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RESUMO 

 

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

com falência respiratória aguda. O processo de desmame ventilatório deve ser 

iniciado quando as causas precipitantes do emprego da prótese ventilatória 

estiverem resolvidas. Um desmame inapropriadamente lento expõe o paciente a um 

desconforto desnecessário, aumenta o risco de complicações e eleva o custo do 

tratamento hospitalar. Nesse sentido, índices que possam predizer um desmame 

bem-sucedido seriam de grande utilidade. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 

propor um novo parâmetro, o índice de esforço inspiratório cronometrado (TIE, do 

inglês, timed inspiratory effort), que é a razão entre a pressão inspiratória máxima 

registrada ao longo de um período de 60 segundos e o tempo necessário para seu 

alcance, com outros índices respiratórios utilizados como previsores de desmame 

ventilatório, a saber: a pressão traqueal em 0,1 segundos (P0,1), a pressão 

inspiratória máxima (PImáx), a relação entre a frequência respiratória sob o volume 

corrente (f/Vt), o índice integrado de desmame (IWI), a razão entre P0,1/PImáx e o 

produto entre f/Vt.P0,1. Métodos: Este estudo observacional prospectivo incluiu 

pacientes em VM há mais de 24h, julgados aptos para o desmame. Eles foram 

estratificados de acordo com o tempo de assistência ventilatória: Grupo 1, pacientes 

intubados com tempo de VM ≤14 dias, e Grupo 2, pacientes traqueostomizados com 

tempo de VM >14 dias. Todos tiveram o índice de TIE e os outros 6 índices de 

desmame avaliados. O desfecho primário foi o desempenho de cada índice avaliado 

através do cálculo da área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). 

Valores de P<0,05 foram considerados significativos. Resultados: Dos 128 

pacientes inicialmente selecionados, 103 (58 do sexo masculino) concluíram o 

estudo, sendo, a idade média de 61 ± 20 anos. Ao todo, 60 pacientes foram 

desmamados, 43 falharam no desmame e 32 morreram durante o período de 

estudo. A duração média da VM foi de 17,5 ± 17,3 dias. As áreas sob a curva ROC 

dos três previsores de desmame (índice TIE, 0,90; índice integrado de desmame, 

IWI, 0,86; e relação frequência respiratória sob volume corrente, f/Vt, 0,80), foram 

maiores do que as dos os outros índices estudados, porém sem diferença estatística 

entre eles (P=0,33, para TIE vs. IWI e P=0,07 para TIE vs. f/Vt). No subgrupo com 

doenças neurológicas e neuromusculares, a área sob a curva ROC do índice TIE 

(0,96) foi significantemente maior do que a do IWI (0,82, P=0,03) e a do f/Vt (0,72, 

P=0,0007). Conclusão: O índice TIE apresentou um desempenho superior aos 

melhores índices de desmame utilizados na prática clínica. 

 

Palavras chaves: desmame, ventilação mecânica e músculos inspiratórios. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Mechanical ventilation (MV) is an essential therapy for patients with 

acute respiratory failure. The process of weaning should be started when the 

precipitating causes of the use of the ventilatory assistance are resolved. A delayed 

weaning inappropriately exposes the patient to unnecessary discomfort, increases 

the risk of complications and raises the cost of hospital treatment. Accordingly, 

indices that can predict a successful weaning would be useful. Objective: The aim 

of this study was to propose a new parameter, the timed inspiratory effort (TIE) index, 

which is the ratio of the maximal inspiratory pressure along 60 seconds and the time 

to achieved it, with other respiratory indices used as predictors of weaning: tracheal 

pressure at 0.1 second (P0.1), maximal inspiratory pressure (MIP), the respiratory 

rate under the tidal volume (f/Vt), the integrated weaning index (IWI), the ratio of 

P0.1/MIP and the product between f/Vt.P0.1. Methods: This prospective observational 

study included patients undergoing MV for more than 24h, judged suitable for 

weaning. They were stratified according to the duration of ventilatory assistance: 

Group 1, intubated patients with MV ≤ 14 days, and group 2, patients undergoing 

tracheotomy with MV > 14 days. All had the TIE index and six other weaning indexes 

evaluated. The primary outcome was the performance of each index evaluated by 

calculating the area under the ROC (Receiver Operating Characteristic). P values < 

0.05 were considered significant. Results: Of the 128 patients originally enrolled, 

103 (58 male) completed the study; their mean age was 61 ± 20 years. On the whole, 

60 patients were weaned, 43 failed to wean and 32 died during the study period. The 

mean duration of MV was 17.5 ± 17.3 days. The areas under the ROC curve of the 

three predictors of weaning (TIE ratio, 0.90; integrated weaning index, IWI, 0.86, and 

relative respiratory rate in tidal volume, f/Vt, 0.80) were higher that of the other 

indices studied, but without significant differences between them (P = 0.33 for TIE 

vs. IWI and P = 0.07 for TIE vs. f/Vt). In the subgroup with neurological and 

neuromuscular diseases, the area under the ROC curve of the TIE index (0.96) was 

significantly higher than the ones of the IWI (0.82, P = 0.03) and f/Vt (0.72, P = 

0.0007). Conclusion: The TIE index outperformed the best weaning indexes used 

in clinical practice. 

 

Keywords: mechanical ventilation, weaning, inspiratory muscle. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

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 h (GOLDWASSER et al., 2007). Deve ser enfatizado que retirar o paciente da 

VM pode ser mais difícil que mantê-lo (ESTEBAN et al., 2002). 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, e 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 

(WAGNER, 1989; STAUFFER et al., 1993; SCHEINHORN et al., 2007; CARSON et 

al., 2008; KAHN et al., 2010; JUBRAN et al., 2013). 

Dados americanos relatam um aumento dessas unidades especializadas 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). 

A VM prolongada está associada a várias complicações, como pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV), disfunção diafragmática induzida pela 
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ventilação (VIDD) e a polineuropatia do doente crítico (SASSON, 2002; 

NTOUMENOPOULOS et al., 2002; VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004; 

FRUTOS-VIVAR & ESTABAN, 2005; LEVINE et al., 2008), entre outras.  

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

últimos 30 anos (TOBIN, 2011). Jubram et al., em 2013, publicaram um estudo 

prospectivo, randomizado e cego, 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 preditivos 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 (ELY et al., 1996; 

TOBIN, 2011). 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 (MEADE et al., 2001, NEMER & BARBAS, 2011), havendo vários estudos 

no qual não se recomenda sua utilização (MULTZ et al., 1990; LEE et al., 1994; 

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

Os índices preditivos 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 
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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 

padronização, o seu desempenho como previsor de desmame não foi bom na 

maioria dos estudos (SAHN & LAKSHMINARAYAN, 1973; MARINE et al., 1986; 

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

NEMER et al., 2009b; SOUZA et al., 2012b). 

Analisando os pacientes em VM, nosso grupo observou que é 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, idealizamos 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. 

TIE =
Pico inspiratório máximo

Tempo
 

 

Nesse particular, procuramos comparar o desempenho desse novo índice 

com índices considerados como tendo boa acurácia e de maior utilização nas UTI. 
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  A VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

A VM com pressão positiva desde o início do seu uso, em 1952, por ocasião 

da epidemia de poliomielite em Copenhagen vem-se mostrando como uma das 

principais ferramentas no tratamento de pacientes graves, em especial, os que 

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

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

39% dos pacientes com insuficiência respiratória aguda requereram suporte 

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

1973). Em um estudo epidemiológico multicêntrico realizado no Brasil, no qual o 

desfecho dos pacientes não foi abordado, a IRpA foi a determinante do emprego de 

ventilação mecânica em 71% dos pacientes (DAMASCENO et al., 2006). 

Assim, a VM tem como finalidade primordial o tratamento de pacientes com 

IRpA ou crônica agudizada, com objetivos dar suporte a função do sistema 

respiratório, para proporcionar além do repouso da musculatura respiratória, uma 

adequada ventilação alveolar e uma adequada oxigenação arterial, de acordo com 

as necessidades de cada paciente (SOUZA, 2007). 
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INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

 

 A IRpA pode ser definida como a incapacidade do sistema respiratório em 

manter as funções adequadas de oxigenação e/ou ventilação. Esta incapacidade 

está relacionada a uma grande variedade de enfermidades não necessariamente 

pulmonares (KNOBEL, 1998). 

 O diagnóstico da IRpA se dá principalmente através dos sinais e sintomas de 

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

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

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

(KNOBEL, 1998; SOUZA, 2007). 

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

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

ventilação relacionada à hipercapnia (PaCO2 > 50 mmHg, PaO2 < 60 mmHg e SatO2 

< 90%). As causas mais comuns do tipo 1 são a síndrome do desconforto 

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

doenças intersticiais pulmonares, embolia pulmonar, pneumonia e pneumotórax; as 

do tipo 2 são doenças que levam a redução do estimulo respiratório central 

(respiratory drive), doenças neuromusculares periféricas, ou qualquer condição que 

promova obstrução do fluxo aéreo (KNOBEL, 1998; SOUZA, 2007). 
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O DESMAME VENTILATÓRIO 

 

Como discutido previamente, a ventilação mecânica está bem estabelecida 

como uma terapia essencial para pacientes com falência respiratória aguda. Nesta 

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

torna-se superior à capacidade dos músculos respiratórios em manter a ventilação 

adequada devido a uma série de condições clínicas (MCINTYRE, 2005). Quando 

as causas que precipitaram o emprego da prótese ventilatória estiverem resolvidas, 

o processo de liberação da ventilação mecânica, usualmente referido como 

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

ventilatório inapropriado ou lento expõe o paciente a um desconforto desnecessário, 

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

mortalidade hospitalar (ESTEBAN et al., 1994). 

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

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

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

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

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

da ventilação mecânica, principalmente devido às complicações da ventilação 

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

aéreas (TOBIN, 1994).  

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

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

de sucesso no desmame ventilatório, que relacionou seis grandes estudos entre os 
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anos de 1994 a 2001 compreendendo 2486 pacientes avaliados, foi de 68,8% e de 

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

A falha no desmame pode decorrer de disfunção cardiovascular ou de 

disfunção respiratória resultante da incapacidade do paciente suportar demandas 

adicionais. A falha da extubação pode estar relacionada às mesmas causas 

(JUBRAN & TOBIN, 1997; CAPDEVILA et al., 1998), porém, a mais frequente é a 

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

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

expiratório < 160 L/m) (ESTEBAN et al., 1995; EPSTEIN, 2002). No estudo de 

ESTEBAN et al. (1999), foi observada elevada taxa de mortalidade (19 de 52 

pacientes: 36%), exceto para os casos de obstrução de vias aéreas superiores. Os 

autores relataram auto extubação em 17% dos casos, com metade destes não 

requerendo reintubação, o que sugere que muitos dos pacientes são mantidos em 

VM desnecessariamente (GRASSINO & MOXHAM, 2002).  

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

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

reintubação (ESTEBAN et al., 1999; EPSTEIN, 2002; EPSTEIN, 2009). Estes 

números denotam a importância da necessidade de um adequado diagnóstico do 

momento exato do início do desmame. Nesse particular, índices que possam 

predizer um desmame bem-sucedido seriam de grande utilidade. 
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DEFINIÇÕES USUAIS SOBRE DESMAME 

 

A retirada da VM é um processo importante na terapia intensiva. A 

uniformização da nomenclatura utilizada nas diversas etapas relacionada ao 

desmame ventilatório pode facilitar a abordagem do problema. (MACINTYRE et al., 

2001) 

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

para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica 

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

(VAA) e, no caso de pacientes traqueostomizados, utiliza-se o termo decanulação 

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

O sucesso do desmame da ventilação mecânica caracteriza-se pela 

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

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

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

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

Considera-se desmame prolongado, a dependência da assistência 

ventilatória após três tentativas sem sucesso do teste de respiração espontânea 

(BOLES et al., 2007; GOLDWASSER et al., 2007). 
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ESTÁGIOS DO DESMAME 

 

O desmame da VM foi definido em seis estágios que compreendem desde a 

iniciação da VM até a sua liberação e extubação da via aérea artificial (VAA). 

(MICHAEL et al., 2009; BOLES et al., 2007; TOBIN & JUBRAN, 2006) 

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

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

está relacionado com a suspeita da possibilidade de iniciar o desmame ventilatório, 

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

o estágio seguinte. (MICHAEL et al., 2009) O terceiro segue a avaliação do nível de 

consciência, da função cardiovascular e metabólica, da oxigenação arterial e da 

função pulmonar, quando são realizados os testes respiratórios para indicar a maior 

probabilidade do sucesso no desmame. (BOLES et al., 2007) No quarto estágio, 

realiza-se o teste de respiração espontânea, que é definido como protocolo de tubo 

T ou utilização de baixo nível de pressão de suporte ventilatório (≤ 8 cmH2O), por 

um período de tempo de 30 minutos. (MICHAEL et al., 2009) O desfecho se dá com 

a extubação da VAA (5º estágio), quando o sucesso do desmame e da extubação 

consistirá na permanência do paciente por 48 horas sem apresentar: agitação e 

ansiedade ou depressão do nível de consciência, diaforese, dispnéia e cianose, 

PaO2 ≤ 60 mmHg, PaCO2 ≥ 50 mmHg ou aumento > 8 mmHg, pH < 7,32, FR > 35 

cpm ou aumento de 50%, FC ≥ 140 bpm ou aumento de 20%, PAS > 180 mmHg ou 

aumento de 20%, PAS < 90 mmHg e arritmias. Caso o paciente apresente tais 

indicadores antes de 48 horas, o desmame será considerado um insucesso sendo 
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necessário a reintubação (6º estágio). (MICHAEL et al., 2009; BOLES et al., 2007; 

TOBIN & JUBRAN, 2006) 

Nesse particular, a literatura tem demonstrado que tais protocolos de 

identificação sistemática de pacientes em condições de interrupção da ventilação 

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

et al., 1997; JUBRAN et al., 2013) Por outro lado, a busca por índices fisiológicos 

capazes de prever o resultado do desmame ainda não foi satisfatória. 

(VALLVERDÚ, 2002) 
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ÍNDICES PREDITIVOS DE DESMAME 

 

Os índices respiratórios têm sido propostos para agregar valor à avaliação 

clínica do desmame e reduzir as taxas de fracasso de desmame e extubação 

proporcionando, assim, menor tempo de ventilação mecânica. Além disso, a técnica 

utilizada para sua obtenção deveria ser reprodutível, acurada, segura e de fácil 

realização. Infelizmente, até o momento nenhum índice tem todas essas 

características (EPSTEIN, 2002 & 2004; BOLES et al., 2007, NEMER & BARBAS, 

2011). 

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

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

EPSTEIN, 2002 & 2004; BOLES et al., 2007, NEMER & BARBAS, 2011). Entre os 

índices mensurados durante o suporte ventilatório, apenas seis têm possível valor 

em prever o resultado do desmame: a pressão inspiratória máxima (PImáx); a 

pressão de oclusão da via aérea nos primeiros 100 mili-segundos (ms) da inspiração 

(P0,1); a relação entre a P0,1 e a pressão inspiratória máxima (P0,1/PImáx); a relação 

P0,1 x f/Vt; o índice de respiração rápida superficial (f/Vt); e o índice integrado de 

desmame (do inglês Integrative Weaning Index – IWI). Entre esses, os dois últimos 

têm sido relatados como apresentando o melhor desempenho (BOLES et al., 2007; 

NEMER et al., 2009a). 
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Índice de respiração rápida e superficial (f/Vt) 

 

Apontado por inúmeros autores como o mais conhecido e utilizado (YANG & 

TOBIN, 1991; TOBIN & JUBRAM, 2008), o índice de respiração rápida e superficial 

(f/Vt, onde f representa a frequência respiratória e Vt o volume corrente) já foi 

avaliado em mais de 22 estudos, sendo mencionado e frequentemente 

recomendado em grandes revisões sobre desmame ventilatório (BOLES et al., 

2007; ESKANDAR, 2007; KOCH, 2007; TOBIN & JUBRAN, 2008). 

 Apesar de não apresentar boa acurácia em alguns estudos (SHIKORA et al., 

1994; LEE et al., 1994; CONTI et al., 2004; SOUZA et al., 2012 & 2013), é raro 

existir algum estudo original ou de revisão sobre desmame ventilatório que não 

considere a relação f/Vt (NEMER & BARBAS, 2011). valores elevados do índice (> 

105 ciclos/min/L) estão associados ao insucesso no desmame (YANG & TOBIN, 

1991; TOBIN & JUBRAM, 2006; BOLES et al., 2007; ESKANDAR, 2007; KOCH, 

2007). 

A razão f/Vt foi originalmente idealizada por Yang & Tobin, em 1991, para ser 

mensurada em respiração espontânea, através de um ventilômetro conectado à via 

aérea artificial (YANG & TOBIN, 1991). Ela avalia o comportamento da frequência 

respiratória em relação à força dos músculos envolvidos com a respiração, cujo 

desempenho está comprometido em pacientes com prolongada ventilação 

mecânica (VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004). No entanto, há estudos que 

avaliaram a relação f/Vt durante a ventilação com pressão positiva contínua nas vias 

aéreas (CPAP) (SHIKORA et al., 1994) ou ainda em pressão de suporte ventilatório 

(PSV) (TOBIN & JUBRAM, 2006). A mensuração da relação f/Vt em CPAP de 5 
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cmH2O revelou um resultado 28-38% menor em comparação àquele obtido durante 

a ventilometria (TOBIN & JUBRAM, 2006). A mensuração da relação f/Vt em 

pressão de suporte de 10 cmH2O revelou um resultado 46-82% menor em 

comparação ao método original (TOBIN & JUBRAM, 2006). Portanto, recomenda-

se que a relação f/Vt seja mensurada em respiração espontânea, com o 

ventilômetro, para que seu ponto de corte original seja mantido.  
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Índice integrado de desmame (IWI) 

 

Publicado por Nemer e colaboradores em 2009, este recente índice é 

calculado pela seguinte fórmula: 

 IWI =
Cstat x SO2

f/Vt
 

   Onde Cstat é complacência estática do sistema respiratório e SaO2 é 

saturação arterial de oxigênio. Ele avalia de forma integrada a mecânica 

respiratória, a oxigenação e o padrão respiratório. Como a Cstat e a SaO2 são 

diretamente proporcionais entre si e indiretamente proporcionais à relação f/Vt, 

quanto maior o resultado do IWI, melhor será o prognóstico. A mensuração da Cstat 

foi apontada pelos autores com uma das limitações do estudo pela dificuldade de 

mensuração da pressão de platô com o paciente acordado. Valores desse índice ≥ 

25 preveem o sucesso no desmame. O IWI mostrou ser altamente acurado, em 

análise pela AUC (do inglês, area under the curve) da curva ROC (do inglês, receiver 

operating characteristic) em 216 pacientes, superando o índice f/Vt (0,96 vs. 0,85, 

respectivamente, P = 0,003) e os demais índices avaliados nesse estudo (P<0,002). 

Embora os resultados do IWI sejam bastante promissores, ainda se torna 

necessário que esse índice seja reproduzido em outros estudos para que sua 

acurácia possa ser comprovada. Merece atenção o fato que pacientes com doenças 

neuromusculares, que tem reconhecida dificuldade no desmame, foram excluídos 

do estudo. 

 

 



28 

 

 

Pressão inspiratória máxima (PImáx) 

 

A PImáx reflete a força dos músculos inspiratórios, sendo que cerca de 70% 

do seu valor representa diretamente a força do diafragma, o músculo mais 

importante da inspiração (SOUZA, 2007). 

Os músculos respiratórios diferenciam-se dos demais músculos esqueléticos 

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

se dá pela maior proporção de fibras do tipo I (55-60%), mais resistentes à fadiga, 

do que as fibras intermediárias do tipo IIa (20-25%) (POLKEY & MOXHAM, 2001; 

POWERS et al., 2002; LEVINE et al., 2008). 

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

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

para ambos os sexos levando em conta a influência da idade; PImáx= 143 – (0,55 

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

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

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

pressão inspiratória. 

Esse teste é frequentemente utilizado por fisioterapeutas, tanto em condições 

ambulatoriais quanto em unidades hospitalares. No estudo de Tobin & Alex, 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 
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se encontram com 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; MARINE et al., 1986). Esta 

estratégia visa reter CO2 durante o período de oclusão para estimular o centro 

respiratório, independente do controle cerebral voluntário. Desta forma, pode-se 

observar a cada incursão inspiratória, os estímulos cada vez maiores até que se 

alcance o pico inspiratório máximo (SAHN & LAKSHMINARAYAN, 1973; MARINE 

et al., 1986). 

Uma dificuldade intrínseca desta estratégia é a necessidade de se 

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

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

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

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

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

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

Múltiplas medidas consecutivas foram necessárias para melhorar a acurácia do 

teste. Para contornar essa dificuldade, ventiladores mecânicos mais modernos, 

como o modelo 840 TM (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 VIDD (do Inglês, disfunção diafragmática 

induzida por ventilação). Uma grande redução da força muscular diafragmática 
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pode ocorrer após 7 dias 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 (MCINTYRE, 2001) e, também, 

com outras consequências indesejáveis como pneumonia associada a ventilação 

mecânica, barotrauma, lesão pulmonar por toxicidade de oxigênio, etc. 

(VASSILAKOPOULOS & PETROF, 2004). 

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 de 

PImáx maiores do que -30 cmH2O apresentavam bom prognóstico com relação ao 
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desmame da ventilação mecânica, enquanto que aqueles com valores menores do 

que -20 cmH2O falhavam no desmame.  

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 acima de -30 cmH2O e até -20 

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). 

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

 
 
Desta forma, os pacientes eram obrigados a fazer um esforço inspiratório 

progressivamente maior enquanto aproximavam-se do volume residual, quando a 

PImáx observada poderia corresponder ao valor máximo que o paciente poderia 

gerar. Apesar deste resultado, os valores de PImáx medidos em pacientes críticos 

são usualmente subestimados e apresentam baixa reprodutibilidade (MULTZ et al., 

1990; POLESE et al., 2005). 

A identificação de formas confiáveis de avaliação da força muscular 

respiratória pode contribuir para o melhor acompanhamento do processo de 

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

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

artificialmente com um vacuômetro analógico, comparando o método de oclusão 

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

Marine et al., com 20, 30 e 40 segundos. Concluíram que em pacientes não-

cooperativos, valores maiores de PImáx são obtidos com o método da válvula 
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unidirecional com oclusão durante 40 segundos em comparação com os outros 

protocolos avaliados.   

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

válvula unidirecional por um período de 60 segundos empregando um vacuômetro 

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

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

fator determinante da dimensão da PImáx (SOUZA et al., 2012a). 

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

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

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

 



34 

 

 

Pressão de oclusão das vias aéreas (P0,1) 

 

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

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

dos músculos respiratórios, principalmente, do diafragma (HERRERA et al., 1985). 

Sua medida é resultante da pressão gerada nas vias aéreas aos 100 ms do início 

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

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

uma respiração tranquila (TOBIN & GARDNER, 1998). Valores mais elevados (> 

4,0 cmH2O) indicam um drive respiratório hiperestimulado que se associa com maior 

probabilidade à fadiga muscular respiratória e falha no desmame. Por outro lado, 

valores muito baixos (< 1,0 cmH2O) apontam para um drive respiratório 

hipoestimulado e propensão à falha no desmame por insuficiente estímulo para 

manter uma adequada ventilação alveolar (KUHLEN et al., 1995; TOBIN & 

GARDNER, 1998; MANCZUR et al., 2000a; LAGHI, 2005). 

Embora tradicionalmente mensurada através de um balão esofágico alguns 

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

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

de um software específico (HILBERT et al., 1998; LAGHI, 2005; PURRO et al., 

2000). Levando-se em conta a dificuldade de se passar um cateter esofagiano no 

momento que o paciente se encontra acordado e apto para o desmame, medidas 

da P0,1 traqueal feitas no ventilador (KUHLEN et al., 1995; NEMER et al., 2009b) ou 

com vacuômetro digital (SOUZA et al., 2012b) apresentam-se como alternativas 

viáveis para uso em terapia intensiva.  
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Embora autores apontem o drive respiratório como um bom previsor de 

desmame ventilatório na primeira década desde a sua publicação (HERRERA et al., 

1985; FERNANDEZ et al., 1990; CAPDEVILA et al., 1995), estudo mais 

contemporâneos não relatam boa acurácia desse parâmetro isoladamente (KO et 

al., 2009, NEMER et al., 2009b, SOUZA et al., 2012b). 
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Relação f/Vt x P0,1 

 

Em 1993, Sassoon & Mahutte publicaram um estudo no qual preconizavam 

o uso do produto do índice de pressão de oclusão das vias aéreas em 100 ms (P0.1) 

com a relação da freqüência respiratória com o volume corrente (f/Vt). 

Isoladamente, nos estudos originais, cada um desses índices apresentava bom 

desempenho na previsão do desmame ventilatório (HERRERA et al., 1985; YANG 

& TOBIN, 1991).  Em estudos subsequentes, entretanto, a especificidade desses 

índices tem sido relativamente baixa (LEE et al., 1994; KO et al., 2009; NEMER et 

al., 2009a; SOUZA et al., 2013). 

No relato de Sassoon & Mahutte, eles avaliaram o desempenho do índice 

P0,1 x f/Vt, bem como das variáveis P0.1 e f/Vt  isoladamente em 45 pacientes. Os 

valores do limiar de cada variável foram determinados a partir de dados publicados 

anteriormente. Foram calculados a sensibilidade, especificidade e valores preditivos 

positivos e negativos para previsão do sucesso no desmame e a área sob a curva 

ROC. Dez (22%) dos 45 pacientes falharam no desmame. P0.1 x f/Vt apresentou a 

maior especificidade e os maiores valores preditivos positivos e negativos. As três 

variáveis analisadas foram altamente sensíveis (0,97), mas sua especificidade não 

foi alta (0,60 para P0,1 x f/Vt e 0,40 tanto para P0,1 e quanto para f/Vt).  As áreas sob 

as curvas ROC para P0,1 x f/Vt (0,80), P0,1 (0,64) e f/Vt (0,78), não foram 

significativamente diferentes. Assim, pode-se concluir que P0,1 x f/Vt apresentou 

sensibilidade equivalente à P0.1 e ao f/Vt e que a combinação do índice P0.1 ao f/Vt 

melhorou a especificidade em prever o sucesso do desmame. 
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 Em um estudo posterior, com 130 pacientes aptos para o desmame 

ventilatório, a pressão de oclusão (P0.1) apresentou 0,59 para a área sob a curva 

ROC, o  f/Vt, 0,53 e o produto P0.1 x f/Vt, 0,61, de novo, sem diferença 

estatisticamente significativa entre eles. Em comum ao estudo de Sassoon & 

Mahutte, os índices apresentaram boa sensibilidade, porém uma baixa 

especificidade em prever a falha no desmame e extubação (FERNANDEZ et al., 

2004). 

 Nosso grupo, nos anos de 2012 e 2013, também encontrou valores reduzidos 

da especificidade como os estudos anteriores para f/Vt, P0.1  e P0.1 x f/Vt, e baixos 

valores para a área sob a curva ROC tanto para P0.1  (0,65) quanto para  P0.1 x f/Vt 

(0,68) (SOUZA et al., 2012b & 2013). 
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Relação P0,1/PImáx 

 

Este índice que avalia a atividade do centro respiratório em relação à força 

muscular inspiratória foi descrito por Fernandez et al, em 1990, revelando-se mais 

sensível e específico do que a P0,1 e a PImáx como previsor de desmame 

isoladamente. 

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

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

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

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

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

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

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

insucesso no desmame. Apesar dos poucos artigos comparando o desempenho da 

P0,1/PImáx com outros previsores, este índice tem sido considerado uma boa opção 

para avaliação de adequação para o desmame (GANDIA & BLANCO, 1992; 

CAPDEVILA et al., 1995; CONTI, 2004; NEMER et al., 2009b). 

Em 2009b, Nemer e colaboradores estudaram 70 pacientes ventilados 

artificialmente, nos quais a PImáx, medida em 20 segundos com um vacuômetro 

analógico e sem a válvula unidirecional, foi utilizada para calcular a razão P0,1/PImáx 

e avaliar seu desempenho como previsor de desmame. Valores dessa razão > 9 e 

< 0,14 associaram-se a uma sensibilidade de 98% e especificidade de 61 % contra 

73% e 28% da medida isolada da PImáx. 
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Entretanto, a maioria dos índices testados para predizer o desmame 

ventilatório exibem resultados abaixo das expectativas (AUC > 0,90) em diversos 

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

2004; NEMER et al., 2009b; SOUZA et al., 2012b; SOUZA et al., 2013). Em 

particular, um dos melhores resultados alcançados a respeito da PImáx, foi obtido 

com o nosso grupo em 2012 (AUC=0,79), utilizando um vacuômetro digital e válvula 

unidirecional. Porém, no geral, a PImáx ainda apresenta um desempenho pífio como 

previsor de desmame ventilatório, com valores da área abaixo da curva ROC 

variando entre 0,51 e 0,79 (TOBIN et al., 2002; NEMER et al., 2009b; SOUZA et al., 

2012b). 
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II – JUSTIFICATIVA 

 

Pelo exposto, conclui-se que a maioria dos índices empregados apresentam 

baixo desempenho previsor ou resultados controversos no concernente ao 

desmame ventilatório, em parte pela falta de uniformização para obtenção de seus 

valores, ou pela exclusão de grupos específicos de doenças (como neurológicos, 

por exemplo). A procura de um índice mais sensível, portanto, é uma questão 

bastante atual.  

Nosso grupo defende a necessidade de um maior tempo de oclusão 

inspiratória (60 s) com a utilização de uma válvula unidirecional para melhorar a 

qualidade da obtenção do valor do pico máximo de esforço. Esse ajuste do método 

permite sua padronização e reprodutibilidade, pois dispensa a necessidade de 

repetir as medidas em um mesmo paciente já que independe do aprendizado e da 

interação examinador-examinado. Desta forma, os pacientes com baixa interação 

cognitiva e/ou com intensa fraqueza muscular respiratória podem ser mais 

corretamente avaliados. 

O índice TIE, como preconizado neste estudo, utiliza a interação do centro 

respiratório e o tempo de resposta muscular, que estão, frequentemente, 

prejudicados em pacientes críticos. 

Caberia ainda indagar se um índice que tem melhor desempenho para certa 

classe de pacientes manterá sua acurácia quando testado em condição mais 

heterogênea como é o caso da prática clínica. 
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III – OBJETIVOS 

1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Comparar um novo parâmetro, o Índice TIE, com os principais índices 

respiratórios utilizados como previsores de desmame ventilatório.  

 

2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

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

pacientes com tempo de permanência em ventilação mecânica inferior ou 

igual e superior a 14 dias; 

2.2. Aplicar ao índice TIE a nova técnica para aferição da pressão 

máxima inspiratória (PImáx) que utiliza um dispositivo digital e válvula 

unidirecional expiratória; 

2.3. Analisar se o índice TIE mantém desempenho equivalente em 

pacientes com reconhecida dificuldade no desmame. 
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IV – PACIENTES, MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. POPULAÇÃO ESTUDADA E DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, sob o número 259/09. 

Foram envolvidos pacientes ventilados mecanicamente e admitidos entre os 

anos de 2009 a 2012 nas UTI do Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG), localizado 

na cidade de São Gonçalo, e na UTI do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e 

Hospital Icaraí (HI), localizados na cidade de Niterói, todos no Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Os pacientes ou seus familiares foram instruídos quanto ao objetivo e 

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

inclusão na pesquisa segundo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

se encontra no final desta tese (Apêndice). 

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

desmamar os pacientes que se encontravam nas referidas UTI dos hospitais citados 

não foi influenciada pelos índices avaliados. 

Para fins de análise dos dados, os pacientes foram estratificados de acordo 

com o tempo de permanência em ventilação mecânica já que os determinantes de 

falência do desmame ventilatório podem diferir na dependência da duração do 

período da ventilação mecânica, a saber: Grupo 1, pacientes intubados com tempo 

de VM ≤14 dias, e Grupo 2, pacientes traqueostomizados com tempo de VM >14 

dias. Em um segundo momento, também foi analisado o subgrupo de pacientes com 

doenças neurológicas e neuromusculares. 
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4.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Foram incluídos os pacientes sob ventilação mecânica, que permaneceram 

por tempo superior a 24 horas de assistência ventilatória invasiva e que 

encontravam-se aptos para iniciar o processo de desmame da ventilação mecânica.  

 

4.3. 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 

intracraniana (PIC > 15 mmHg), uso de sedação, cirurgias abdominais com risco de 

evisceração, doença arterial coronariana aguda ou insuficiência cardíaca instável 

(GUIMARÂES et al., 2007; BOLES et al., 2007; NEMER et al., 2009a) e não 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  
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4.4. PROCEDIMENTOS 

 

Medida do esforço inspiratório e demais índices preditivos de desmame 

ventilatório 

 

Inicialmente, o médico responsável avaliava o paciente seguindo os critérios: 

resolução ou melhora da causa que levou o doente a ventilação mecânica; 

temperatura inferior a 38,5° C; hemoglobina igual ou superior a 10 g/dl; ausência de 

sedação; e ausência ou dose mínima de drogas vasoativas. Após certificação de 

que o paciente estava preparado para iniciar o processo de desmame da ventilação 

mecânica, procedia-se às medidas dos índices de desmame, seguindo-se o teste 

de respiração espontânea (TRE) através utilização do tubo T por 30 minutos com 

uma FiO2 de 40%. Uma amostra de sangue arterial era coletada antes do TRE para 

analisar os índices de oxigenação (SaO2, PaO2 e PaO2/FiO2). (BOLES et al., 2007; 

NEMER et al., 2009a) 

Todos os sujeitos do estudo estavam 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).  A qualquer sinal de 

instabilidade o exame era interrompido e o paciente retornava à prótese no modo 

de pressão de suporte ventilatório (PSV) com uma fração inspirada de oxigênio 

(FiO2) de 100% para sua recuperação. 
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Para medição da pressão inspiratória máxima (PImáx), P0,1 e índice TIE foi 

utilizado o manovacuômetro 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 a válvula unidirecional (MARINI et al., 1986; GUIMARÃES et al., 2007; SOUZA 

et al., 2012b). 

Antes das medidas dos índices, os pacientes estavam sob o modo PSV 

inferior a 16 cmH2O, e foram posicionados em decúbito dorsal, com a cabeceira 

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

mensuração. Foi realizada aspiração traqueal, e os pacientes permaneceram 

conectados ao ventilador mecânico para hiperoxigenação, durante dois minutos, 

com FiO2 de 100% para possibilitar que o exame fosse realizado em um período de 

60 segundos sem prejuízos aos pacientes (GUIMARÃES et al., 2007; SOUZA et al., 

2012b). 

Após a hiperoxigenação, os pacientes foram desconectados do ventilador 

mecânico e, após 10 segundos de respiração espontânea, sua VAA era acoplada 

manualmente ao conector do vacuômetro digital. Todos os pacientes se 

encontravam em nível de sua capacidade residual funcional e foram mantidos com 

as vias aéreas ocluídas durante 60 segundos para o registro dos valores 

correspondentes a cada esforço inspiratório.  

Após o exame, os dados de cada paciente foram armazenados de forma 

gráfica para registrar os valores correspondentes dos índices respiratórios: a PImáx 

(durante 20 segundos), a P0,1, a P0,1/PImáx e o índice TIE. 
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No presente estudo, a pressão traqueal em 100 ms (P0,1) foi calculada como 

a média dos primeiros três ciclos respiratórios, e P0,1/PImáx e o índice f/Vt x P0,1 

através de seus valores absolutos (SOUZA et al., 2012b). Os pacientes não foram 

treinados para a realização dos esforços inspiratórios com o manovacuômetro. 

O índice TIE foi calculado como a relação 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 2. 

 

Figura 2. Típico registro demonstrando que o pico de pressão inspiratório máximo (*43 cmH2O) 

durante 60 segundos de observação foi alcançado em 49.2 segundos. Neste caso o índice TIE foi 

de 0,87 cmH2O/sec. 

 

Para aferição do índice f/Vt foi utilizado o ventilômetro (Wright MK 20, Ferraris 

Medicai Limited - Hertford, Inglaterra) acoplado à VAA durante um minuto, antes da 

aferição das pressões inspiratórias. O volume corrente (Vt) foi calculado, em litros, 

dividindo o volume minuto pela frequência respiratória (f) (YANG & TOBIN, 1991). 

O índice integrado de desmame (IWI) foi calculado pela equação:  

* 
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𝐼𝑊𝐼 =
Cstat x SaO2

f/Vt
 

Onde a complacência estática do sistema respiratório (Cstat) foi calculada 

através do método usado por Aboussouan et al, em 2005, utilizando sinais de 

volume e pressão obtidos na tela do ventilador mecânico. A pressão de platô foi 

obtida com o método de oclusão inspiratória em até 2 segundos, possibilitando aferir 

a Cstat através da seguinte formula:  

𝐶𝑠𝑡𝑎𝑡 =
Vt

Pplatô − Peep
 

Só foi realizada nova medida se, durante a avaliação, houvesse 

intercorrências que prejudicassem o registro dos parâmetros. Neste caso, o 

paciente, antes de realizar uma nova medida, permaneceu em repouso no 

ventilador mecânico por 10 minutos. 

O ensaio foi interrompido se pelo menos um dos seguintes critérios de 

intolerância estava presente: SaO2 inferior a 90 % ou a PaO2 inferior a 60 mmHg 

com FiO2 maior que 0,4; PaCO2 superior a 50 mmHg ou aumento de 8 mm Hg ou 

mais; pH arterial inferior a 7,33 ou redução de 0,07 ou mais; frequência respiratória 

(FR) superior a 35 respirações por minuto ou aumento de 50% por 5 minutos ou 

mais; frequência cardíaca maior do que 140 batimentos por minuto ou aumento 

sustentado ou diminuição em mais de 20%; pressão arterial média maior que 130 

mmHg ou inferior a 70 mmHg; e presença de agitação, sudorese, desorientação ou 

estado mental depressivo (CONTI et al., 2004; EPSTEIN, 2002; BOLES et al., 2007; 

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

O desmame foi considerado bem sucedido se a respiração espontânea fosse 
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mantida por mais de 48 horas após a retirada da ventilação mecânica (BOLES et 

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

ventilação mecânica foi feita por um fisioterapeuta respiratório e o médico 

responsável (ambos desconheciam os resultados dos índices avaliados), com base 

nos sinais de fraca tolerância mencionados anteriormente.  

Os ventiladores mecânicos utilizados foram: O 840TM (Covidien-Nellcor and 

Puritan Bennett, Boulder, Colorado, U.S.A.), o Servo-s (Maquet, Rastatt, 

Alemanhã), e o ExtendTM (TAEMA, Air Liquide, Paris, França). 
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4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O tamanho da amostra (78 pacientes) foi calculado para ser capaz de avaliar 

diferenças da ordem de 20% entre os grupos com um poder de 80% e um erro alfa 

de 5%. 

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão para as 

variáveis contínuas e como frequência para as categóricas. As diferenças entre 

grupos foram avaliadas pelo teste T para amostras independentes, e as frequências 

pelo teste Qui-quadrado. O desempenho de cada índice foi avaliado pela 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão 

de probabilidade de teste positivo, razão de probabilidade de teste negativo e, 

também, através do cálculo da área sob a curva ROC (do Inglês, Receiver Operating 

Characteristic). 

Os pontos de corte para os sete índices de desmame foram calculados a 

partir das curvas ROC através do método de Youden. As áreas sob a curva ROC 

foram comparadas usando o método de Hanley e McNeil, 1983. Os valores de 

P<0,05 foram considerados significativos.  

A análise estatística foi realizada utilizando o programa de estatística SPSS, 

versão 18.0 (Chicago, IL, EUA). Para a comparação entre as curvas ROC foi 

utilizado o programa de estatística MedCalc, versão 11.4.2.0. (Mariakerke, Oost-

Vlaanderen, Bélgica). 
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V - RESULTADOS 

 

Todos os pacientes selecionados estavam há mais de 24 horas em ventilação 

mecânica (VM) e foram julgados aptos para o desmame. A Figura 4 apresenta o 

fluxograma dos participantes e os motivos de exclusões ao longo do estudo. 

 

Figura 3. Estratificação dos pacientes indicando o grupo selecionado em acordo com o 

tempo de permanência na ventilação mecânica e os motivos de exclusões.  

 

Todos os pacientes do G1 foram ventilados com tubos orotraqueais de 

diâmetro interno entre 7,5 mm a 9,0 mm. Destes, 10 foram excluídos do estudo 

pelos motivos a seguir: quatro por apresentaram nível de consciência abaixo do 

recomendado para extubação pelo 6º consenso internacional da ATS/ERS (BOLES, 

et al., 2007), três tinham sinais de reinfecção após iniciar o processo de desmame, 

dois apresentaram laringoespasmo logo após a extubação e um desenvolveu 
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hipoxemia seguida de bradicardia durante o período de aferição dos índices 

preditivos de desmame.  

No grupo 2 (76 casos), todos os pacientes encontravam-se 

traqueostomizados (após 14 dias de tubo orotraqueal, a traqueostomia é realizada 

como uma rotina do serviço) e utilizavam cânulas com diâmetro interno também 

entre 7,5mm a 9,0 mm. Desse total, 15 foram excluídos do estudo: cinco por 

apresentarem traqueomalácia impossibilitando medidas confiáveis da pressão 

inspiratória, dois por apresentarem hipoxemia seguida de bradicardia e cinco pela 

impossibilidade de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Quarenta e dois pacientes completaram o estudo no G1 sendo 29 (69%) 

pacientes deste grupo desmamados com sucesso. A taxa de reintubação foi 31%. 

Ao todo, oito (19%) pacientes evoluíram para óbito durante o período de observação 

na unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo dois pacientes entre os 

desmamados com sucesso. No grupo 2, 31 pacientes dos 61 participantes (51%) 

foram desmamados com sucesso, e 30 (49%) falharam no processo de desmame 

e retornaram à prótese ventilatória. O aumento da FR juntamente com esforço 

exacerbado dos músculos respiratórios foi a causa mais comum para o retorno dos 

pacientes à ventilação mecânica. Ao todo, 24 (39%) pacientes deste grupo 

evoluíram para óbito, incluindo sete entre os desmamados com sucesso, por causas 

não relacionadas ao desmame. 

As características gerais dos pacientes que completaram o estudo, e as 

diferenças entre os grupos estão apresentados abaixo na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características gerais dos pacientes avaliados 

 Todos Grupo 1 Grupo 2 Valor de P 

N 103 42 61 (G2 vs. G1) 

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

Raça (Negro/Branco), n 68 / 35 23/19 45/16 0,045 

Idade, anosa 61 ± 20 61 ± 19 60 ± 20 0,954 

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

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

Condições de internação na UTI, n (%)  

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

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

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

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

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

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

Grupo 1: pacientes com 14 ou menos dias de ventilação mecânica 
Grupo 2: pacientes com mais de 14 dias de ventilação mecânica e traqueostomizados 

a Média ± DP. b Até a primeira tentativa de desmame 
APACHE = do ingles, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; TCE = Traumatismo 
cranioencefálico; AVC = Acidente vascular cerebral; DPOC = Doença pulmonar obstrutiva crônica 
 

A média e o desvio-padrão para P0.1, PImáx, índice TIE, f/Vt, IWI, razão 

P0.1/PImáx e f/Vt.P0.1, bem como o teste não paramétrico de Mann-Whitney entre 

os resultados dos pacientes que obtiveram sucesso e aqueles que falharam no 

processo de desmame estão representados na Tabela 2. 

Tabela 2. Média e desvio-padrão dos sete índices de desmame ventilatório. 

 Sucesso (n=60) Falha (n=43) Valor de P 

P0.1 3,17 ± 1,07 2,78 ± 0,89 0,03 

PImáx 38,43 ± 19,68 22,58 ± 10,48 <0,001 

TIE 1,53 ± 0,76 0,76 ± 0,29 <0,001 

f/Vt 74,99 ± 21,41 107,38 ± 29,55 <0,001 

IWI 60,50 ± 28,41 32,02 ± 15,86 <0,001 

P0.1/PImáx 0,09 ± 0,04 0,13 ± 0,05 <0,001 

f/Vt. P0.1 226,49 ± 84,05 287,49 ± 111,14 0,002 

P0.1= Pressão traqueal em 100 ms; PImáx = Pressão inspiratória máxima em 20 segundos com 
válvula unidirecional; TIE = do Inglês, Timed inspiratory effort index; f/Vt = Relação frequência 
respiratória sob volume corrente; IWI = do Inglês, integrative weaning índex. 
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Os indicadores de desempenho e os valores de corte dos sete índices de 

desmame, que foram calculados a partir das Curvas ROC utilizando o método de  

Youden, são apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Indicadores de desempenho dos sete índices preditivos de desmame 
ventilatório. 

Índices 
Ponto de 

corte 
Sens.  Esp. VPP VPN LR+ LR- AUC 

TIE 1,00 0,78 0,86 0,89 0,74 5,61 0,25 0,90 

IWI 40 0,83 0,78 0,85 0,76 3,81 0,21 0,86 

f/Vt 90 0,81 0,62 0,80 0,64 2,11 0,30 0,80 

PImáx 30 0,63 0,84 0,84 0,62 3,89 0,44 0,79 

P0,1/PImáx 0,10 0,68 0,70 0,76 0,61 2,26 0,45 0,74 

f/Vt × P0,1 221 0,67 0,78 0,82 0,61 3,05 0,43 0,68 

P0,1 2,33 0,73 0,56 0,70 0,60 1,66 0,48 0,65 

TIE = do Inglês, Timed inspiratory effort index; IWI = do Inglês, integrative weaning índex; f/Vt  = 
Relação frequência respiratória sob volume corrente; PImáx = Pressão inspiratória máxima em 20 
segundos com válvula unidirecional; P0.1= Pressão traqueal em 100 ms; Sens. = Sensibilidade; Esp. 
= Especificidade; VPP = Valor preditivo positivo; VPN = Valor preditivo negativo; LR+ = razão de 
probabilidade de teste positivo; LR- = razão de probabilidade de teste negativo; AUC = do Inglês, 
Area under the curve. 

 

As curvas ROC dos 3 melhores índices estudados com base no resultado da 

AUC (TIE, IWI e f/Vt) estão apresentadas na Figura 4. A maior AUC foi a do índice 

TIE (0,90 ± 0,03), seguido pela IWI (0,86 ± 0,04) e f/Vt (0,80 ± 0,05), não havendo, 

entretanto, diferença estatisticamente significativa entre os valores (Tabela 4). 
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Figura 4. Área sob a curva (AUC) das Curvas ROC dos três melhores índices de desmame no 
presente estudo: f/Vt (frequência respiratória sob volume corrente); IWI (do Inglês, integrative 
weaning index) e TIE index (do Inglês, timed inspiratory effort index). Não foi encontrada diferença 
significativa entre as AUC dos três índices. 
 
 

Tabela 4. Valor de P para comparações das áreas sob a curva ROC. 

Índices TIE IWI f/Vt P0,1/PImáx f/Vt × P 0,1 

IWI  

f/Vt  

P0,1/PImáx  

f/Vt × P 0,1 

P 0,1 

0,33 

0,07 

0,001 

0,002 

0,001 

 

0,08 

0,03 

0,003 

0,002 

 

 

0,22 

0,06 

0,03 

 

 

 

0,88 

0,56 

 

 

 

 

0,61 

TIE = do Inglês, timed inspiratory effort index; f/Vt = frequência respiratória sob volume corrente; 
IWI = do Inglês, integrative weaning index; P 0,1 = pressão de oclusão em 100ms; Pimáx = pressão 
inspiratória máxima. 

 

A AUC dos índices também foram comparadas entre os grupos 1 e 2. A 

melhor curva ROC também foi a índice de TIE, seguido por IWI. A AUC dos índices 

de f/Vt, PImáx e P0.1/PImáx foram semelhantes. Todos os índices parecem ter um 

melhor desempenho no grupo 1 em relação ao grupo 2, com exceção P0,1 (Tabela 

5). O valor de P para comparações independentes não foi significativamente 

diferente entre os grupos 1 e 2.  
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Em uma análise complementar, foi comparada a AUC dos 103 pacientes em 

3 diferentes períodos de observação para o índice TIE: 20, 40, e 60 segundos. Os 

resultados foram, respectivamente, 0,73 ± 0,05, 0,82 ± 0,04 e 0,90 ± 0,03. Na 

comparação entre as áreas sob a curva ROC dos três períodos de observação, os 

valores de P foram: 0,23 (20 vs. 40 s); 0,004 (20 vs. 60 s) e 0,04 (40 vs. 60 s). Por 

essa razão, optamos por usar o índice TIE obtido ao longo de 60 segundos de 

observação em nosso estudo.  

Tabela 5. Área sob a curva (AUC) e desvio padrão das curvas ROC para cada índice 
estudado entre os grupos 1 e 2. 

Índices Grupo 1 Grupo 2 

TIE  

IWI 

f/Vt 

PImáx 

P0,1/ PImáx 

P0,1 

f/Vt × P0,1 

0,94 ± 0,04 

0,92 ± 0,05 

0,86 ± 0,06 

0,86 ± 0,06 

0,85 ± 0,06 

0,63 ± 0,09 

0,75 ± 0,07 

0,89 ± 0,04 

0,84 ± 0,05 

0,74 ± 0,07 

0,75 ± 0,06 

0,68 ± 0,07 

0,66 ± 0,07 

0,60 ± 0,08 

TIE = do Inglês, Timed inspiratory effort index; IWI = do Inglês, integrative weaning índex; f/Vt  = Relação 
frequência respiratória sob volume corrente; PImáx = Pressão inspiratória máxima em 20 segundos 
com válvula unidirecional; P0.1= Pressão traqueal em 100 ms. 
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Para responder se o índice TIE mantém desempenho equivalente em 

pacientes com reconhecida dificuldade no desmame, em um segundo passo, foi 

analisado o subgrupo de 67 pacientes com doenças neuromusculares. A Tabela 6 

apresenta as características gerais deste grupo comparando os pacientes que 

alcançaram sucesso com os que falharam durante o processo de desmame. 

 

Tabela 6. Característica geral do subgrupo de pacientes com doenças 
neuromusculares 

 Desmame Valor de P 

 Todos Sucesso Falha  

N (%) 67 41 (61%) 26 (39%) (G2 vs. G1) 

Sexo (M/F) 45/17 29/12 16/10 0,44 

Raça (Negros/brancos) 47/20 10/31 45/16 0,20 

Idade, anosa 56,0 ± 20 55,5 ± 18,4 57,8 ± 22,5 0,40 

Ventilação mecânica, diasa,b 22,3 ± 19,8 19,4 ± 20,7 26,9 ± 17,6 0,02 

Grupos (IOT/TQT), n 17/50 14/23 3/27 0,04 

Óbitos na UTI, n (%) 21 (31%) 6 (9%) 15 (22%) <0,001 

APACHE II 17,9 ± 6,6 17,1 ± 5,7 19,4 ± 7,8 0,22 

Condições de admissão na UTI, n (%) 

Traumatismo cranioencefálico 21 (31%) 16 (39%) 5 (19%) 0,03 

Acidente vascular cerebral 28 (42%) 18 (44%) 10 (39%) 0,08 

Miopatia aguda 18 (27%) 7 (17%) 11 (42%) 0,21 

a Média ± DP; b Até a primeira tentativa de desmame 

IOT = intubação orotraqueal; TQT = traqueostomia; APACHE = do Inglês, Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation 

 

A média e o desvio-padrão dos três índices com melhor desempenho durante 

o desmame neste grupo de doenças neurológicas estão demonstradas na Tabela 7. 
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Tabela 7. Média e desvio-padrão dos três melhores índices de desmame para o 
subgrupo de doenças neurológicas.  

 Sucesso (n=41) Falha (n=26) Valor de P 

TIE 1,56 ± 0,80 0,70 ± 0,20 <0,001 

f/Vt 75,82 ± 21,63 96,03 ± 22,23 <0,001 

IWI 59,79 ± 22,51 34,75 ± 14,52 <0,001 

TIE = do inglês, Timed inspiratory effort index; f/Vt = do inglês, frequency to tidal volume ratio; IWI = 
do inglês, integrative weaning index. 

 

 

Os indicadores de desempenho e o ponto de corte calculados através da 

curva ROC para os três principais índices (TIE, IWI, e f/Vt) são apresentados na 

Tabela 8.  

Tabela 8. Indicadores de desempenho dos três índices de desmame do subgrupo de 

pacientes neurológicos. 

Índices 
Ponto de 

corte 
Sens.  Esp. VPP VPN LR+ LR- 

TIE >1.00 0.86 0.96 97.3 80.6 22.4 0.14 

IWI >37 0.90 0.69 83.7 79.2 3.26 0.17 

f/Vt ≤93 0.85 0.61 77.8 72.7 2.22 0.24 

TIE = do Inglês, Timed inspiratory effort index; IWI = do Inglês, integrative weaning índex; f/Vt = 
Relação frequência respiratória sob volume corrente; Sens.= Sensibilidade; Esp. = Especificidade; 
VPP = Valor preditivo positivo; VPN = Valor preditivo negativo; LR+ = razão de probabilidade de 
teste positivo; LR- = razão de probabilidade de teste negativo. 
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O índice IWI exibe uma sensibilidade ligeiramente maior do que os demais 

índices apresentados, mas o índice TIE demonstrou nesse grupo um melhor 

aproveitamento em todos os outros indicadores de qualidade. As AUC dos três 

índices com a análise estatística estão apresentadas na Figura 5. A maior AUC foi 

do índice TIE (0.96 ± 0.03), seguida pelo IWI (0.82±0.05), e f/Vt (0.72±0.06). Os 

valores do índice TIE foram significativamente maiores do que os outros dois índices 

(Tabela 9). 

Figura 5. AUC das curvas ROC dos três melhores índices de desmame do subgrupo de doenças 
neurológicas. 
 
 

Tabela 9. Valor de P para comparações das áreas sob a curva ROC 
do subgrupo de doenças neurológicas. 

 TIE IWI 

IWI 0,03 --- 

f/Vt 0,0007 0,01 

TIE = do inglês, Timed inspiratory effort index; f/Vt = do inglês, frequency to tidal 
volume ratio; IWI = do inglês, integrative weaning index. 
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VI - DISCUSSÃO 

 

Historicamente Sahn & Lakshminarayan, em 1973, apontaram pela primeira 

vez que a aferição da força máxima dos músculos inspiratórios (PImáx) com um 

dispositivo denominado vacuômetro, possibilitaria prever o resultado do desmame 

ventilatório. Este fato marcou o início de uma trajetória de mais de 40 anos de 

pesquisas em busca do índice ideal que possa ser facilmente aplicado na prática 

clínica de todas as UTI.  

No entanto, o desempenho preditivo da PImáx não foi o que se esperava, 

pois em vários estudos este não apresentou boa acurácia, com uma AUC variando 

entre 0,51 e 0,80 (YANG & TOBIN, 1991; GRASSINO & MOXHAM; 2002, NEMER 

et al., 2009b; SOUZA et al., 2012b). Apesar de tais discrepâncias, o uso da PImáx 

é recomendado para a prática clínica (BOLES et al., 2007) como parâmetro útil na 

tomada de decisão durante o processo do desmame.  

Assim, em uma tentativa de melhorar o poder preditivo deste teste, 

associamos o estimulo temporal do centro respiratório com a capacidade dos 

músculos inspiratórios para gerarem força contra uma carga imposta, observado em 

um período de tempo de 60 segundos, tempo este, superior ao comumente aplicado 

nos estudos anteriores (YANG & TOBIN, 1991; GRASSINO & MOXHAM, 2002; 

NEMER et al., 2009b; SOUZA et al., 2012a). Desta forma, o presente estudo mostra 

que valores maiores de pico alcançados em menor tempo estão associados a 

melhor condição neuromuscular, bem como, ao sucesso no desmame. 

Além disso, diferentemente dos outros autores (MARINI et al., 1986; MULTZ 

et al., 1990; YANG & TOBIN, 1991; MOXHAM & GOLDSTONE, 1994; CARUSO et 
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al., 1999; MEADE et al., 2001; GUIMARÂES et al., 2007; NEMER et al., 2009b), o 

presente estudo utilizou um vacuômetro digital, que permite medições a cada 100 

ms com sensibilidade de 1 cmH2O, e o emprego da válvula unidirecional exalatória, 

proposta por Marini et al., em 1986, e validada em ao menos cinco estudos como 

superior ao método de oclusão simples (TRUWIT & MARINE, 1992;  SASSOON & 

MAHUTTE, 1993; CARUSO et al., 1999; GUIMARÂES et al., 2007; SOUZA et al., 

2012b). Esse método de aferição tem como objetivo reduzir a influência do 

observador sobre a coleta de dados, resultando em uma avaliação rápida e fácil, 

confiável em pacientes em ventilação mecânica (SOUZA et al., 2012b). É provável 

que o uso de dispositivos analógicos e o método de oclusão simples tenham 

contribuído para o pobre poder preditivo da PImáx encontrado nos estudos 

anteriormente citados. Desta forma, um estudo comparativo entre os dispositivos 

analógico e digital poderia ser de grande validade.  

Vários fatores influenciam no equilíbrio entre as cargas impostas e 

capacidades dos músculos respiratórios dos pacientes mecanicamente ventilados, 

determinando assim, a necessidade do suporte ventilatório (BOLES et al., 2007). A 

desnutrição, hipoxemia, acidose, o uso de sedativos, corticoides, bloqueadores 

neuromusculares e o tempo prolongado na VM são apontados como as principais 

causas que levam à fraqueza muscular em pacientes críticos, afetando 

negativamente a função neuromuscular e o resultado do desmame ventilatório 

(DECRAMER et al., 1995; CAPDEVILA et al., 1998; POLKEY & MOXHAM, 2001; 

POWERS et al., 2002; GAYAN-RAMIREZ & DECRAMER, 2002; MACINTYRE, 

2005; LEVINE et al., 2008). 
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 Nossos resultados sugerem que pacientes com menor eficiência 

neuromuscular (avaliada pelo índice TIE) também apresentam menor pico 

pressórico e um tempo mais prolongado para alcançar sua força máxima. Portanto, 

é provável que o melhor desempenho atribuído ao índice TIE deva-se à combinação 

da resposta neuromuscular (tempo) associada ao desempenho dos músculos 

respiratórios (PImáx), itens mais importantes a serem considerados durante o 

processo de desmame (BOLES et al., 2007; SOUZA et al., 2012). 

Apesar de, na atualidade, existirem novas escalas de gravidade de 

pacientes, neste estudo, empregamos o APACHE II, pois nas unidades hospitalares 

envolvidas no estudo ele é rotineiramente registrado.  Além disso, o APACHE II 

ainda é utilizado na descrição das amostras de muitos outros estudos recentes 

referentes ao mesmo assunto (GUIMARÃES et al., 2007; NEMER et al., 2009; 

SOUZA et al., 2012). 

Ao analisar as características dos pacientes neste estudo, observou-se que 

a média do APACHE II foi significativamente superior no grupo 2 (P=0,038), 

refletindo a maior gravidade da doença daqueles que necessitaram de mais tempo 

de ventilação mecânica. Em contraste, a sepse foi mais prevalente no grupo 1, um 

achado, de certa forma esperado, por se tratar de um processo infeccioso com 

maior potencial de melhora a curto prazo em comparação a doenças crônicas e 

degenerativas. 

A taxa de sucesso do desmame para os pacientes ventilados por menos de 

14 dias em nosso estudo (69%) foi idêntica à de seis estudos citados em uma 

revisão (BOLES et al., 2007). Em contraste, no grupo com mais de 14 dias 

(pacientes traqueostomizados), houve 51% de sucesso sendo que os relatos da 
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literatura variam de 34% a 60% (RUDY et al., 1995; PURRO et al., 2000; SENEFF 

et al., 2000). Recentemente, uma publicação com uma amostra de 316 pacientes 

traqueostomizados, empregando dois protocolos distintos (de pressão de suporte 

ventilatório, PSV vs. tubo T) aponta que a taxa de sucesso no desmame está entre 

44,7% e 53,1% (JUBRAN et al., 2013), números comparáveis à nossa taxa de 51%.  

Além disso, em acordo com o último consenso sobre desmame (BOLES et 

al., 2007), encontramos uma menor mortalidade no grupo 1 (19%) do que no grupo 

2 (39%). No entanto, os relatos não são unânimes sobre este dado. Em um estudo 

com 5.081 pacientes em 361 unidades de terapia intensiva de 20 países, por 

exemplo, a mortalidade intra-hospitalar não diferiu entre pacientes intubados (39%) 

e traqueostomizados (40%) (FRUTOS-VIVAR et al., 2006). 

 Os valores médios dos índices estudados apresentaram diferença 

estatisticamente significativa quando comparados entre os pacientes que obtiveram 

sucesso e falharam durante o processo de desmame. Esta diferença é normalmente 

observada na literatura (MULREANY et al., 2003; ABOUSSOUAN et al., 2005), 

porém, a maioria destes índices não demonstrou acurácia satisfatória na análise 

pela curva ROC (CHATILLA et al., 1996; GOSSELINK et al., 2008; NEMER et al., 

2009a,b; KO et al., 2009; SOUZA et al., 2012b). 

Os testes preditivos de desmame ventilatório não permitem a determinação 

da causa da falha da respiração espontânea. Acreditamos que houve diferentes 

razões para essas falhas durante o processo de desmame no nosso estudo, que 

dependeram do estado clínico de cada paciente.  

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

relativas a todos os pacientes estudados. É interessante notar que o ponto de corte 
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encontrado para PImáx de -30 cmH2O, registrada aos 20 segundos de oclusão, 

coincide com o valor relatado no estudo clássico de Sahn e Lakshminarayan em 

1973 e com os relatados na maioria das publicações sobre este parâmetro (YANG 

& TOBIN, 1991; SASSOON & MAHUTTE, 1993; DECRAMER & MACKLEM, 1995; 

SOUZA et al., 2012b). Deve-se enfatizar que essa semelhança foi encontrada 

apesar das condições de obtenção dos dados não serem as mesmas, já que esses 

autores não utilizaram a válvula unidirecional e nem tecnologia digital. Em contraste, 

os limiares calculados a partir da curva ROC para f/Vt, IWI, P0.1, P0.1/PImáx e f/Vt.P0.1 

apresentaram valores diferentes daqueles descritos classicamente: 105, 25, 4,3 

cmH2O, 0,14, e 300, respectivamente (NEMER et al., 2009; YANG & TOBIN, 1991; 

MEADE et al., 2001; CONTI et al., 2004; KUHLEN et al., 1995).  Ao considerar o 

desempenho dos sete índices estudados em toda a amostra, as maiores taxas de 

sensibilidade e especificidade encontradas foram para os índices IWI (83%) e TIE 

(86%), respectivamente. O índice TIE apresentou o melhor desempenho global 

(AUC = 0,90), porém sem diferenças estatisticamente significativas em relação a 

IWI (AUC = 0,86), f/Vt (AUC = 0,80), e PImáx (AUC = 0,79). 

Provavelmente a baixa especificidade observada em f/Vt e P0.1 (62% e 56%, 

respectivamente), está relacionada a uma baixa eficiência para predizer o desmame 

ventilatório desses índices em pacientes com ventilação mecânica prolongada 

(média = 17,5 dias), e a alta frequência de pacientes com doenças neuromusculares 

(miopatias, trauma cerebral e acidente vascular cerebral) em nossa amostra 

(NEMER et al., 2009). 

Apesar da maior frequência de uso e de recomendação para o índice de 

respiração rápida e superficial (f/Vt) (BOLES et al., 2007), Nemer et al., em 2009a, 
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demonstraram que o IWI obteve um desempenho superior ao f/Vt (AUC 0,96 vs. 

0,85). No presente estudo, o desempenho do índice TIE tendeu a ser superior aos 

demais índices, no entanto, a significância estatística não foi alcançada, o que nos 

permite concluir que estes são os 3 melhores índices a serem considerados na 

atualidade para pacientes intubados. Mais estudos são necessários para confirmar 

esse achado. 

Em uma segunda etapa, o desempenho de cada índice foi avaliado 

separadamente para o grupo 1 e grupo 2. No grupo 1, os melhores resultados foram 

encontrados para os índices TIE e IWI, que obtiveram AUC equivalentes e dentro 

da faixa de alta acurácia (0,94 e 0,92, respectivamente). O f/Vt, PImáx, e P0.1/PImáx 

apresentaram AUC dentro da faixa de acurácia moderada (0,86, 0,86, e 0,85, 

respectivamente). Mais uma vez, os baixos desempenhos de P0.1 e f/Vt.P0.1 estavam 

relacionados com a sua baixa especificidade e sensibilidade. Os resultados obtidos 

nesse grupo para IWI, f/Vt, e P0.1/PImáx no presente estudo (0,86, 0,80, e 0,74, 

respectivamente) são comparáveis aos relatados por Nemer et al. em 2009a,b, 

quando as AUC das curvas ROC foram 0,96, 0,85, e 0,78, respectivamente. Os 

resultados dos índices TIE e PImáx foram equivalentes ao índice mais recomendado 

da literatura, o f/Vt. 

No grupo 2, as AUC das curvas ROC para TIE, IWI, f/Vt, e PImáx 

apresentaram-se na faixa de acurácia moderada (0,89, 0,84, 0,75 e 0,74, 

respectivamente); com os parâmetros P0.1/PImáx, P0.1 e f/Vt.P0.1, os resultados 

mantiveram-se na faixa de baixa acurácia (0,68, 0,66, e 0,60, respectivamente). Ao 

comparar os grupos 1 e 2, os valores de AUC dos melhores índices foram 

numericamente maiores no grupo 1. Este achado é consistente com estudos que 
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demostraram um desempenho preditivo superior para as situações de ventilação 

mecânica não prolongada (BOLES et al., 2007). Desta forma, deve-se reforçar que 

a baixa especificidade dos índices no presente estudo pode ser explicada pelo 

tempo de ventilação prolongada e o elevado número de pacientes com doenças 

neuromusculares em nossa amostra. Estas características estão associadas a 

baixos valores de P0.1 e um aumento de falsos-positivos de f/Vt, que são indicativos 

de prognóstico reservado (NEMER et al., 2009; KO et al., 2009). Deve ser 

ressaltado que, nestes pacientes, a diferença a favor da AUC da curva ROC do 

índice TIE em relação aos outros índices foi ainda mais elevada. 
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PODER PREDITIVO DO ÍNDICE TIE EM PACIENTES COM DOENÇAS 

NEUROLÓGICAS E NEUROMUSCULARES 

 

Os índices preditivos de desmame são considerados um dos fenômenos 

mais estudados em terapia intensiva (TOBIN, 2011). Entretanto, estudos prévios 

apontam que o desempenho em pacientes com doenças neuromusculares é pobre 

(KHAN et al., 1996; TOBIN & JUBRAN, 2006; KO et al., 2009; MANCZUR et al., 

2000b; FARIAS et al., 1998). Por essa razão, avaliamos o desempenho dos três 

melhores índices de desmame (TIE, IWI e f/Vt) neste grupo de afecções. 

 Nesses pacientes a taxa de insucesso do desmame (39%) foi um pouco 

maior do que a relatada para os pacientes em geral, que é de cerca de 30% (BOLES 

et al., 2007). Esta constatação não é inesperada, considerando que os pacientes 

neuromusculares são mais susceptíveis a complicações. Nossos pacientes tiveram 

longo tempo médio de ventilação mecânica (22 dias), alta taxa de traqueostomia 

(75%), elevada taxa de mortalidade na UTI (31%) e alta pontuação no APACHE II 

(17,9). 

 A média de cada parâmetro respiratório testado foi estatisticamente diferente 

entre o sucesso e o fracasso no processo de desmame (tabela 2). Os pontos de 

corte dos índices de desmame expostos na Tabela 3 foram também analisados 

através da curva ROC utilizando o método de Youden. Contrastando com os demais 

índices, o índice TIE manteve o valor de corte de 1,0, mencionado anteriormente 

(YANG & TOBIN, 1991; TOBIN & JUBRAN, 2006; NEMER et al., 2009). 

 A sensibilidade, o valor preditivo negativo e a razão de verossimilhança 

negativa foram comparáveis entre os vários índices de desmame. Em contraste, a 
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especificidade, o valor preditivo positivo e a razão de verossimilhança positivo foram 

marcadamente superiores para o índice TIE, em comparação com os outros testes 

de desmame. 

 Para explorar melhor o desempenho relativo dos três índices de desmame 

foi utilizada a análise da curva ROC para cada índice (Figura 5). A AUC do índice 

TIE foi significativamente maior do que a dos outros índices de desmame. 

 Historicamente, os índices f/Vt e pressão inspiratória máxima (PImáx) são 

apontados pelo consenso da ATS/ERS como os mais frequentemente utilizados 

para indicar se o paciente está apto para o desmame (BOLES et al., 2007). Estudos 

recentes demonstram que novos indicadores de desmame podem ter maior 

acurácia do que os já citados anteriormente: o IWI mostrou uma AUC de 0,96 em 

doentes adultos sem doenças neurológicas (NEMER et al., 2009); e o índice TIE 

revelou uma AUC de 0,90 em uma população geral de adultos em UTI. Os 

resultados dos últimos dois índices são superiores aos melhores resultados 

descritos para f/Vt (AUC = 0,89) e PImáx (AUC = 0,80) neste cenário (YANG & 

TOBIN, 1991; SOUZA et al., 2012b). No presente estudo, o índice TIE obteve o 

melhor desempenho para prever o resultado do desmame em pacientes com 

afecções neuromusculares. 

 A lógica do índice TIE é: para os pacientes com pobre desempenho 

neuromuscular, é necessário maior tempo de oclusão inspiratória para alcançar o 

pico máximo de esforço com o uso de uma válvula unidirecional. O melhor 

desempenho do índice no presente estudo não veio como uma surpresa, 

considerando que o índice TIE é derivado de parâmetros (centro respiratório e 

tempo de resposta muscular) que podem estar crucialmente prejudicados em 
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pacientes com distúrbios neuromusculares. Este achado pode ser fundamental na 

prática clínica para a previsão do sucesso do desmame em tais pacientes, visto que 

o desempenho de outros índices, como f/Vt, PImáx e P0,1 é reconhecidamente 

deficiente para essa população (NEMER et al., 2009b; SASSOON & MAHUTTE, 

1993; NAMEM et al., 2001; NAVALESI et al., 2008; KO et al., 2009). Na verdade, 

este conhecimento foi, talvez, a razão pela qual essa classe de pacientes foi usada 

como critério de exclusão em um estudo anterior (NEMER et al., 2009a). 
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LIMITAÇÕES E VANTAGENS 

 

Uma vez que esta é a primeira investigação sobre a acurácia do índice TIE, 

a validade externa dos resultados é limitada pelo pequeno tamanho da amostra. 

Portanto, a aplicação clínica dos achados deve aguardar novos estudos com 

amostras maiores. Apesar desta limitação, os nossos resultados são encorajadores 

e sugerem que o índice TIE possa ser uma ferramenta útil para a prática clínica. 

Acreditamos que este método seja altamente reprodutível, pois a avaliação é de 

fácil realização, e o processo é automatizado e, por conseguinte, minimamente 

dependente da interferência do examinador. 

A maioria dos índices de desmame foram propostos inicialmente sem um 

estudo de confiabilidade (YANG & TOBIN, 1991; NEMER et al., 2009a) e muitos 

deles permanecem sem avaliação neste aspecto (NEMER et al., 2009a; SOUZA et 

al., 2012b). No entanto, concordamos que estudos futuros devem abordar a 

reprodutibilidade do índice TIE para confirmar a sua utilidade na prática clínica. 

O pequeno tamanho da amostra é uma das principais limitações do presente 

estudo. Além disso, uma nova técnica foi utilizada para registrar a P0.1.  A técnica 

padrão-ouro para medir esse parâmetro envolve a inserção de um cateter esofágico 

(HERRERA et al., 1985; KUHLEN et al., 1995; HILBERT et al., 1998; LAGHI, 2005). 

Como alternativa para a prática clínica, alguns ventiladores modernos disponíveis 

comercialmente já são equipados com software que pode fornecer diretamente os 

valores P0.1 (KUHLEN et al., 1995; HILBERT et al., 1998; LAGHI, 2005, NEMER et 

al., 2009b; SOUZA et al., 2012b; SOUZA et al., 2013). A nosso favor, o vacuômetro 

MVD 300, que foi o dispositivo digital empregado no presente estudo, também 
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registra a P0.1, e apresentou valor médio de 2,98 ± 1,02 cmH2O, que foi muito 

próximo ao valor obtido no estudo de Nemer et al. (2,97 ± 1,68 cmH2O). Estudos 

adicionais com uma amostra maior e delineamentos específicos são necessários 

para confirmar se existe qualquer vantagem quando se utiliza um vacuômetro digital 

juntamente com o método da válvula unidirecional para avaliar a PImáx. 

Por outro lado, o índice TIE apresenta diversas vantagens clínicas: é 

altamente preditivo e fácil de executar, e requer apenas um vacuômetro digital, que 

é mais barato do que um ventilômetro utilizado para aferir o índice de respiração 

rápida e superficial (f/Vt). Além disto, diferente do f/Vt e de outros índices, o TIE não 

é influenciado por obstruções frequentes do tubo endotraqueal, que podem causar 

resultados falso-negativos quando se avalia o desmame ventilatório. 
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VII - CONCLUSÕES 

 

1.  O índice de esforço inspiratório cronometrado (TIE), apresentou um 

melhor desempenho geral em relação aos demais índices descritos na literatura 

para predizer o sucesso no desmame ventilatório em pacientes com e sem 

ventilação mecânica prolongada, porém sem significância estatística com relação 

aos outros métodos. 

2. Todos os índices estudados apresentaram menor poder preditivo quando 

aplicados a pacientes com longo período de permanência em ventilação mecânica 

(grupo 2). 

3. No subgrupo de pacientes com afecções neuromusculares, o índice TIE 

diferenciou-se estatisticamente dos demais índices estudados, comprovando sua 

eficiência superior para este tipo de afecções. 

 4. O recurso digital utilizado para medir as pressões inspiratórias (P0,1, PImáx 

e TIE) mostrou-se útil para a prática clínica por ter aplicação simples, rápida e 

segura, gerando resultados semelhantes aos obtidos com outras técnicas de 

mensuração destas variáveis na literatura. 
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VIII - PERSPECTIVAS FUTURAS 

  

Os índices preditivos de desmame são essenciais para a complementação 

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

insucesso do processo de retirada do suporte ventilatório. Futuramente, 

acreditamos que antigos e novos índices possam ser utilizados em situações e 

populações específicas, ou seja, para cada grupo distinto de pacientes poderemos 

ter um índice específico com melhor desempenho no processo de desmame, como 

se apresentou o índice TIE para as doenças neurológicas. 

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

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

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

outras finalidades na UTI. 

 A PImáx, embora muito citada na literatura e utilizada nas UTI, tem um poder 

previsor apenas moderado, especialmente no contexto do emprego de vacuômetros 

analógicos. Apesar da disponibilidade de vacuômetros digitais no mercado 

brasileiro, a maioria das UTI não disponibiliza este recurso para os profissionais 

envolvidos com os cuidados respiratórios dos pacientes. 

 Estamos, no presente, estudando um novo emprego do índice TIE 

procurando integrar o seu resultado com a análise seriada e prescrição do 

treinamento específico dos músculos respiratórios. Assim, esperamos que este 

novo índice possa vir a atender aos anseios da comunidade clínico-científica, no 

que concerne ao tratamento específico de doentes marcadamente acometidos por 
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condições que possam prejudicar a função muscular respiratória, contribuindo para 

o sucesso no desmame ventilatório.  
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X – APÊNDICE 

 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI - RJ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA 

(Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. Conselho Nacional de Saúde) 

“AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE ESFORÇO INSPIRATÓRIO CRONOMETRADO 

COMO PREVISOR DE DESMAME VENTILATÓRIO” 

Proposta  

Leonardo Cordeiro de Souza; fisioterapeuta intensivista, convida você a participar 

do projeto de pesquisa que tem como objetivo, comparar um novo parâmetro, o 

Índice de esforço inspiratório cronometrado, com índices utilizados como previsores 

de desmame ventilatório em pacientes com falência respiratória aguda. O intuito é 

desenvolver uma modificação no método de aferição da pressão máxima 

inspiratória (Pimáx) com um dispositivo digital, e testar a hipótese de que o ajuste 

do esforço inspiratório pelo tempo possa influenciar positivamente a predição do 

desmame ventilatório. 

 

Procedimentos: Caso você aceite participar do estudo, colaborará com as 

seguintes etapas: 

Você estará em tratamento médico; 

Você estará adaptado a um respirador mecânico, que o ajudará a respirar; 

Você estará usando uma via aérea artificial, para conectar ao ventilador mecânico e 

para realizar as medidas da pressão dos músculos inspiratórios; 

Você será submetido ao exame de oclusão das vias aéreas para a aferição destas 

pressões.  

Confidencialidade dos dados: A sua participação neste projeto poderá resultar em 

dados obtidos em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum paciente. Procedimentos serão tomados pelos 

responsáveis por este estudo, a fim de proteger as informações e resultados. Os 

dados poderão ser utilizados pelos responsáveis por este estudo somente para esta 
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pesquisa. A avaliação do prontuário somente será de competência dos 

pesquisadores envolvidos no projeto e dos profissionais que possam vir ter 

relacionamento de atendimento e/ou cuidados, não sendo permitido acesso a outros. 

Os resultados desta pesquisa terão divulgação pública, sendo estes favoráveis ou 

não, a fim de proporcionar a prioridade à informação e aperfeiçoamento do saber, 

sendo preservada a confidencialidade dos dados. 

Consentimento: Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das 

informações sobre o estudo que li ou que foram lidas para mim. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados. Ficou 

claro para mim, que minha participação é isenta de despesas e que o este estudo 

não me proporcionar nenhum benefício financeiro. Nos termos mencionados neste 

documento, eu consinto voluntariamente em participar desta pesquisa, fornecendo 

meu telefone e endereço. Caso eu resolva não mais participar, posso fazê-lo a 

qualquer momento sem prejudicar o meu tratamento, bastando para isso comunicar 

aos responsáveis pela pesquisa, sem qualquer penalidade ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesta 

instituição. 

Contato com o pesquisador: Poderei entrar em contato com o pesquisador 

através dos telefones: (21) 99595-9580 ou pelo e-mail: leonardo.uti@gmail.com 

Niterói, _______ de ___________________ de ___________. 

 

 

           Nome do paciente                                                          Assinatura do paciente 

 

      Nome do representante legal                               Assinatura do representante legal 

       

       Nome do Pesquisador                                               Assinatura do Pesquisador 

 


