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RESUMO

O recente índice de esforço inspiratório cronometrado (TIE), vem apresentado melhores resultados do que os outros índices previsores de 
sucesso do desmame ventilatório, principalmente para pacientes com dificuldade no desmame. O objetivo deste trabalho foi validar e analisar a 
reprodutibilidade inter e intra observador do índice TIE em paciente com dificuldade no desmame ventilatório. Esse foi considerado um estudo 
prospectivo observacional. Os exames foram realizados, avaliados e classificados em intervalos de 30 minutos para o desfecho do desmame 
ventilatório por dois observadores independentes (grupo inter), ou pelo mesmo observador (grupo intra). Foi utilizado a área sob as curvas ROC 
para a validação do índice em cada grupo, e para análise de reprodutibilidade foi utilizado o coeficiente de Kappa, e o diagrama de Bland-Altman. 
Os valores de P<0,05 foram considerados significativos. Foi utilizado o programa Med Calc versão 12,1 para análise estatística. Para  a análise dos 
resultados, setenta e dois pacientes foram selecionados (idade média de 68±16 anos), apenas 35 (49%) foram desmamados com sucesso e 14 
(19,4%) tiveram um curso fatal. Traqueostomia foi necessária em 49 (68%) pacientes, a duração média da ventilação mecânica foi de 17,3±6,45 
dias, e APACHE II foi de 20±5,07. A pressão inspiratória máxima (PImáx), tempo de alcançar pico máximo (t), o índice de TIE, a área total dos picos 
inspiratórios e o ângulo até o pico máximo em todas as medidas realizadas não mostraram diferença estatisticamente significativa (P>0,05) com o 
teste não para-métrico de Wilcoxon. O coeficiente de concordância, e o coeficiente de variação intra e inter observador foram respectivamente 
de 0,90 (0,86-0,96); 14%; e 0,83 (0,78-0,89); 17%. Mais relevante para a finalidade do estudo foi a semelhança das áreas sob a curva de ROC das 
medidas (grupo intra de 0,94±0,07 vs. 0,93±0,07, p = 0,497 e grupo inter de 0,92±0,08 vs. 0,90±0,08, p = 0,385). Concluiu-se que o desempenho 
do índice TIE como preditor de desmame não foi diferente quando calculado pelo mesmo observador ou por observadores diferentes, 
confirmando a reprodutibilidade e o valor clínico do método.
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