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RESUMO

A ventilação mecânica, apesar de proporcionar repouso da musculatura respiratória, também pode causar importante disfunção desses músculos 
por desuso, quando o tempo de permanência for prolongado. Assim, o desafio para a fisioterapia intensiva é identificar quais pacientes estão 
aptos para desmame/extubação da ventilação mecânica. Desta forma várias ferramentas foram criadas, entre elas o índice TIE (timed inspiratory 
effort) para identificar o envolvimento dos músculos respiratórios durante esse processo, no qual apresenta um dos melhores resultados da 
literatura.  Objetivo: Analisar o envolvimento dos músculos respiratórios durante a mensuração do índice TIE empregando eletromiografia de 
superfície (EMGs). Método: Estudo prospectivo observacional em pacientes ventilados mecanicamente por tempo superior a 24 horas aptos a 
iniciar o processo de desmame ventilatório. Para medir o índice TIE e a PImáx foi utilizado vacuômetro digital MagnaTIE (Magnamed, São Paulo, 
Brasil), com válvula unidirecional exalatória por até 60 segundos. A EMGs foi medida com eletromiógrafo Miotool (Miotec, Porto Alegre – RS, 
Brasil), utilizando eletrodos bipolares autoadesivos. As variáveis analisadas pela EMGs foram: A raiz quadrada da média (RMS) para magnitude do 
sinal e correlação com o recrutamento de unidades motoras, e a frequência mediana (FM) para avaliação do perfil de fibra muscular envolvida na 
função e fatigabilidade. Os dados foram obtidos durante o exame do índice TIE em função da PImáx, divididos em três intervalos: T1: 0 a 20 s; T2: 
21 a 40 s; T3: 41 a 60s. Os resultados foram comparados nos pacientes que tiveram sucesso ou falha no desmame. Valores de P<0,05 foram 
considerados significativos. Resultados: Foram analisados 38 pacientes, 23 masculinos, média de idade de 76 ± 19 anos, APACHE II de 32 ± 14, e 
tempo médio de VM de 9,0 ± 6,0 dias. A PImáx aumentou ao longo do tempo tanto em pacientes que falharam (P><0,001) quanto nos que 
tiveram sucesso no desmame (P><0,001), e a magnitude da PImáx nos casos de sucesso foi, em todos os instantes, estatisticamente superior à 
dos casos que falharam (P><0,001) para as três comparações. Ao analisar os resultados obtidos com a EMGs (músculos principais e acessórios) o 
grupo sucesso apresentou diferença significativa nos três intervalos de tempo T1 (p=0,001), T2 (p>< 0,0001) e T3 (p<0,0001). Na mesma linha, a 
verificação da FM não mostrou diferença significativa entre os grupos sucesso e falha nos tempos T1 (p= 0,123), T2 (p= 0,246) e T3 (p=0,354). Na 
análise do RMS nos tempos T1, T2 e T3, houve diferença estatística entre os pacientes que obtiveram sucesso comparados ao grupo que falhou 
exceto para o grupo acessório em T3 que tendeu à significância. Para os músculos principais, T1 (P= 0,004); T2 (P= 0,001); T3 (P ><
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