
RBTI - Revista Brasileira Terapia Intensiva74

Comparação de Dois Métodos de Mensuração da Pressão 
Inspiratória Máxima com o Uso de Uma Válvula Unidirecional 

Comparison of Two Methods of Measurement of Maximal  
Inspiratory Pressure with Unidirectional Valve
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SUMMARY
BACKGROUND AND OBJECTIVES: There was no consensus in the literature about the ideal inspiratory occlusion time 
needed to obtain the true PImáx value during weaning from mechanical ventilation. To compare two methods of PImáx deter-
mination in mechanically ventilated patients. 
METHODS: Thirty pairs of PImáx measures were obtained in 19 hemodynamic stable adult patients, without sedation for at 
least 24 hours, and in a weaning process from mechanical ventilation. The airway was occluded with an unidirectional valve 
for 20s (PImáxT20), or for a maximum time of one minute, if an inspiratory pressure plateau value had not been reached during 
three consecutive inspirations (PImáxTID). 
RESULTS: PImáxTID (52.7 ± 27.4 cmH2O) was reached in mean time of 29.8 ± 10.8s and was 25.7 ± 7% greater than PImáxT20 
(-41.3 ± 17.7 cmH2O) (p < 0,001). Results are expressed as mean ± SD.
CONCLUSIONS: The traditional and commonly used 20s inspiratory occlusion time seems to be insufficient to get the true 
PImáx, needing further investigations.
Key Words: maximum inspiratory pressure; unidirectional valve; mechanical ventilation; weaning.

 aferição da pressão inspiratória máxima (PImáx) é 
um método efetivo para avaliação da força mus-
cular inspiratória1, usada também como método 

diagnóstico de fraqueza muscular2 e como índice preditivo de 
desmame da ventilação mecânica3. 

O método mais comum de mensuração da PImáx consiste 
na oclusão do fluxo de ar inspiratório após uma expiração 
forçada, ou seja, a partir do volume residual, considerando-
se, geralmente, o maior valor obtido em três medidas con-
secutivas1-4.  Porém, com este método, há a necessidade da 
colaboração do paciente, o que muitas vezes não é possível, 
especialmente naqueles ventilados mecanicamente ou com 
alteração do nível de consciência. 

Outro método descrito na literatura para a mensuração da 
PImáx inclui o uso de uma válvula unidirecional, para permitir 
seletivamente a exalação, enquanto a inspiração é bloqueada 
por um tempo de 20 a 25 segundos5. Isto causa nos pacientes 
a iniciativa de sucessivos esforços, com volumes respiratórios 
cada vez menores, até atingir o volume residual, um fator co-
nhecido que ajuda a gerar uma pressão mais negativa. Tanto 
o uso da válvula unidirecional como o não uso pode causar 
extrema ansiedade nos pacientes conscientes, de tal forma 
que os passos do procedimento devem ser explicados cuida-
dosa e detalhadamente no sentido de tranqüilizá-los6.

Outros autores7 relataram a mensuração da PImáx em pa-
cientes cirúrgicos inconscientes, após anestesia, por meio da 

oclusão total do fluxo aéreo mantida por 30 segundos, ob-
servando que os pacientes retornaram à sala de recuperação 
respirando espontaneamente quando a PImáx era superior a 
–20 cmH2O. 

A padronização da técnica é importante, pois em um 
ambiente clínico o conhecimento do valor da PImáx é usado 
na tomada de decisão para o desmame ou não da ventilação 
mecânica. Se a mesma técnica não for empregada, seu valor 
pode ser subestimado e o desmame ficará comprometido 8. A 
falta de padronização do método também dificulta a compa-
ração dos resultados entre os estudos publicados na literatu-
ra, o que na verdade é mais um obstáculo para a realização 
de pesquisa sobre esse tipo de procedimento 9.

Dessa forma, devido às grandes variações nas técnicas e 
nos resultados descritos na literatura, assim como naquelas 
observadas na prática clínica local e também em relatos de 
outros serviços, decidiu-se comparar dois métodos de aferi-
ção da PImáx  com o uso de uma válvula unidirecional para 
oclusão do fluxo aéreo em pacientes em processo de desmame 
da ventilação mecânica. 
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A população estudada foi uma amostra de conveniência 
composta por 19 pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 
18 anos, internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Cam-
pinas (HC/UNICAMP), estáveis hemodinamicamente, em 
ventilação mecânica por tempo igual ou superior a 48 horas, 
sem uso de drogas vasoativas (aceitando-se apenas o uso de 
dopamina em dose menor que 3 µg/kg/min), sem uso de se-
dativos (exceto analgésicos) há mais de 24 horas, e em pro-
cesso de desmame do ventilador, de acordo com os seguintes 
critérios: respiração espontânea, ventilação com pressão de 
suporte (VPS) de 10 cmH2O, pressão expiratória fi nal (PEEP) 
de 5 cmH2O e fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 0,4. 

Foi aplicado o método de aferição da PImáx conforme 
descrito por Marini e col. 5, pela oclusão da via inspiratória 
por tempos variáveis. O paciente foi colocado na posição Fo-
wler 45º e o procedimento foi explicado ao mesmo, quando 
consciente. Foi utilizado um manovacuômetro MV 300, da 
marca Ger-Ar, previamente calibrado, acoplado a uma vál-
vula unidirecional através de peça em T. A higiene brônquica 
foi realizada 10 minutos antes da aplicação do protocolo e a 
freqüência cardíaca e saturação periférica de oxigênio (SpO2) 
foram monitorizadas e anotadas imediatamente antes e após 
o procedimento. As medidas foram realizadas por uma única 
pessoa e divididas em duas fases: a primeira, com um tempo 
de oclusão de 20 segundos (T20), e, a segunda, com um tem-
po de oclusão chamado “indeterminado”, limitado por três 
inspirações consecutivas com um valor de platô de pressão 
negativa, sem, no entanto, ultrapassar um minuto de oclusão 
(TID). A ordem de execução dos procedimentos foi aleatória 
por uma moeda (cara – T20;  coroa – TID), com um interva-
lo de 15 minutos entre eles. Em cada fase foram realizadas 
três mensurações, com um intervalo de um minuto entre elas, 
considerando-se, para efeitos de cálculos, o valor médio des-
sas três medidas. Em oito pacientes as mensurações da PImáx 
foram realizadas mais que uma vez, em diferentes dias, de 
tal forma que ao todo foram obtidas 31 pares de medidas, 

dos quais um par foi excluído devido à recusa da paciente em 
continuar os testes até o fi nal.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Aplicou-se o teste de comparação de médias (teste t de 
Student) para dados pareados quanto o teste para verifi car 
se a variação percentual de PImáx TID em relação a PImáx T20 
foi não nula. A variação percentual foi calculada como: (PI-

máx TID – PImáx T20)/PImáx T20, e, para testar essa hipótese, foi 
empregado um teste não paramétrico (teste do Sinal). Para a 
variável FC foram aplicados testes de comparação de médias 
para dados pareados e, para a variável SpO2, um teste não 
paramétrico (Mann-Whitney). 

RESULTADOS

As características demográfi cas, os diagnósticos princi-
pais, o tempo de VM e os tipos de vias aéreas dos pacientes 
estão descritos na tabela 1. A idade média dos pacientes foi 
de 57,5 ± 14,4 anos, sendo 13 homens e seis mulheres.

Os valores obtidos de PImáx, FC e SpO2 pré e pós-mensu-
ração estão descritos na tabela 2. 

O tempo médio para a obtenção da PImáxTID foi de 29,8 ± 
10,8 segundos.    

A tabela 3 apresenta o resultado do teste de comparação 
de médias, onde testou-se a hipótese de igualdade de médias 
entre duas variáveis contra a hipótese de que a média da se-
gunda variável é maior do que a da primeira. Destaca-se o 
nível de signifi cância do teste (p < 0,001), evidenciando que o 
valor de PImáxTID é maior do que PImáxT20. Os dados da tabela 
3 estão representados também na fi gura 1.

Foi detectada uma diferença signifi cativa na variável PI-

máx, sendo que PImáxTID apresentou um valor médio 25,7 ± 7% 
superior à PImáx T20 (p < 0,001).

Para as variáveis FC e SpO2 não foram observadas altera-
ções signifi cativas pré e pós-mensuração da PImáx (p > 0,05).

Pte No.  Sexo Idade  Diagnóstico Tempo de VM  Nº de  Tipos de 
  (anos)  (dias) Medidas Via Aérea
1 M 45 Infarto agudo do miocárdio/edema pulmonar 6/7 2 TOT
2 M 55 Acidente vascular encefálico/trombose venosa aguda 19/21 2 TRAQ
3 M 20 Politraumatizado 6 1 TOT
4 M 73 Pós-operatório de cirurgia cardíaca (RVM) 3 1 TOT
5 M 20 Ferimento por arma de fogo/traumatismo raquimedular 13 1 TRAQ
6 M 47 Encefalite 3 1 TOT
7 F 56 Infarto agudo do miocárdio/edema pulmonar 2 1 TOT
8 F 49 Epilepsia/pneumonia 19/5 2 TOT/TRAQ
9 M 76 Pós-operatório de esvaziamento cervical 2/3/10 3 TOT
10 M 50 Ferimento por arma branca 11 1 TOT
11 M 63 Pós-operatório de cirurgia cardíaca (RVM) 3 1 TOT
12 F 50 Miastenia gravis 3/4/5 3 TOT/TRAQ
13 F 68 Pós-operatório de cirurgia cardíaca (RVM) 2 1 TOT
14 M 62 Politraumatizado 16 1 TRAQ
15 F 62 Insufi ciência coronariana 29 1 TRAQ
16 M 79 Pós-operatório de laparotomia exploradora 9/13 2 TOT
17 M 65 Pós-operatório de transplante hepático 28/30/31 3 TRAQ
18 F 64 Pós-operatório de esofagectomia 3 1 TOT
19 M 59 Pós-operatório de transplante hepático 18/19 2 TRAQ

Tabela 1 – Características Demográfi cas, Diagnósticos Principais, Tempo de Ventilação Mecânica, 
Número de Medidas Realizadas e Tipos de Via Aérea dos Pacientes Estudados.

RVM: revascularização miocárdica; TOT: tubo orotraqueal; TRAQ: traqueostomia
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DISCUSSÃO

Os métodos de mensuração da PImáx em pacientes ava-
liados em laboratórios de função pulmonar 1 e em UTI 
durante o desmame da VM 4,10 têm se mostrado variados 
quanto às técnicas aplicadas para sua determinação, que 
não são claramente definidas. Alguns autores recomendam 
a exalação máxima antes da oclusão, ou seja, a partir do 
volume residual 4,11,12; outros, a partir da capacidade re-
sidual funcional 7,13. Outros autores, ainda, recomendam 
o uso da válvula unidirecional para pacientes submetidos 
à ventilação mecânica 5,9,14. Porém, controvérsias existem 
sobre o número de respirações e o tempo de oclusão a ser 
observado. As recomendações vão desde uma única respi-
ração 5,15,16 a 20 segundos no tempo mínimo de oclusão 5.

No presente estudo, que incluiu uma população bas-
tante heterogênea, a PImáxTID foi obtida num tempo médio 
de 29,8 ± 10,8 segundos, com valores 25,7 ± 7% maiores 
que a  PImáxT20 (Tabelas 2 e 3; p < 0,001), sugerindo que um 
tempo variável, e não fixo, provavelmente acima de 20 se-
gundos, em muitos pacientes, seja necessário para se obter 
a verdadeira a PImax. 

Marini e col. 5 descreveram um método em que a PImáx 
foi mensurada com uma válvula unidirecional ocluída por 
25 segundos (métodos II),  sendo este método comparado 
com o método da oclusão total de fluxo de ar no final da 
exalação (método I) também pelo mesmo tempo. Os valo-
res da PImáx encontrados com válvula unidirecional quase 
invariavelmente excederam àqueles achados sem o uso da 
válvula (média de variação = 34%, p < 0,001), presumivel-
mente porque volumes pulmonares menores melhoraram 
a performance dos músculos inspiratórios e aumentaram o 
esforço respiratório (drive ventilatório). Os valores de pico 
para ambos os métodos foram encontrados no período de 
20 a 25 segundos em nove pacientes no método I e em 12 
pacientes no método II. Este aumento no esforço respi-
ratório pode ter sido causado pela inspiração bloqueada, 
portanto ineficaz para manter uma ventilação alveolar 
adequada 15. 

Em pessoas normais, o estímulo químico da respiração 
aumenta exponencialmente com a duração da apnéia16. No 
método sem válvula unidirecional, ao contrário, o esforço 
respiratório é mais dependente da colaboração do que da 
resposta fisiológica do paciente. Outra razão possível para 
o aumento da PImáx com a válvula é que esta provavelmente 
permite a exalação de até volumes pulmonares pequenos, 
próximos do volume residual, que foi anteriormente des-
crito como um fator que aumenta o esforço respiratório17.

Marini e col.5 não observaram diferença sistemática 
entre os métodos para os pacientes que cooperaram com 
a manobra e aqueles incapazes de fazê-lo (p > 0,05), clas-
sificando como “alertas” os que responderam apropriada-
mente aos comandos verbais e os demais, confusos ou co-
matosos, foram classificados como “não alertas”. Porém, 
os autores não mostraram, nesse estudo, uma análise de-
talhada para tal classificação. Segundo os mesmos pesqui-
sadores, o resultado da PImáx  é influenciado pelo método e 
duração da oclusão em pacientes graves.  

Outro estudo18 comparou o método descrito por Mari-
ni e col.5 com o método sem o uso da válvula unidirecional 
e oclusão por apenas um segundo, obtendo assim um pico 
de pressão negativa após expiração forçada. Os procedi-
mentos foram repetidos pelo mesmo observador após vinte 
minutos para avaliação da reprodutibilidade. Os melhores 
valores de PImáx foram obtidos utilizando-se a válvula uni-
direcional, e o coeficiente de variação esforço-esforço foi 
similar entre os métodos e também após os 20 minutos. Os 
autores concluíram que o método com o uso da válvula 
unidirecional é o mais indicado. Esse estudo avaliou pa-
cientes de uma UTI oncológica submetidos à ventilação 
mecânica por um período curto (média de 22,3 horas), e 
todos foram colaborativos com o procedimento, não sendo 
portanto avaliada a interferência do nível de consciência 
nos valores obtidos.

O método descrito por Marini e col.5 (MM) foi tam-

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas  
das Variáveis da População Estudada.

Variáveis Média DP Mediana Mínimo Máximo
PImáx T20 (cmH2O) 41,3 17,7 45,3 8 75
PImáx Tid (cmH2O) 52,7 27,4 51,3 4 107
Média Tid (seg) 29,8 10,8 30,8 15 55
FC T20 antes (bpm) 96,7 15,7 94,5 70 131
FC T20 após (bpm) 97,7 17,4 95,5 67 134
SpO2 T20 antes (%) 97 0,02 0,97 0,90 1,0
SpO2 T20 após (%) 96 0,02 0,97 0,91 1,0
FC Tid antes (bpm) 94,9 16,5 94 64 131
FC Tid após (bpm) 96,9 18,2 96 62 132
SpO2 Tid antes (%) 97 0,02 0,97 0,93 1,0
SpO2 Tid após (%) 96 0,03 0,97 0,89 1,0

DP: desvio padrão; FC: freqüência cardíaca; SpO2: saturação periférica de oxigênio.

Tabela 3 – Testes de Comparação de Médias para as Variáveis 
Estudadas (teste t de Student para Amostras Pareadas).

Testes entre Variáveis LI para IC 95% Estatística Valor
 Diferença do Teste de p 
 das Médias
PImáx T20 x PImáx Tid 6,20 3,76 < 0,001
FC T20 antes x FC T20 após -1,61 0,65 0,260
FC Tid antes x FC Tid após -0,19 1,55 0,066
FC T20 antes x FC Tid antes -4,18 -1,33 0,902
FC T20 após x FC Tid  após -4,23 -0,42 0,660

FC: freqüência cardíaca; IC: intervalo de confiança; LI: limite inferior.

Figura 1 - Bloxplot das diferenças entre as médias rejeitando 
a hipótese H0, com intervalo de confiança de 95%, ou seja, 
os valores médios da PImáxTID (M) foram significativamente 

maiores que os valores da PImáxT20  (p < 0,001).

Diferenças entre as médias
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bém comparado, em outro estudo, com o oferecido pelo 
software do respirador Puritan Benett 7200 (PB), que blo-
queia o fl uxo aéreo por três segundos19. Os autores obser-
varam que existiu uma grande consistência interna dentro 
de cada série de três mensurações em ambos os métodos: 
PB = 0,83; MM = 0,94, e, independente das amostras, o 
teste t de Student mostrou diferença signifi cativa na PImáx  

quando comparado o método PB (-16 ± 8,9 cmH2O) ao 
MM (-42 ± 18,5 cmH2O). Porém, não houve diferença es-
tatisticamente signifi cativa entre os métodos em termos de 
sucesso de extubação. Entretanto, cinco pacientes (25%) 
foram extubados no mesmo dia devido à obtenção satisfa-
tória da PImáx com o método MM, e esses pacientes não te-
riam sido extubados se naquele dia somente o método PB 
tivesse sido usado. Dessa forma, conclui-se que o método 
PB subestima a PImáx verdadeira, sendo o método MM o 
melhor indicador de força muscular respiratória19.

Alguns autores6 afi rmam que se for utilizado o método 
com válvula unidirecional, deve-se assegurar a restauração 
do volume pulmonar após o teste, fornecendo vários volu-
mes correntes altos, seja através do mecanismo de suspiro 
do ventilador ou de um reanimador manual. Entretanto, 
isto não foi necessário nos pacientes aqui estudados, pelo 
fato de não terem apresentado alterações signifi cativas da 
FC nem da SpO2, exceto em dois episódios isolados, quan-
do um paciente apresentou discreta diminuição na SpO2, 
necessitando temporariamente de um pequeno aumento 
da FiO2, e outro apresentou taquipnéia, necessitando de 
uma ventilação com pressão de suporte maior. Porém, am-
bos retornaram rapidamente aos parâmetros anteriores, 
sem conseqüências clínicas adversas.

No presente estudo foi utilizado um período de des-
canso de 15 minutos entre os testes, porque a mensuração 
da PImáx é uma manobra que necessita força e freqüente-
mente causa fadiga de alta freqüência, que é geralmente 
recuperada dentro de 10 minutos 20. Desse modo, procu-
rou-se abolir ou diminuir o risco de algum paciente entrar 
em fadiga muscular respiratória.

Em conclusão, a hipótese de que existe uma diferença 
entre as PImáx Tid e PImáx T20 foi confi rmada. Embora essa 
diferença tenha sido detectada num grupo heterogêneo de 
pacientes, verifi cou-se, numa análise preliminar, que ela é 
proveniente provavelmente dos pacientes que apresentam 
algum grau de comprometimento do nível de consciência, 
o que indica a necessidade de estudos adicionais em sub-
grupos mais homogêneos de pacientes (p. ex.: pacientes 
neurológicos) para um maior esclarecimento da questão.
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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Não há consenso 
na literatura quanto ao tempo ideal de oclusão da via aé-
rea na inspiração para se obter o verdadeiro valor da PImáx 
durante o desmame da ventilação mecânica. O objetivo 
deste estudo foi comparar dois métodos de mensuração da 

PImáx em pacientes ventilados mecanicamente. 
MÉTODO: Trinta pares de medidas da PImáx foram ob-

tidas em 19 pacientes adultos, hemodinamicamente está-
veis, sem sedação há pelo menos 24 horas, e em processo de 
desmame da ventilação mecânica. A via aérea foi ocluída 
com uma válvula unidirecional por 20s (PImáxT20), ou por 
um tempo máximo de um minuto, se um platô de pres-
são inspiratória não foi observado durante três inspirações 
consecutivas (PImáxTID). 

RESULTADOS:  A PImáx TID (-52,7 ± 27,4 cmH2O) foi 
obtida num tempo de 29,8 ± 0,8s e seu valor médio foi 
25,7 ± 7% maior que a PImáxT20 (-41,3 ± 17,7 cmH2O) (p < 
0,001). Valores expressos como média ± DP.

CONCLUSÕES: O método tradicional e comumente 
utilizado de 20s de oclusão inspiratória da via aérea parece 
ser insufi ciente para se mensurar a verdadeira PImáx, mas 
necessita de investigações adicionais. 

Unitermos: pressão inspiratória máxima; válvula unidi-
recional; ventilação mecânica; desmame.
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