Causas que precipitaram a indicação de VM, f 

Sepse 13 4 9 

0,45 
Acidente vascular encefálico 13 8 5 

Insuficiência respiratória aguda 10 4 6 

Insuficiência cardíaca 2 1 1 

a Média ± D.P.; VAA via aérea artificial; TOT tubo orotraqueal; TQT traqueostomia, 

MV ventilação mecânica 
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Os dados relativos às medidas da PImáx e do índice TIE estão na tabela 2. 

Os valores da PImáx aumentaram ao longo do tempo tanto em pacientes que 

falharam (P<0,001) quanto nos que tiveram sucesso no desmame (P<0,001). 

Entretanto, a magnitude dos valores da PImáx alcançada nos casos de sucesso foi, 

em todos os momentos, estatisticamente superior à dos casos que falharam 

(P<0,001 para as três comparações). O mesmo foi observado para o índice TIE 

(P<0,001).  

 

Os resultados obtidos com a EMGs, tanto dos valores de RMS (µV/s) quanto 

os da FM (Hz), foram analisados conforme descrito a seguir. Primeiramente, os 

respectivos valores de cada variável foram somados de forma a representar a 

musculatura respiratória como uma unidade (pool de músculos). Em seguida, 

realizou-se o somatório dos músculos diafragma direito diafragma direito e 

intercostais (compondo o grupo principal) e escaleno anterior direito e 

esternocleidomastoideo (compondo o grupo acessório). Por fim, estes resultados da 

EMGs foram analisados, separadamente, para cada um dos músculos selecionados. 
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Os valores de EMGs foram analisados nos tempos (T1, T2 e T3) e, 

posteriormente comparados entre os grupos que com falha e sucesso no desmame 

ventilatório indicados pelo índice TIE. 

Os valores de RMS para o pool dos músculos amentaram ao longo do tempo 

tanto nos pacientes que falharam quanto naqueles que obtiveram sucesso no 

desmame ventilatório (figura 6).  Nos que falharam no desmame, esses valores 

foram 1,64 x 106 em T1, 1,86 x 106 em T2 e de 2,39 x 106 em T3 tendo sido 

encontrada diferença estatisticamente significativa entre T3 e T1 (P=0,020), mas não 

entre T2 e T1 (P= 0,126) ou T3 e T2 (P= 0,083). Nos pacientes com sucesso, os 

valores do RMS foram 3,17 x 106 em T1, 3,4 x 106 em T2 e 3,98 x 106 em T3 com 

diferenças estatisticamente significativas nos três tempos (T2 vs. T1, P= 0,004, T3 

vs. T2, P= 0,020 e T3 vs. T1, P= 0,001). Entre os grupos, os valores do RMS foram 

superiores nos pacientes com sucesso no desmame nos três tempos (P< 0,001).  

 

Figura 6. Medianas e quartis internos dos valores do RMS (parâmetro que avalia a força muscular) 

dos músculos respiratórios como um todo nos grupos falha e sucesso no desmame nos tempos T1 

(0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos). P<0,05: *vs. T1 do mesmo grupo; 

 vs. T2 do mesmo grupo;  vs. grupo falha no mesmo tempo. 
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O comportamento dos valores da FM para o pool de músculos ao longo do 

tempo nos dois grupos foi comparável (figura 7). Nos pacientes que falharam, os 

valores da FM foram 427 em T1, 406 em T2 e 438 em T3, com diferença 

estatisticamente significante entre T2 e T1 (P= 0,004), com diferença marginal entre 

T3 e T1 (P= 0,056), mas não entre T3 e T2 (P= 0,072). Nos que obtiveram sucesso, 

os valores foram 363 em T1, 376 em T2 e 397 em T3, sem diferenças 

estatisticamente significantes entre T2 e T1 (P= 0,092) ou entre T3 e T1 (P= 0,732), 

mas com diferença marginal entre T3 e T2 (P= 0,056), Entre os grupos, não houve 

diferença estatística das três medidas nos tempos (P= 0,123 em T1, P= 0,246 em T2 

e P= 0,354 em T3). 

 

Figura 7. Valores das frequências medianas (FM) e quartis internos nos intervalos de tempo T1 (0 a 

20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso no 

desmame. * P< 0,05 vs. T1 no mesmo grupo. 

 

 A seguir, são apresentados os resultados para os valores do RMS e da FM 

dos grupos musculares principal e acessório, respectivamente. 

 Os valores de RMS do grupo muscular principal ao longo do tempo nos dois 

grupos não apresentaram o mesmo padrão (figura 8). Nos pacientes que falharam, 
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os valores do RMS foram 6,28 x 105 (3,12 x 105 - 8,62 x 105) em T1, 5,04 x 105 (3,20 

x 105 - 8,20 x 105) em T2 e 6,03 x 105 (3,61 x 105 - 7,14 x 105) em T3 sem diferenças 

estatisticamente significativas entre eles (P= 0,355 para T2 vs. T1, P= 0,778 para T3 

vs. T1 e P= 0,687 para T3 vs. T2). No grupo de pacientes com sucesso, os valores 

do RMS foram 1,0 x 106 (6,27 x 106- 1,97 x 106) em T1, 1,39 x 106 (6,63 x 105- 2,11 

x 106) em T2 e 1,15 x 106 (8,5 x 105- 2,11 x 106) em T3, havendo significância 

estatística entre T3 e T1 (P= 0,007), mas não entre T2 e T1 (P= 0,091) ou T3 e T2 

(P= 0,324). Entre os grupos, nos três tempos, o RMS foi superior nos pacientes com 

sucesso no desmame ventilatório (P= 0,005 em T1, P= 0,001 em T2 e P< 0,001 em 

T3). 

 

Figura 8. Valores de RMS e quartis internos para o grupo muscular principal nos intervalos de tempo 

T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso 

no desmame. P<0,05: * vs. T1 no mesmo grupo,  vs. grupo falha no mesmo tempo.  

 

  O perfil dos valores da FM do grupo muscular principal ao longo do tempo 

tendeu a ser semelhante tanto nos pacientes com falha quanto nos com sucesso no 

desmame (figura 9). Nos que falharam, os valores foram 229 (151- 313) em T1, 239 

(173- 305) em T2 e 244 (165- 276) em T3, havendo diferença estatística dos valores 
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entre T2 e T1 (P= 0,020), mas não entre as demais comparações (T3 vs. T1, P= 

0,159 e T3 vs. T2, P= 0,397). Nos pacientes que obtiveram sucesso, os valores da 

FM foram 225 (146- 266) em T1, 223 (183- 272) em T2 e 225 (190 -274) em T3, sem 

diferenças estatisticamente significativas entre eles (T2 vs. T1, P= 0,456; T3 vs. T1, 

P= 0,157 e T3 vs. T2, P= 0,409). Entre os grupos, também não houve diferença 

estatisticamente significativa nos três tempos (P= 0,365 em T1, P= 0,759 em T2 e 

P= 0,872 em T3). 

 

Figura 9. Valores de FM e quartis internos para o grupo muscular principal nos intervalos de tempo 

T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso 

no desmame. * P< 0,05 vs. T1 no mesmo grupo. 

 

 Os valores de RMS do grupo muscular acessório ao longo do tempo tiveram 

comportamento semelhante e ascendente nos pacientes com sucesso ou falha no 

desmame (figura 10). Nos que falharam, os valores do RMS foram 1,25 x106 (7,55 

x105- 1,65 x106) em T1, 1,54 x106 (8,39 x105- 2,38 x106) em T2 e 1,95 x106 (9,26 

x105- 2,91 x106) em T3. Diferenças estatisticamente significativas foram observadas 

entre T3 e T1 (P= 0,008) e T3 e T2 (P= 0,040) com significância marginal entre T2 e 
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T1 (P= 0,053). No grupo com sucesso, os valores do RMS foram 1,69 x106 (1,26 

x106- 2,36 x106) em T1, 2,07 x106 (1,62 x106- 2,58 x106) em T2 e 2,33 x106 (1,88 

x106- 2,92 x106) em T3, com diferença estatisticamente significante entre todos os 

tempos (T2 vs. T1, P= 0,007, T3 vs. T1, P= 0,003 e T3 vs. T2, P= 0,014). Entre os 

grupos, nos três tempos, o RMS foi superior nos que obtiveram sucesso com 

significância estatística em T1 (P= 0,032) e T2 (P= 0,041), e significância marginal 

em T3 (P=0,058). 

 

Figura 10. Valores de RMS e quartis internos para o grupo muscular acessório nos intervalos de 

tempo T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e 

sucesso no desmame. P< 0,05: * vs. T1 no mesmo grupo;  
  vs. T2 no mesmo grupo;  vs. falha no 

mesmo tempo. 

 

O comportamento dos valores da FM do grupo muscular acessório ao longo 

do tempo foi comparável nos pacientes com falha e sucesso no desmame (figura 

11). Nos que falharam, os valores da FM foram 211 (191- 255) em T1, 215 (175- 

233) em T2 e 207 (174- 252) em T3, com diferença estatisticamente significativa 

entre T2 e T1 (P= 0,003), mas não entre T3 e T1 (P= 0,099) ou T3 e T2 (P= 0,936). 

Nos pacientes que obtiveram sucesso, os valores foram 174 (135- 270) em T1, 153 
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(136- 252) em T2 e 157 (142- 233) em T3, sem diferenças estatisticamente 

significativas entre os tempos (T2 vs. T1; P= 0,519, T3 vs. T1 P= 0,968 e T3 vs. T2, 

P= 0,420). Entre os grupos, a FM dos músculos acessórios no grupo falha foi 

numericamente maior em todos os tempos, com significância estatística em T3 (P= 

0,032), significância marginal em T2 (P= 0,057) e ausência de diferença significante 

em T1 (P= 0,96).  

 

Figura 11. Valores de FM e quartis internos para o grupo muscular acessório nos intervalos de tempo 

T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso 

no desmame. P< 0,05: * vs. T1 no mesmo grupo;  vs. falha no mesmo tempo.  

 

Na sequência, os valores de RMS e FM dos grupos musculares principal e 

acessório foram decompostos permitindo análises individualizadas dos músculos 

diafragma direito, dos intercostais, do escaleno anterior direito e do 

esternocleidomastoideo. 

 Os valores da mediana da RMS do diafragma direito ao longo do tempo foi 

constante nos que falharam no desmame ventilatório, porém, crescente nos 
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pacientes com sucesso (figura 12). Nos que falharam, os valores do RMS foram 2,10 

x 105 (1,74 x 105- 3,21 x 105) em T1, 2,13 x 105 (1,66 x 105- 3,49 x 105) em T2 e 2,30 

x 105 (1,91 x 105- 3,94 x 105) em T3, sem diferenças estatisticamente significativas 

entre eles (T2 vs. T1, P= 0,355; T3 vs. T1, P= 0,778; e T3 vs. T2, P= 0,243). Naqueles 

com sucesso, os valores foram 2,60 x 105 (1,38 x 105- 4,95 x 105) em T1, 3,01 x 105 

(2,01 x 105- 7,79 x 105) em T2 e 4,80 x 105 (2,01 x 105- 9,04 x 105) em T3, com 

diferença estatisticamente significativa entre T3 e T1 (P= 0,004), mas não entre os 

demais (T2 vs. T1, P= 0,091 e T3 vs. T2, P= 0,091). Entre os grupos, os valores de 

RMS foram maiores nos pacientes com sucesso em T3 (P= 0,006) e T1 (P= 0,0405), 

mas não em T2 (P= 0,144). 

 

Figura 12. Valores de RMS e quartis internos para o músculo diafragma nos intervalos de tempo T1 

(0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso no 

desmame. P< 0,05: * vs. T1 no mesmo grupo;  vs. falha no mesmo tempo.  

 

Os valores da FM no diafragma direito ao longo do tempo dos dois grupos 

estão na figura 13. Nos que falharam, os valores foram 149,30 (87,59- 200,68) em 

T1, 139,53 (102,78- 191,10) em T2 e 123,96 (103,27- 170,72) em T3, com diferença 

estatisticamente significante entre T2 e T1 (P= 0,040) e T3 e T1 (P= 0,018), mas não 
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entre T3 e T2 (P= 0,376). Nos pacientes com sucesso, os valores da FM foram 

111,33 (89,29- 155,64) em T1, 121,52 (100,59- 162,90) em T2 e 128,97 (97,35- 

157,53) em T3, existindo diferença com significância marginal entre T3 e T1 (P= 

0,053), mas não entre os demais valores nos tempos (T2 vs. T1, P= 0,171 e T3 vs. 

T2, P= 0,083). A FM no grupo sucesso foi superior à do grupo que falhou em T1 

(P=0,044), mas não em T2 (P= 0,237) ou em T3 (P=0,827).   

 

Figura 13. Valores de FM e quartis internos para o músculo diafragma nos intervalos de tempo T1 (0 

a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso no 

desmame. P< 0,05: * vs. T1 no mesmo grupo;  vs. sucesso no mesmo tempo. 

 

Para os intercostais, o perfil dos valores de RMS ao longo do tempo foi 

semelhante nos dois grupos (figura 14). Nos pacientes com falha no desmame, os 

valores do RMS foram 2,35 x105 (1,27 x105- 4,48 x105) em T1, 2,93 x105 (1,40 x105- 

6,35 x105) em T2 e 2,40 x105 (1,56 x105- 5,58 x105) em T3, sem diferenças 

estatisticamente significativas entre eles (T2 vs. T1, P= 0,184; T3 vs. T1, P= 0,809; 
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T3 vs. T2, P= 0,601).  Nos pacientes que obtiveram sucesso, os valores foram 4,91 

x 105 (2,46 x 105- 130 x 106) em T1, 7,04 x 105 (2,81 x 105- 1,54 x 106) em T2 e 4,87 

x 105 (3,70 x 105- 1,17 x 106) em T3, também sem diferença estatisticamente 

significante entre os valores nos 3 tempos (T2 vs. T1, P= 0,277; T3 vs. T1, P= 0,243; 

e T3 vs. T2, P= 0,171). Os valores da variável RMS naqueles com desmame bem-

sucedido foi estatisticamente superior nos três tempos (T1, P= 0,007; T2, P= 0,013; 

T3, P= 0,003).  

 

Figura 14. Valores de RMS e quartis internos para o músculo intercostal nos intervalos de tempo T1 

(0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso no 

desmame.  P< 0,05 vs. falha no mesmo tempo.  

 

O padrão de variação dos valores da FM dos intercostais ao longo do tempo 

tendeu a ser diferente nos 2 grupos (figura 15). Nos pacientes com falha, os valores 

da referida variável foram 78,25 (65,19- 105,70) em T1, 81,67 (64,30- 124,30) em T2 

e 96,07 (61,71- 135,19) em T3, sem diferenças estatisticamente significantes entre 

os tempos (T2 vs. T1, P= 0,573; T3 vs. T1, P= 0,841; e T3 vs. T2, P= 0,841). 

Naqueles com sucesso no desmame, os valores da FM foram 96,10 (78,25- 121,23) 

em T1, 100,40 (69,40- 124,88) em T2 e 96,07 (67,44- 124,94) em T3, também sem 
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diferença estatisticamente apreciável entre as respectivas medidas (T2 vs. T1, P= 

0,421; T3 vs. T1, P= 0,469; e T3 vs. T2, P= 0,841). Entre os grupos, de novo, não 

houve diferença significante em qualquer dos tempos (T1, P=0,255; T2, P= 0,559; 

T3, P= 0,726).  

 

Figura 15. Valores de FM e quartis internos para o músculo intercostal nos intervalos de tempo T1 (0 

a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso no 

desmame. 

 

   Os valores das medianas da RMS para o músculo escaleno anterior ao longo 

do tempo, em ambos os grupos de pacientes, encontram-se na figura 16. Nos que 

falharam, os valores foram 7,10 x105 (5,42 x105- 1,04 x106) em T1, 7,82 x105 (2,94 

x105- 1,45 x106) em T2 e 9,47 x105 (2,63 x105- 1,59 x106) em T3, sem diferenças 

estatisticamente significativas entre os tempos (T2 vs. T1, P= 0,094; T3 vs. T2, P= 

0,076; T3 vs. T1, P= 0,077). No grupo com sucesso, os valores foram 1,10 x106 (6,33 

x105- 1,45 x106) em T1, 1,44 x106 (7,04 x105- 1,51 x106) em T2 e 1,45 x106 (1,06 

x106- 1,55 x106) em T3, com diferença significante entre os tempos (T2 vs. T1, P= 

0,040; T3 vs. T1, P= 0,009; e T3 vs. T2, P= 0,020). Entretanto, entre os grupos os 
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valores não foram diferentes nos tempos estudados (T1, P= 0,109; T2, P=0,130; e 

T3, P= 0,080). 

 

Figura 16. Valores de RMS e quartis internos para o músculo escaleno anterior nos intervalos de 

tempo T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e 

sucesso no desmame. P< 0,05: * vs. T1 no mesmo grupo;  
  vs. T2 no mesmo grupo.  

 

Os valores da FM no músculo escaleno anterior ao longo do tempo foram 

relativamente estáveis entre os pacientes com falha e sucesso no desmame 

ventilatório (figura 17). Nos que falharam, foram 111,94 (90,64- 140,38) em T1, 

105,44 (90,30- 123,35) em T2, 102,12 (90,15- 128,42) em T3 (P= 0,692), sem 

diferenças estatisticamente significantes (T2 vs. T1, P= 0,334; T3 vs. T2, P= 0,546; 

T3 vs. T1, P= 0,421). Naqueles que obtiveram sucesso no desmame, foram 73,0 

(67,38- 145,67) em T1, 73,67 (62,44- 124,21) em T2 e 79,47 (69,21- 109,60) em T3 

(P= 0,692), também sem diferenças estatísticas entre eles (T2 vs. T1, P= 0,314; T3 

vs. T1, P= 0,573; e T3 vs. T2, P= 0,717). Entre os grupos, a FM dos pacientes com 

falha no desmame foi sempre superior (P= 0,027 em T1), (P= 0,057 em T2) e (P= 

0,027 em T3). 
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Figura 17. Valores de FM e quartis internos para o músculo escaleno anterior nos intervalos de tempo 

T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e sucesso 

no desmame.  P< 0,05 vs. sucesso no mesmo tempo.  

 

O padrão das medianas da RMS para o músculo esternocleidomastoideo ao 

longo do tempo mostrou-se crescente tanto nos pacientes com falha quanto nos que 

tiveram sucesso no desmame ventilatório (figura 18). Nos casos com falha, foram 

3,68 x105 (2,82 x105- 5,37 x105) em T1, 6,20 x105 (2,55 x105- 7,60 x105) em T2 e 

7,55 x105 (3,05 x105- 1,17 x105) em T3, com significância estatística entre esses 

valores (T2 vs. T1, P= 0,041; T3 vs. T1, P= 0,003; e T3 vs. T2, P= 0,020).  Nós com 

sucesso, foram 5,94 x105 (4,61 x105- 9,70 x105) em T1, 8,29 x105 (6,20 x105- 1,18 

x105) em T2 e 9,30 x105 (6,91 x105- 1,43 x105) em T3, também com diferença 

estatisticamente apreciável entre eles (T2 vs. T1, P= 0,005; T3 vs. T1, P= 0,002; e 

T3 vs. T2, P= 0,022). Os valores dessa variável foram sempre superiores no grupo 

sucesso, nos três tempos (P= 0,010 em T1; P= 0,022 em T2 e P= 0,027 em T3).  
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Figura 18. Valores de RMS e quartis internos para o músculo esternocleidomastoideo nos intervalos 

de tempo T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T 3(41 a 60 segundos) nos grupos falha e 

sucesso no desmame. P< 0,05: * vs. T1 no mesmo grupo; 
 vs.. T2 no mesmo grupo;  vs. falha no 

mesmo tempo.  

 

Os valores da FM para o músculo esternocleidomastoideo ao longo do tempo 

nos dois grupos encontram-se na figura 19. Nos que falharam, foram 100,65 (88,07- 

153,63) em T1, 94,70 (82,28- 112,24) em T2 e 83,28 (94,67- 83,74) em T3, com 

diferença estatisticamente significativa entre T2 e T1 (P= 0,003), mas não entre T3 

e T1 (P= 0,064) ou T3 e T2 (0,314). Naqueles com sucesso, foram 92,53 (74,41- 

144,92) em T1, 78,86 (74,40- 128,27) em T2 e 76,78 (71,17- 123,66) em T3, sem 

diferença estatisticamente significante entre essas medidas (T2 vs. T1, P= 0,227; T3 

vs. T1, P= 0,629; e T3 vs. T2, P= 0,546). Entre os grupos, a FM também não foi 

estatisticamente diferente nos três tempos estudados (T1, P= 0,354; T2, P= 0,109; 

T3, P= 0,223). 
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Figura 19. Valores de FM e quartis internos para o músculo esternocleidomastoideo nos intervalos 

de tempo T1 (0 a 20 segundos), T2 (21 a 40 segundos) e T3 (41 a 60 segundos) nos grupos falha e 

sucesso no desmame. * P< 0,05 vs. T1 no mesmo grupo.  
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DISCUSSÃO  

Na tarefa de conduzir o processo de desmame, uma etapa crucial na 

assistência ventilatória aos pacientes, deve-se levar em conta a aptidão muscular 

para manter a autonomia respiratória. Desse modo, exames que avaliam a força 

muscular são instrumentais sendo aplicáveis em diversos cenários com diversos 

perfis de pacientes (BENDIXIN  BUNKER, 1962; CLANTON  DIAZ, 1995; 

MARINI, SMITH, LAMB, 1986). O índice TIE, calculado com a razão entre a PImáx 

alcançada pelo tempo necessário para seu alcance, tem-se revelado promissor na 

previsão do sucesso no desmame ventilatório (TOBIN, BROCARD, ROSSI, 2002; 

SOUZA, GUIMARÃES, LUGON, 2015ª; SOUZA, GUIMARÃES, LUGON, 2015b; 

GUIMARÃES et al., 2019).  

Entretanto, pouco é sabido a respeito da musculatura respiratória 

especificamente envolvida com a mensuração do índice TIE. No presente estudo, 

procurou-se estabelecer quais os grupos musculares que são ativados no processo 

de determinação desse índice de desmame bem como se dão as interações entre 

esses músculos. Para tal, lançou-se mão da EMGs, que pode fornecer informações 

referentes tanto à força muscular quanto seu potencial de fadiga durante a realização 

do procedimento. 

A magnitude da força muscular foi avaliada com o uso da variável RMS, que 

tem uma relação direta com o grau de recrutamento de unidades motoras e sua 

amplitude em relação ao tempo. Para avaliação da fatigabilidade, utilizou-se a FM 

que mede a frequência de disparo da contração da fibra muscular em resposta ao 

estímulo neuronal que tem uma relação inversa com a fadiga muscular.  (ENOKA, 

2000; SULLIVAN & SCHMIDT, 2010; RAHAL & ONCINS, 2014; ANDRES et al., 
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2008, BROWN & MCGILL, 2008; KNAFLITZ & BOVATO, 1999; MICSAAC, PARKER, 

SCOOT, 2001).  

Os pacientes incluídos neste estudo tinham média de idade de 76 anos com 

maior prevalência de indivíduos do sexo masculino. Essas características são 

próximas das populações atendidas em unidades de terapia intensiva no cenário 

atual em outras unidades do país e do mundo (DAMASCENO et al., 2006; GENGA 

& RUSSEL, 2017, RADANOVIC, 2000). O tempo médio de ventilação mecânica foi 

de nove dias e as causas mais relevantes que conduziram à necessidade de VM 

foram sepse, insuficiência respiratória aguda e acidente vascular encefálico, 

condições frequentemente presentes nos estudos envolvendo pacientes em terapia 

intensiva. Consistente com a literatura, a idade foi significantemente maior naqueles 

que falharam (P= 0,0001) (CORBELLINI et al., 2015; SOUZA, 2016; TANAKA, 

MIYAMOTO, KOZU, 2014; SIMÕES et al., 2007), achado pode ser explicado pelas 

alterações morfológicas e funcionais que acometem todos os órgãos e sistemas, 

inclusive a musculatura, com o decorrer o processo de envelhecimento (NARICI, 

FRANCHI, MAGANARIS, 2006; VASILAKI et al., 2017). 

Consistente com publicações prévias (GUIMARÃES et al., 2007; SOUZA, 

SILVA, LUGON, 2012; SOUZA et al., 2012), os valores medianos da PImáx 

aumentaram com o passar do tempo independentemente do desfecho no desmame. 

Entretanto, em consonância com melhor desempenho muscular, os valores 

medianos da PImáx em qualquer tempo e também do índice TIE foram sempre mais 

elevados no grupo sucesso.  

Quando os resultados da EMGs foram analisados como um pool, o 

comportamento da força muscular (avaliada como a RMS) ao longo do tempo foi 
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crescente, acompanhando o perfil observado com a PImáx, figura 6. Essa 

semelhança foi mais clara no grupo que teve sucesso no desmame. Esses 

resultados são consistentes com diversos estudos prévios que relatam aumentos da 

RMS em ocasiões de incremento na demanda ventilatória (SMITH et al., 2013; 

HAWKERS, NOWICKY, MCCONNEL, 2007; RATNOVSKI et al., 2003). 

Acompanhando o que foi observado com os valores da PImáx e do índice TIE, as 

medianas da RMS foram sempre maiores no grupo sucesso, achados consonantes 

com observações prévias relacionando disfunção muscular com falha no desmame 

(LEVINE et al., 2008; VASSILACOPOULOS & PETROF, 2004). 

Ainda dentro da análise dos músculos como um pool, ao longo do tempo, a 

FM não apresentou declínios fosse nos pacientes com sucesso ou falha no desmame 

ventilatório. Mesmo a ligeira, mas estatisticamente significante queda observada no 

grupo falha em T2, foi seguida de uma recuperação dessa variável em T3, figura 7. 

Como mencionado anteriormente no terceiro parágrafo dessa discussão, os valores 

sugerem que, apesar da oscilação em T2, não houve fadiga muscular no grupo falha.  

Os valores do conjunto de dados da análise como um pool podem permanecer 

os mesmos em situações nas quais haja alterações de grupos musculares diferentes 

em sentidos opostos. Por essa razão, uma melhor compreensão do desempenho 

dos músculos respiratórios passa, obrigatoriamente, por uma análise setorial desses 

músculos. 

 Examinando as figuras 8 e 10, por exemplo, pode-se notar um 

comportamento diferente entre os músculos principais e os acessórios nos grupos 

falha e sucesso. No concernente ao setor muscular principal, os pacientes que 

falharam mantiveram o recrutamento de fibras constante ao longo do tempo, ao 
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passo que aqueles com sucesso apresentaram RMS crescente com valor 

estatisticamente superior em T3. Além disso, em todos os momentos, a força dos 

músculos principais foi sempre superior no grupo sucesso. Para o grupo muscular 

acessório, a força aumentou ao longo dos tempos nos dois grupos de pacientes, 

sempre com diferença significante ou muito próxima da significância. De novo, à 

semelhança do ocorrido com o grupo principal, a magnitude da força desse grupo 

muscular, em todos os momentos, foi sempre estatisticamente maior no grupo 

sucesso.  

Até esse ponto, a falência em alcançar um índice TIE ≥1,0 cm H2O/s, 

associado a um desmame bem-sucedido, poderia ser atribuída a dois problemas: 1. 

À incapacidade de aumentar o recrutamento dos músculos principais ao longo do 

exame; e 2. Apresentar baixa magnitude da força tanto por parte dos músculos 

principais quanto pelos acessórios. 

De fato, a musculatura principal tem sido alvo de pesquisas na área da função 

respiratória sendo a falência dessa musculatura relatada com relevante para 

desfechos desfavoráveis nos pacientes sob suporte ventilatório (RATNOVSKI et al., 

2003; SMITH et al., 2013; MCCONNELL 2013; HAWKERS, NOWICKY, 

MCCONNEL, 2007). Embora o uso da musculatura acessória já tenha sido 

associado a situações de desconforto respiratório (SMITH et al., 2013), não pudemos 

encontrar na literatura uma correlação direta da magnitude de sua força com o 

insucesso no desmame. 

Em relação à fatigabilidade, a variação ao longo do exame tem interpretação 

mais fácil do que a magnitude do valor observado pontualmente (DIMITROVA; 

DIMITROV, 2003). Dentro dessa óptica, nossos dados sugerem que, ao fim do 
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exame, os grupos musculares principal e acessório não estavam fatigados fosse no 

grupo falha ou sucesso, figuras 9 e 11. 

Em prosseguimento a uma análise mais pormenorizada dos músculos 

estudados, procedemos uma análise das medidas de EMGs para cada músculo 

componente dos grupos principal e acessório, individualmente, durante a 

mensuração do índice TIE. O comportamento das variáveis eletromiográficas dos 

músculos diafragma e intercostais foi diferente enquanto semelhanças existiram 

entre os músculos escaleno anterior e esternocleidomastoideo, conforme mostram 

as figuras de 12 a 19. 

Em relação ao diafragma, considerado como o mais importante músculo do 

grupo principal, a força aumentou ao longo do tempo, alcançando significância ao 

fim do período de observação, mas apenas no grupo sucesso, figura 12. Quando 

esse mesmo parâmetro é analisado para os músculos intercostais ao longo do 

tempo, observa-se que não houve ganho de força estatisticamente significante em 

qualquer dos grupos de pacientes estudados, apesar da magnitude da força ser 

sempre maior no grupo sucesso em todos os momentos estudados, figura 14. 

Conforme relatado em estudos anteriores, o maior valor da PImáx é, com frequência, 

alcançado nos momentos finais do exame, observação consistente com a elevação 

progressiva da força do diafragma pela EMGs nos pacientes que foram bem-

sucedidos no desmame (CAMPBELL, WEINGER, QUINN, 1995; GUIMARÃES et al., 

2007; SOUZA, SILVA, LUGON, 2012). Em circunstâncias nas quais há 

comprometimento de fibras musculares diafragmáticas e seu posterior 

remodelamento com fibras híbridas, como na disfunção diafragmática induzida pela 

ventilação mecânica, a disfuncionalidade deste músculo pode inviabilizar a 
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descontinuação da ventilação mecânica (LEVINE et al., 2008). 

A análise da fatigabilidade dos músculos diafragma e intercostais estão nas 

figuras 13 e 15. Com relação ao diafragma, observou-se um declínio na magnitude 

da FM, restrita aos pacientes que falharam, permitindo inferir a fatigabilidade deste 

músculo nesse grupo.  Para os intercostais, não se observou diferença estatística ao 

longo do tempo para qualquer dos grupos sugerindo que esses músculos não 

fatigaram. 

Em um estudo piloto, pacientes vítimas da síndrome pós-poliomielite (que tem 

menos força e maior potencial de fadiga), em respiração espontânea, foram 

comparados com um grupo controle, sendo analisadas a RMS e a FM dos músculos 

diafragma e intercostais durante avaliações funcionais sob estímulo para 

maximização voluntária da ventilação (SHOSEYNOV et al., 2017). Os resultados 

mostraram que o comportamento dessas variáveis eletromiográficas não foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos. Todavia, a mensuração da ventilação 

voluntária máxima não utiliza carga resistiva, portanto, a estimulação muscular 

respiratória pode estar subestimada. Com a vacuômetria empregando válvula 

unidirecional expiratória, como na mensuração do índice TIE e em outras 

metodologias para mensuração da PImáx (CARUSO et al., 1999), há geração de 

carga e estímulo neuronais de grande amplitude. Essa estratégia pode ter 

possibilitado sensibilizar a EMGs para detectar as diferenças observadas no 

presente estudo.  

A análise da força dos músculos componentes do grupo acessório estão nas 

figuras 16 e 18. O perfil de recrutamento muscular dos escalenos anteriores cresceu 

ao longo do tempo em ambos os grupos de pacientes, mas diferença significante só 
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foi alcançada nos com sucesso (figura 16). Com relação ao esternocleidomastoideo, 

ambos os grupos de pacientes mostraram incrementos significativamente 

expressivos ao longo do tempo (figura 18). Além disso, o poder da força deste último 

músculo parece ter sido determinante para o sucesso, pelo fato de haver diferença 

nos valores da RMS entre os grupos de pacientes nos três tempos, fato não 

observado com o escaleno anterior. Portanto, ao considerar o grupo acessório de 

músculos respiratórios, durante a mensuração do índice TIE, o 

esternocleidomastoideo parece ter um importante papel no alcance da PImáx e 

consequente sucesso no desmame desde o início da mensuração do índice TIE. Tais 

resultados estão de acordo com a literatura ao confirmar o papel crucial dos 

músculos acessórios e sua pronta resposta em gerar força para que seja garantida 

a ventilação adequada, principalmente em momentos de demanda elevada (DAVID 

2001; SMITH et al., 2013; HAWKERS, NOWICKY, MCCONNEL, 2007; 

MCCONNELL 2013; RATNOVSKI et al., 2003). 

A análise de fatigabilidade dos músculos escaleno anterior e 

esternocleidomastoideo é apresentada nas figuras 17 e 19. Para o escaleno anterior, 

não se identificou fatigabilidade até o fim do exame em qualquer dos grupos. Em 

relação ao esternocleidomastoideo, o grupo falha apresentou decréscimo 

significante já no segundo momento da medição confirmando a impressão inicial da 

importância desse músculo na obtenção de um índice TIE maior ou igual a 1,0 cm 

H2O/s, e consequente sucesso no desmame. 

Em resumo, nossos achados eletromiográficos durante a mensuração do 

índice TIE confirmam que um diafragma vigoroso e com baixo potencial de fadiga é 

essencial para o sucesso no desmame. Os dados também sugerem que o 
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esternocleidomastoideo tenha também uma grande importância nesse particular. 

Estas informações abrem precedente para pesquisas futuras que possibilitem 

estratégias direcionadas para uma melhor abordagem terapêutica dos pacientes em 

VM durante o processo de desmame. 

Como limitações desse estudo, pode-se citar que o número de pacientes foi 

pequeno e a avançada idade dos casos incluídos na nossa amostra. Essa última 

limitação é atenuada pelo fato da população estudada refletir aquela que mais 

frequentemente encontra-se em cuidados intensivos no cenário atual. O uso de 

apenas quatro canais eletromiográficos também foi uma limitação, porém, não 

impediu uma adequada interpretação do comportamento da musculatura estudada. 

Estudos futuros, em outros cenários, como populações mais jovens e mais 

saudáveis poderão contribuir a um melhor entendimento da fisiologia muscular 

ventilatória durante a mensuração do índice TIE. 
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CONCLUSÕES 

  1. Os resultados obtidos com EMGs durante a mensuração do índice TIE 

apontaram que maior magnitude de força (estimada pela RMS) e menor potencial de 

fadiga (avaliado pela FM) relacionaram-se com melhores desfechos no desmame 

ventilatório. 

  2. No que se refere aos músculos principais como um grupo, o comportamento 

nos pacientes com sucesso foi diferente havendo um ganho progressivo de força, 

não observado nos que falharam; além disso, a magnitude da força desses músculos 

no grupo sucesso foi sempre superior à dos que falharam. 

  3. O comportamento dos músculos acessórios como um grupo não foi 

diferente ao longo do tempo, mas, de novo, a magnitude da força desses músculos 

no grupo sucesso foi sempre superior à dos que falharam. 

  4. A O comportamento da fatigabilidade não foi discriminativo entre os grupos 

musculares principal e acessório não tendo sido identificado fadiga em qualquer dos 

grupos. 

  5. Entre os músculos principais, a contribuição do diafragma mostrou-se mais 

relevante para o sucesso; entre os músculos acessórios, esse papel coube ao 

esternocleidomastoideo. 
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APÊNDICE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA 

(Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012) 

Título do Projeto: ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DOS MÚSCULOS 

RESPIRATÓRIOS DURANTE A MENSURAÇÃO DO ÍNDICE TIE EMPREGANDO 

ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE 

 

Pesquisador Responsável: Helson Lino Leite de Souza Costa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF – Universidade Federal 

Fluminense – Niterói - RJ. 

Telefones de contato do Pesquisador: (21) 996470882 - (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 de 

responsabilidade do fisioterapeuta Helson Lino Leite de Souza Costa, que tem como 

objetivo analisar o comportamento muscular respiratório com eletromiografia de 

superfície em pacientes em desmame da ventilação mecânica. 

 De acordo com nossa hipótese de trabalho, espera-se que haja uma boa 

concordância entre o índice de esforço inspiratório cronometrado, que é a análise 

utilizada rotineiramente para prever o desmame ventilatório, com os achados 

eletromiográficos musculares respiratórios durante a execução da avaliação desse 

método. 

 Para o risco potenciais das medidas em questão tais como queda brusca da 

saturação de oxigênio, bradicardias ou sinais de insuficiência muscular respiratória, será 

adotado um protocolo de interrupção do exame e o paciente submetido às condutas 
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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.   

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 
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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 

________________________ou eu, 

_____________________________________________________, RG nº 

______________________________, responsável legal 

por_______________________________________________, declaro ter sido 

informado (a) dos objetivos da pesquisa ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DOS 

MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS DURANTE A MENSURAÇÃO DO ÍNDICE TIE 

EMPREGANDO ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que 

concordo em participar. Recebi uma via original desse termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. Os 

participantes da pesquisa, e a 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 especificas sobre a aprovação deste projeto ou outras 

informações: e-mail: etica@vm.uff.br. Tel./faz: (21) 26299189. 

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 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br

