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Título: Imagem e mecânica pulmonar regional em duas estratégias protetoras de
ventilação mecânica (ARDSNet versus PEEP ajustada pela tomografia de impedância
elétrica): um estudo de longo prazo em modelo experimental

Resumo
Introdução: As estratégias ventilatórias protetoras têm contribuído para a redução da
letalidade da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), mas ainda está em
debate qual, entre as diversas existentes, é a mais eficaz. A estratégia ARDSNet, muito
utilizada na prática clínica, prioriza a redução do volume corrente para minimizar a
hiperdistensão. As estratégias “Open Lung Approach” (OLA), além de procurarem
reduzir a hiperdistensão, buscam minimizar o colapso pulmonar para evitar a atelectasia
cíclica. Os métodos para ajuste da PEEP ideal nas estratégias OLA apresentam
imperfeições: difícil implementação, não permitem avaliação regional do pulmão ou não
podem ser realizados a beira leito. Uma estratégia OLA guiada por Tomografia de
Impedância Elétrica (TIE) que permite a avaliação regional pulmonar de modo contínuo
e a beira leito pode trazer benefícios. Objetivo: Comparar os efeitos fisiológicos
(imagem, mecânica e trocas gasosas) ao longo de 42 h entre duas estratégias
ventilatórias protetoras em um modelo suíno de SDRA (estratégia ARDSNET X
estratégia guiada por TIE: (PEEPTIE). Comparar a mecânica pulmonar e troca gasosa nas
duas estratégias ao final das 42 h de ventilação, em uma mesma condição de ventilação,
para avaliar efeitos duradouros das estratégias sobre o parênquima pulmonar. Métodos:
Sete porcos foram submetidos a ventilação mecânica por 42 horas em cada uma das duas
estratégias. A lesão pulmonary foi induzida com lavagem de solução fisiológica

associada a ventilação lesiva. No grupo PEEPTIE, a PEEP foi ajustada pela TIE após
manobra de recrutamento, mantendo o pulmão com o mínimo de colapso menor que
5%), enquanto que na estratégia ARDSNet era ajustada através da tabela PEEPxFiO2. O
volume corrente foi mantido entre 4-6ml/Kg em ambas estratégias, com a pressão de
platô menor que 30 cmH2O. Resultados: Oxigenação e mecânica pulmonary eram
semelhantes em ambos os grupos após a lesão pulmonar. Durante as 42h de protocolo, a
troca gasosa foi significativamente maior no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo
ARDSNet tanto no início (p< 0.01) quanto ao final do protocolo(p< 0.01). A PEEP
inicial não foi diferente nas duas estratégias (p= 0.14), mas foi significantemente maior
no grupo PEEPTIE (p< 0.01) em grande parte do período de 42 h e também ao final. Não
houve diferença na pressão de platô entre os grupos (p=0.05). O delta de pressão foi
significativamente maior no grupo ARDSNet no começo (p= 0.03) e ao final do
protocolo (p= 0.00). Atelectasia cíclica (p < 0.01) e a porcentagem de tecido não-aerado
(p= 0.029) foram significativamente maiores no grupo ARDSNet. Ao final do protocolo,
nos mesmos ajuste de ventilação, a complacência pulmonar global (p=0.021) e regional
(p= 0.002) foram significativamente maiores no grupo PEEPTIE, bem como a troca
gasosa (p= 0.048). Conclusões: a estratégia PEEPTIE, quando comparada a estratégia
ARDSNet determinou melhor oxigenação, menor grau de colapso e de atelectasia
cíclica, além de melhor mecânica pulmonar, tanto global, quanto regional. Esta melhora
foi mantida ao final das 42 horas, quando os dois grupos eram ventilados com os
mesmos ajustes, sugerindo que a estratégia PEEPTIE determinou menor dano pulmonar.
Descritores: respiração artificial, lesão pulmonar aguda, síndrome do desconforto
respiratório agudo, colapso pulmonar, impedância elétrica.

Title: Image and regional lung mechanics in two protective ventilatory strategies
(ARDSNet versus PEEP adjusted by electrical impedance tomography): a long term
experimental model study

Abstract
Introduction: Protective ventilatory strategies have contributed for the reduction in
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) mortality, but so far there is still debate
which strategy is more effective. The ARDSNet strategy, used widely in the clinical
practice, emphasizes in tidal volume reduction to minimize hiperdistension. The “Open
Lung Approach” (OLA), besides the reduction of hiperdistension, emphasizes reduction
of lung collapse to avoid tidal recruitment. The methods to adjust ideal PEEP in the
OLA strategies have some imperfections: difficult implementation, do not allow regional
lung evaluation or can’t be performed at the bedside. The OLA strategy guided by
Electrical Impedance Tomography (EIT) which allows a continuous and regional lung
evaluation can bring benefits. Objective: Compare physiological effects (image,
mechanics and gas exchange) during a period of 42 hours between two protective
ventilatory strategies in an ARDS suine model (ARDSNet strategy x strategy guided by
EIT – PEEPTIE). Compare lung mechanics and gas exchange in both strategies at the end
of 42 hours of ventilation, in the same ventilation condition, to evaluate the strategies
longtime effects on lung parenchyma. Methods: Seven suines were submitted to
mechanical ventilation for 42 hours in each ventilator strategy. Lung injury was induced
by saline lavage associated to injurious mechanical ventilation. In the PEEPTIE arm,

PEEP was selected by the electrical impedance tomography after a recruitment
maneuver, trying to keep lung collapse at minimum, while the ARDSnet group followed
a PEEPxFiO2 table. Tidal volume of 4-6ml/kg was maintained in both strategies, with a
plateau pressure not higher than 30 cmH2O. Results: Oxygenation and lung mechanics
were equally impaired in both arms after injury. During the 42 hours of protocol, gas
exchange was significantly higher in the PEEPTIE arm as compared to the ARDSNet arm
in the beginning (p< 0.01) and at the end of the protocol (p< 0.01). PEEP at the
beginning of the protocol was similar between groups (p= 0.14), but at most part of the
protocol and at the end, PEEP was significantly higher in the PEEPTIE arm (p<
0.01).There were no difference in plateau pressure (p=0.06). Driving pressure was
significantly higher in the ARDSNet arm at the beginning (p= 0.03) and at the end (p=
0.00). Tidal recruitment was significantly higher in the ARDSNet arm (p < 0.01), and a
higher percentage of non-aerated lung tissue (p= 0.029). At the end of the protocol,
global lung compliance was significantly higher in the PEEPTIE arm (p=0.021), as for
regional lung compliance (p= 0.002) and gas exchange (p= 0.048). Conclusion: The
PEEPTIE strategy when compared to the ARDSNet strategy determined better gas
exchange, lower percentage of collapse and tidal recruitment, besides better lung
mechanics (global and regional). This improvement was maintained at the end of the 42
hours, when both groups were ventilated with the same parameters, suggesting that the
PEEPTIE strategy determined less lung injury.
Keywords: respiration artificial, acute lung injury, acute respiratory distress syndrome,
pulmonary atelectasis, electrical impedance.
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1. Introdução
A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo determina alta letalidade para os
pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) (1). As estratégias
ventilatórias protetoras são a intervenção mais eficaz para reduzir a mortalidade nesses
pacientes (1, 2). As estratégias ventilatórias protetoras publicadas são baseadas em
poucos conceitos, sendo que nem todos estes conceitos são comuns a todas as estratégias
(3-5). Nosso objetivo é avaliar o efeito de duas estratégias de ventilação protetora que
representam concepções diferentes: uma estratégia visando minimizar apenas
hiperdistensão pulmonar (3)e outra visando minimizar tanto a hiperdistensão quanto o
atelectotrauma.

1.1 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA)
Na década de 60, foi relatada uma forma distinta de insuficiência respiratória
precipitada por lesão aguda difusa nos pulmões (6) que ficou conhecida como Síndrome
do Desconforto Respiratório do Adulto. Posteriormente, foi reconhecido que a SDRA
atinge pessoas de todas as idades, incluindo recém-nascidos, sendo, por esta razão,
atualmente utilizado o termo Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (7).
A lesão pulmonar aguda (LPA) e a SDRA são definidas e caracterizadas como
síndromes de início agudo, com troca gasosa anormal e presença de infiltrados
pulmonares bilaterais, em um paciente sem insuficiência cardíaca esquerda (pressão de
oclusão de artéria pulmonar menor que 18mmHg) (8). A LPA e a SDRA apenas se

2

diferenciam na gravidade da troca gasosa, sendo que na LPA a relação entre pressão
arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2) é inferior a 300,
enquanto que na SDRA esta relação é inferior a 200(8).
A SDRA pode ser desencadeada por diversos fatores que determinam,
inicialmente, uma lesão inflamatória das estruturas alveolares (epitélio e endotélio)
podendo levar a um quadro grave de dano alveolar difuso (9). Com a lesão inflamatória
das estruturas alveolares, os neutrófilos são recrutados para os pulmões (9), se tornam
ativados e liberam mediadores, como espécies reativas de oxigênio e proteases que
danificam o endotélio capilar e o epitélio alveolar (10-13). Como consequência, as
barreiras normais para o edema alveolar ficam perdidas, levando ao acúmulo de
proteínas, sangue e restos de células mortas, tanto no interstício pulmonar como no
espaço alveolar (11). Esta inundação alveolar e a consequente disfunção do surfactante
determina colapso alveolar e hipoxemia.
Na década de 80, estudo usando tomografia computadorizada de tórax (14)
demonstrou que a SDRA determina um comprometimento heterogêneo dos pulmões,
com áreas colapsadas nas regiões dependentes da gravidade (regiões dorsais), áreas
colapsadas que se abrem durante a inspiração e se fecham na expiração (atelectasia
cíclica pulmonar) e áreas normalmente ventiladas. Devido a todas estas alterações,
pacientes com SDRA quase sempre necessitam de ventilação mecânica invasiva. No
entanto, a ventilação tende a se direcionar para as áreas normalmente aeradas (as partes
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ventrais do pulmão no paciente em posição supina) pela facilidade da entrada do ar,
podendo levar a hiperdistensão dos alvéolos dessas regiões (15).
Apesar da ventilação mecânica ser fundamental no tratamento da SDRA, estudos
“in vitro” e “in vivo” (16-19) mostraram que ela pode agravar a lesão pulmonar préexistente ou até mesmo causar nova lesão pulmonar, fenômeno conhecido como Lesão
Pulmonar Induzida pelo Ventilador (LPIV). Acredita-se que os dois principais
mecanismos causadores de LIPV sejam a hiperdistensão alveolar, causada pelo uso de
alto volume corrente e alta pressão inspiratória, e a atelectasia cíclica (atelectotrauma ou
abertura e fechamento cíclico), causada pelo uso de valores de PEEP insuficiente, que se
caracteriza pelo colapso das unidades alveolares e pequenas vias aéreas ao final da
expiração (20). Nas décadas de 70 à 90, o objetivo da ventilação mecânica em pacientes
com SDRA era normalizar os valores gasométricos(21, 22), mas, posteriormente, com a
preocupação em minimizar a LPIV, foram definidas estratégias ventilatórias protetoras
que usavam volume corrente baixo (6 ml/kg) para diminuir a pressão inspiratória final
(não excedendo a 30 cmH2O) e aceitando a hipercapnia(5, 23). Essa estratégia
determinou redução significante da mortalidade da SDRA, mostrando a importância da
LPIV em aumentar a mortalidade dos pacientes com SDRA.
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1.2 Estratégias ventilatórias protetoras
O uso de estratégias protetoras com baixo volume corrente e baixa presssão de
platô têm melhorado os prognóstico dos pacientes com SDRA (5, 23). Contudo, existem
importantes dúvidas em relação a como aplicar essas estratégias, como, por exemplo, o
papel da pressão expiratória final positiva (PEEP) e o uso ou não de manobras de
recrutamento alveolar. Existe atualmente discussão conceitual em relação a qual fator é
crucial na estratégia protetora: algumas visam somente minimizar a hiperdistensão nas
regiões pulmonares não dependentes (23), enquanto outras valorizam os dois
mecanismos de LPIV (hiperdistensão e atelectotrauma) (5, 24, 25).
Existem evidências de que a ventilação com altos valores de volume corrente
pode piorar o dano pulmonar, isto é, causar LPIV (26) No entanto, são controversos as
reduções de volume corrente e a pressão de platô para maximizar a proteção pulmonar e,
também, se essas duas variáveis são bons marcadores do risco de lesão pulmonar e se
devem ser usadas para ajustar uma estratégia protetora ótima (27). Aqueles que
consideram a hiperdistensão pulmonar como mecanismo principal da LPIV argumentam
que o pico de pressão de platô (que representa o estresse a que o pulmão está submetido)
é um bom marcador do risco de lesão e, sendo assim, a redução do volume corrente seria
menos importante nos pacientes com a pressão de platô abaixo de 30 cmH2O (27). No
entanto, em análise “post-hoc” do estudo do grupo ARDSNet (27), não foi identificada
uma pressão de platô segura, abaixo da qual não houve mais benefício em reduzir o
volume corrente.
Além da hiperdistensão, a atelectasia cíclica de alvéolos e pequenas vias aéreas
também determina lesão pulmonar que pode ser evitada com uso de PEEP em valores
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adequados(28). Baixos valores de PEEP com altos valores de volume corrente não
conseguem manter as unidades alveolares abertas ao final da expiração, levando à
atelectasia cíclica dessas unidades, contribuindo com a lesão pulmonar (28-30). Estudos
em humanos, comparando duas estratégias protetoras, uma com PEEP elevada e outra
com PEEP menor, falharam em mostrar redução na mortalidade (31-33), apesar da
melhora em alguns desfechos secundários (32, 33). Porém, analisando os estudos em
conjunto, uma metanálise (2) mostrou que o uso de PEEP alta reduz a mortalidade e
aumenta o número de dias livres da ventilação mecânica em um subgrupo de pacientes
com SDRA. Talvez esta falta de beneficio observado nos estudos individuais se deva à
escolha subótima de PEEP pois, por exemplo, alguns estudos ajustaram a PEEP de
acordo com tabelas pré-determinadas de PEEP e FiO2 (31, 32), o que desconsidera
alterações micromecânicas regionais de cada indivíduo.
A PEEP isoladamente, no entanto, não recruta todo o pulmão doente e há autores
que defendem o uso de manobras de recrutamento alveolar para minimizar o colapso
alveolar, seguido de uso de PEEP suficiente para evitar o colapso. Este estratégia é
denominada de “Open Lung Approach” - OLA) (4, 5). O conceito de recrutamento
pulmonar surgiu baseado em uma série de evidências experimentais (34, 35) e clínicas
(4, 5). Atualmente, considera-se que o objetivo de estratégia de recrutamento pulmonar
ótima seria obter homogeneização da ventilação pulmonar em todo o pulmão, lograndose minimizar simultaneamente os mecanismos de lesão pulmonar relacionados ao
atelectotrauma e os relacionados à hiperdistensão pulmonar (36, 37).
Sendo assim, podemos caracterizar duas estratégias ventilatórias: a) uma que visa
apenas a minimizar a hiperdistensão pulmonar através do uso de baixos volumes
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correntes e baixa pressão de platô (estratégia ARDSNet) (23); b) outra estratégia visa
tanto a minimizar a hiperdistensão quanto o atelectotrauma pulmonar (estratégia OLA)
através de manobras de homogeneização pulmonar e uso de PEEP individualizada para
cada paciente, o que pode ser determinado de diversas maneiras (5, 38, 39).

1.3 Métodos de ajuste da ventilação protetora
Para o ajuste do volume corrente nas estratégias ventilatórias protetoras é bem
aceito o uso de valores em torno de 4 a 6 ml/kg de peso predito que são reduzidos se a
pressão de platô exceder 30(5, 23). O uso de volume corrente muito baixo, por exemplo,
com ventilação de alta frequência ainda está em investigação(40, 41). O ajuste da PEEP
é mais controverso Brower, 2004 #2127; Meade, 2008 #2334; Mercat, 2008
#2337;Amato, 1998 #1063;Suarez-Sipmann, 2007 #2121}.
Existem vários métodos para ajustarmos a PEEP durante a ventilação protetora
nos pacientes com SDRA. Podemos avaliar a mecânica pulmonar de forma global
através da curva pressão-volume (curva P-V) ou da curva PEEP-Complacência (38, 4246). No entanto, através de estudos tomográficos (47) foi reconhecido que a escolha da
PEEP ideal através da curva P-V inspiratória seria subótima, pois o recrutamento
alveolar ocorre durante toda a curva inspiratória. Nesta situação o recrutamento máximo
do pulmão ocorre ao final da curva e ajustar a PEEP em 2 cmH2O acima do ponto de
inflexão inferior (ponto crítico de fechamento das unidades alveolares) estaria sendo
subótimo e permitindo algumas áreas de colapso pulmonar. O uso de titulação com
curva PEEP-complacência decremental (38) titulou a PEEP com o mínimo de colapso,
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confirmado através de análise tomográfica e pela oxigenação, porém faltam estudos
clínicos comprovando benefícios a longo prazo nos pacientes.
Outra forma de ajustarmos a ventilação protetora seria através da monitorização
da pressão transpulmonar (pressão de via aérea menos pressão pleural), onde a pressão
pleural é estimada através da medida da pressão esofágica por um catéter inserido no
esôfago. Recentemente, um estudo (39) observou melhora da oxigenação ao ajustar a
PEEP através da estimativa da pressão transpulmonar, titulando a PEEP para manter a
pressão transpulmonar de 0 a 10 cmH2O ao final da expiração, sendo que valores
crescentes de pressão transpulmonar e FIO2 eram escolhidos em uma tabela para manter
uma oxigenação (PaO2 ou saturação de oxigênio) adequada; o grupo controle era
ventilado com a estratégia ARDSNet (23). Este método, porém, além de ser invasivo,
pois depende de passagem de cateter esofágico (48, 49), também sofre influência da
mudança na postura, ritmo da respiração e ativação dos músculos respiratórios, os quais
podem alterar a relação da pressão esofágica com a pressão pleural dificultando seu uso
na prática clínica.
Vale salientar que esses métodos globais, além das imprecisões que apresentam,
não podem avaliar regionalmente o pulmão, o que é muito importante na síndrome
(SDRA) que acomete os pulmões de maneira heterogênea. Um método que permitisse
avaliação regional poderia permitir ajuste da ventilação que fosse mais adequada para as
diversas partes do pulmão.
A avaliação regional dos pulmões pode ser realizada pela tomografia
computadorizada de tórax. Essa ferramenta possibilitou o melhor entendimento
fisiopatológico, morfológico e funcional da SDRA (50). Permite, também, quantificar o
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grau de atelectasia cíclica pulmonar (51), hiperdistensão pulmonar (52), guiar as
manobras de recrutamento alveolar e ajudar na escolha da PEEP ideal (53). Porém,
poucos locais no mundo dispõem de tomógrafos que possam realizar exames dentro da
UTI, sendo frequentemente necessário o transporte desses pacientes muito graves até o
departamento de radiologia (54). Além disso, esta tecnologia utiliza radiação ionizante
limitando o número de exames que podem ser realizados e não permite o seguimento
contínuo do paciente a beira-leito. Entre os novos métodos que vêm sendo aperfeiçoados
para estudar o pulmão regionalmente, temos a tomografia de impedância elétrica (TIE)
(55) que é um método não-invasivo, seguro para o paciente e pode ser realizado
continuamente e à beira do leito.
Para obtermos imagem de impedância pulmonar, uma pequena corrente elétrica
alternada (insensível para o paciente) é aplicada através de diversos eletrodos colocados
ao redor do tórax (atualmente, dependendo do aparelho, dezesseis ou trinta e dois
eletrodos). As imagens, representando secção transversa do tórax, são reconstruídas
através de algoritmos matemáticos apropriados, a partir das medidas das voltagens
resultantes (55-57).
A TIE avalia, de maneira não-invasiva, as mudanças relativas da impedância do
tecido pulmonar durante cada ciclo respiratório e gera imagem da distribuição da
ventilação regional a beira leito, possibilitando a monitorização contínua da função
pulmonar e os efeitos da ventilação mecânica (58, 59). Podemos estimar com a TIE a
ventilação total, a sua distribuição regional e o grau de colapso pulmonar (55, 60, 61).
Através deste recurso é possível após manobra de recrutamento máximo para abrir todo
o pulmão, escolher a PEEP ideal de maneira decremental (61). A PEEP ideal é aquela
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que gera o menor grau de colapso e hiperdistensão pulmonares, evitando que a PEEP
escolhida seja subótima.
O Laboratório de Pneumologia Experimental (LIM- 09) vem testando uma
estratégia ventilatória em modelo animal de SDRA grave baseada na monitorização
continua com a TIE para ajustar uma PEEP inicial e poder-se titular uma PEEP ao longo
das horas que seja adequada para as condições do pulmão naquele momento. A esta
estratégia chamaremos de estratégia PEEPTIE.

1.4 Justificativa do estudo
A estratégia ventilatória mais usada atualmente na prática clínica é aquela que
procura minimizar apenas a hiperdistensão (estratégia ARDSNet) (23). Existem
evidências que o uso de estratégias OLA pode melhorar a evolução dos pacientes com
SDRA (2, 4, 5). Existem diversas estratégias OLA propostas (4, 5, 37, 38) e não há
consenso sobre qual é o modo mais adequado de implementá-la.
Neste contexto, a TIE pode ser útil como ferramenta para guiar uma estratégia
OLA, à medida em que, com ela é possível escolher a PEEP ideal de maneira mais
objetiva e individual. Assim, avaliar os efeitos (evolução das trocas gasosas, colapso
pulmonar, atelectasia cíclica e da mecânica pulmonar no tempo) de uma estratégia OLA
guiada por TIE (estratégia PEEPTIE) em modelo animal de SDRA e compará-los com os
de uma estratégia protetora focada em minimizar a hiperdistensão (ARDSNet), parece
ser uma contribuição importante para o aperfeiçoamento das estratégias protetoras para
pacientes com SDRA.
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Nossa hipótese é que a nova estratégia guiada por TIE (PEEPTIE), quando
comparada a estratégia ARDSNET, determine redução da porcentagem de tecido
pulmonar colapsado e, como consequência, melhora nas trocas gasosas, uma ventilação
pulmonar mais homogênea e menor porcentagem de atelectasia cíclica o que permitiria
minimizar os dois principais mecanismos de lesão pulmonar (hiperdistensão e
atelectotrauma), determinando menor grau de lesão pulmonar que se expressaria por um
menor comprometimento da mecânica pulmonar ao final do estudo.
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2. Objetivos



Comparar os efeitos fisiológicos (imagem, mecânica e trocas gasosas)
durante 42 h de duas estratégias ventilatórias protetoras em um modelo suíno
de SDRA.



Comparar a mecânica pulmonar e troca gasosa ao final do período de 42
horas, em uma mesma condição de ajustes do ventilador, para avaliar se
alterações causadas por cada estratégia no parênquima pulmonar são
diferentes.
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3. Materiais e métodos

3.1. Local do estudo

O estudo foi realizado no LIM-09, laboratório de Pneumologia Experimental,
localizado na Faculdade de Medicina da USP, com colaboração do Instituto de
Radiologia do ICHC. Os animais (suinos) para este local na realização das tomografias
computadorizadas.

3.2. Delineamento do estudo

O estudo foi prospectivo e randomizado em modelo animal de SDRA. Foram
utilizados porcos da raça Landrace, entre 30 a 35 kg, procedentes da granja RG
(localizada em Suzano – SP). Cada animal foi transportado para o laboratório no dia da
experimentação e mantido em jejum até a anestesia. Este projeto de pesquisa foi
aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesp da
Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo protocolo nº 003/06 (Anexo I).
A escolha da espécie suína foi pela grande semelhança morfológica aos pulmões
humanos (62) e ao comportamento hemodinâmico (63).
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O estudo constou das seguintes fases:

• Pré-Randomização (Anexo II):
- Preparo do animal (cerca de 5 horas)
- Lavagem (cerca de 45 minutos)
- Ventilação Lesiva (3 horas)
• Randomização (envelope selado com 4 casos) e otimização hemodinâmica
• Pós-Randomização (42 horas) (Anexo III)

3.2.1. Preparo dos animais e monitoração

A anestesia e sedação inicial foram realizadas por inoculação intramuscular de
quetamina (5mg/ kg), acepromazina (0,1mg/kg) e midazolam (0,5 mg/kg). O animal foi
monitorado através de eletrocardiograma (ECG) e oximetria utilizando o monitor
multiparametrico Dixtal® Portal DX 2020 (Dixtal, São Paulo, Brasil) e oxigenado com
auxílio de máscara nasal conectada a uma fonte de oxigênio a 100%. Foi realizada
punção para acesso venoso auricular para infusão de propofol (3mg/kg) e do soro de
manutenção. Após sedação, foi realizada a intubação orotraqueal com tubo traqueal de
7,5 mm de diâmetro (com “cuff”) para ventilação mecânica no equipamento Newport
E500 (Califórnia, EUA).
Durante a fase de preparo (antes da randomização), o animal ficou em ventilação
mecânica no modo pressão controlada (VPC), sendo a pressão inspiratória ajustada para
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obter o volume corrente (VC) de 10 mL/kg contanto que a pressão de platô fosse menor
que 35 cmH2O. Caso ultrapasse este valor o VC era diminuído para manter no máximo a
pressão de platô em 35 cmH2O FiO2 de 1,0, PEEP de 5 cmH2O, frequência respiratória
(FR) entre 20 a 40 rpm visando obter pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2)
entre 35 a 45 mmHg.
Após a intubação orotraqueal, inicou-se a infusão contínua de anestesia total
intravenosa com bombas de infusão (B.Braun®) e os seguintes fármacos: quetamina (1 a
2 mg/kg/h), fentanil (3 a 5 µg/kg/h), brometo de pancurônio (0,06 mg/kg/h) e midazolan
(0,50 mg/kg/h), diluídos em SF e ministrados através de bomba de infusão durante o
experimento.
Em seguida, foi realizada tricotomia do tórax entre o 3º e 6º espaços intercostais,
na região suprapúbica e na região cervical anterior. Os procedimentos cirúrgicos foram
realizados inicialmente com antissepsia da pele com polivinilpirrolidona-iodo (Povedine
Degermante®), seguida das técnicas cirúrgicas assépticas.
A veia jugular interna direita foi puncionada para a introdução do cateter na
artéria pulmonar com auxílio de fibra-óptica (modelo 744HF75, Baxter Healthcare
Corporation, Irvine, CA, EUA). A extremidade da fibra-óptica foi locada em ramo da
artéria pulmonar para a determinação contínua da saturação de oxigênio venoso misto
(Vigilance, Baxter Edwards, EUA) e das pressões da artéria pulmonar, do átrio direito e
do capilar pulmonar através do monitor multiparamétrico Dixtal® Portal DX 2020.
A artéria femoral esquerda foi puncionada para introdução de cateter Pulsiocath
4F (Pulsion Medical Systems AG, Munique, Alemanha) conectado ao equipamento
PiCCO® plus (Pulsion Medical Systems AG, Munique, Alemanha) para monitorização
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de variáveis hemodinâmicas. Através desse cateter, também foram coletadas amostras de
sangue para análise dos gases sanguíneos.
Através de incisão na região inferior do abdômen realizou-se a cistostomia para
introdução de sonda do tipo Foley na bexiga para controle do débito urinário.
Posteriormente, foi realizada a traqueostomia com inserção de tubo traqueal
7.5 mm (com “cuff”) para a ventilação mecânica. Entre o tubo traqueal e a peça em Y do
circuito do ventilador foi conectado o sensor de fluxo e pressão do monitor NICO
(Respironics-Philips, EUA) calibrado (foi realizado a acoplamento do sensor de CO2 e
posteriormente aquecido) para monitorização da pressão, fluxo e volume na via aérea.
Foram considerados para o estudo os animais que apresentaram: soma da pressão
parcial de oxigênio (PaO2) e PaCO2 maior que 400 mmHg, sob ventilação mecânica com
volume corrente de 10ml/kg; FiO2 = 1,0; PEEP de 10 cmH2O, após manobra de
recrutamento pulmonar com delta de pressão acima da PEEP de 20 cmH2O e PEEP de
15 cmH2O. Caso não preenchesse esses critérios, o animal era excluído deste protocolo e
era submetido a outro estudo do laboratório.

3.2.1.1 Tomografia de impedância elétrica (TIE)
Os dados de TIE foram adquiridos através de um tomógrafo de impedância
desenvolvido no LIM 09 com a Faculdade de Engenharia da Poli/USP e auxílio de
agências financiadores nacionais (FAPESP, FINEP Brasil), capazes de produzir 50
imagens relativas por segundo, reproduzindo ao vivo a imagem da ventilação pulmonar.
Os trinta e dois eletrodos da TIE foram aplicados num plano correspondente ao
4°-5º espaço intercostal (Figura 1) sobre a pele previamente tricotomizada. Para
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aquisição das imagens, correntes elétrica inócuas (5-8 mA; 125 KHz) foram injetadas
através de pares de eletrodos em sequência rotatória. Durante cada padrão de injeção,
diferenças de potencial foram medidas entre os 29 pares de eletrodos que não estavam
injetando corrente.
Através deste aparelho foi possível obter dados em tempo real da variação da
impedância torácica através de aplicativo desenvolvido no software Labview (National
Instruments, EUA). Esses dados foram registrados a cada 1 hora por períodos de 3
minutos (total de 9.000 frames) durante o experimento e continuamente nos
procedimentos de recrutamento alveolar e titulação da PEEP.
Através da análise do “software” desenvolvido para o aparelho, foi possível
identificar o grau de colapso e a PEEP mais adequada para o animal durante um
procedimento de titulação da PEEP, através da análise da complacência regional dos
pulmões (61).

Figura 1: Representação do posicionamento dos
eletrodos da Tomogafia de impedância elétrica
ao redor do tórax.
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3.2.1.2. Monitorização Hemodinâmica

Variáveis hemodinâmicas foram obtidas com o uso dos equipamentos PiCCO®
plus, do monitor de débito contínuo Vigilance® (Edwards Lifesciences, Califórnia) e do
monitor multiparametrico Dixtal®. Baseando-se nestas variáveis e conforme a fase do
estudo, foram seguidos fluxogramas para “otimização hemodinâmica” (anexo IV) e para
“ressuscitação hemodinâmica” (anexo V).
A “otimização hemodinâmica” (anexo IV) era realizada antes de situações onde o
animal era submetido a elevadas pressões inspiratórias focando-se na obtenção de:


Saturação venosa de oxigênio (SvO2) > 45%



Pressão arterial média (PAM) > 65 mmHg



Variação da pressão de pulso < 10 %
O fluxograma de “ressuscitação hemodinâmica” (anexo V) era seguido durante o

estudo e objetivava manter:


SVO2 > 45%



PAM > 65 mmHg

A “otimização” e “ressuscitação” foram realizadas conforme fluxograma (anexos
IV e V). Conforme necessário foi infundido colóide (Voluven®) para manter PAM e
variação da pressão de pulso estáveis durante o protocolo. Nas situações definidas no
fluxograma foram utilizadas drogas vasoativas: noradrenalina (até dose máxima de
200μg//min) e Dobutamina (5 - 20μg/kg/min).

18

3.3. Cuidados adicionais

Profilaxia de infecção: foi administrado antibiótico nos animais durante o período de
estudo - ampicilina 1 grama por via endovenosa a cada 6 horas e gentamicina 150mg/kg
por via endovenosa 1 vez ao dia;
Profilaxia de Tromboembolismo pulmonar: heparina não fracionada 3.000U via SC
12/12 hs;
Umidificação das vias aéreas: utilização de umidificador aquecido.
Aspiração de vias aéreas: utilização de sistema fechado (“Trach care”® infantil)
somente quando necessário (presença de secreção visível na ausculta pulmonar ou
visualizada na curva de monitoramento do ventilador);
Nutrição: infusão de soro de manutenção (SG5% 1000mL em 24 hs. associado a NaCl
20% 30mL e KCl 19,1% 10mL) por via endovenosa com soro glicosado 5% por SNG
500mL em 24hs.

3.4. Indução da lesão pulmonar

Após estabilização hemodinâmica do animal e avaliação da adequada analgesia e
sedação (através de parâmetros fisiológicos – frequência cardíaca, pressão arterial,
variação de pressão de pulso, débito cardíaco e SvO2) foi induzida a lesão pulmonar por
meio do método de lavagem do surfactante pulmonar com SF 0,9%, 30 ml/kg de peso.
Com o animal em posição supina, o tubo traqueal foi desconectado do ventilador e
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realizou-se a instilação de solução salina aquecida a 37°C através de mangueira de 25
cm de comprimento conectada a um funil. Após 1 minuto de apnéia, o líquido foi
drenado por gravidade. Foram realizadas lavagens com solução salina (intervalos de até
5 minutos) até que se obtivesse lesão pulmonar, definida como PaO2 < 100 mmHg
estável por no mínimo 5 minutos (64).
Posteriormente, o animal foi submetido à lesão pulmonar induzida pela
ventilação (LPIV) seguindo uma tabela de PEEP e pressão de platô (Anexo II) durante
30 minutos, com coleta de gasometria a cada 15 minutos para alterar a PEEP/Pressão de
Platô conforme a tabela. Após este período, para retirar resíduos de surfactante no
pulmão, foi realizada manobra de recrutamento com PEEP de 35 cmH2O e delta de
pressão de 15 cmH2O, seguido de nova lavagem com SF, após a qual a ventilação era
retomada com PEEP de 16 cmH2O e delta de pressão de 15 cmH2O. A ventilação lesiva
prosseguiu, sendo ajustada conforme a tabela (anexo II), até completar 3 horas ou por
tempo inferior, caso a PEEP fosse maior que 15 cmH2O após o tempo mínimo de 1 hora
e 30 minutos de ventilação lesiva.
Após a VILI, todos os animais foram submetidos à homogeneização pulmonar
através de manobra de recrutamento alvelolar com PEEP de 35 cmH2O e delta de
pressão de 15 cmH2O e, posteriormente, ventilados em modo pressão controloda com
delta de pressão de 15 cmH2O e PEEP de 10 cmH2O. Após 10 minutos, foi avaliada a
gasometria arterial e gravado imagens da TIE (momento considerado como ventilação
padrão). Para confirmar a indução da lesão pulmonar, a PaO2 deveria estar abaixo de
150mmHg na PEEP 10 cmH2O. Caso este objetivo não fosse atingido, a LPIV
continuava até a ocorrência da lesão, apresentando PaO2 abaixo de 150mmHg tolerando
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o tempo máximo de 5 horas de LPIV, caso mesmo assim não atingir PaO2 abaixo de 150
mmHg o protocolo era interrompido e o animal era submetido a um outro experimento
do laboratório.
Em seguida, os animais foram novamente submetidos à manobra de recrutamento
alveolar conforme descrito acima e, posteriormente, foi realizado uma curva pressãovolume (representado pela variação de impedância elétrica) para análise de mecânica
pulmonar através da TIE: a ventilação mecânica foi ajustada em modo CPAP com 40
cmH2O e a PEEP foi reduzida em 3 cmH2O a cada 4 segundos até atingir 1 cmH2O. Esta
mesma manobra foi repetida no final do estudo.

3.5. Estratégias de ventilação mecânica
Após a indução e instalação da lesão pulmonar, os animais foram randomizados
através de envelope selado em dois grupos distintos de estratégias de ventilação
mecânica segundo os quais foram ventilados por 42 horas. O grupo controle foi
denominado de “Estratégia ARDSnet” sendo essa estratégia baseada no estudo
publicado em 2000 (23). O grupo experimental foi denominado de “PEEPTIE” e,
conforme descrito na introdução, busca minimizar as pressões inspiratórias com uso da
modalidade pressão controlada com delta de pressão inspiratória mínimo para permitir
troca gasosa adequada (mas tolerando valores de PaCO2 elevados – hipercapnia
permissiva) e com ajuste da PEEP através da TIE visando a minimizar o colapso
pulmonar e atelectasia cíclica.
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3.5.1. Estratégia de PEEP titulada pela TIE (PEEPTIE)

Após randomização (Anexo VI), foi realizada manobra de recrutamento alveolar
(Figura 2) utilizando modo PCV, FR= 10 irpm, I: E= 1:1, FiO2= 1,0; com delta de
pressão acima da PEEP fixo em 15 cmH2O. Valores crescentes de PEEP foram
aplicados por 2 minutos, em etapas com aumento de PEEP em 5 cmH2O, de 25 a 45
cmH2O. Cada etapa/passo foi seguido por período de repouso de 2 minutos com PEEP
de 25 cmH2O. Após o recrutamento máximo, definido pela presença de PaO2 + PaCO2
superior a 400 mmHg (37) ou após o uso de pressões de distensão iguais a 60 cmH2O, a
PEEP foi titulada.
A titulação da PEEP (Figura 2) foi realizada no modo PCV, com delta de pressão
de 6 cmH2O, FR = 10 ipm, FiO2 = 1,0 e pressões expiratórias decrescentes, em
etapas/passos de 2 cmH2O e 4 minutos de duração. Essa manobra foi realizada para
obtenção dos dados da TIE para definir a escolha da PEEP (61).

22
2

Figura 2 – Esqquema da maanobra de recrutamentoo e titulaçãoo da PEEP no
n grupo
EPTIE.
PEE
Parra escolha da PEEP através
a
da ferramenta “PEEP titrration” da TIE (61), a
PEEP foi reduzida até
a a obtenção de 20%
% de colappso. A seguuir, era reallizado novoo
recrutamento e a PEE
EP era ajusstada 2cmH
H2O acima do
d nível dee PEEP quee apresentouu
colapso maior
m
que 5%
%. Uma gassometria eraa obtida, senndo esta considerada a gasometriaa
de referênncia. Os aniimais foram
m ventiladoss em modo PCV, com Pplatô men
nor ou iguaal
ao platô a 30 cmH2O e ajustandoo o delta dee pressão paara manter o volume coorrente entree
4 a 6 ml/kkg de peso predito.
p
A frrequência reespiratória foi
f ajustadaa entre 20 - 40
4 rpm paraa
manter a PaCO
P
re 50-120 mmHg.
m
Quaando a PaCO
O2 monitorrizada duran
nte o estudoo
2 entr
pela gasometria apreesentava vaalores maioores do que 120 mm
mHg iniciav
va-se a TGII

23

(insuflação de gás traqueal) com fluxo de 4L/min. Durante o estudo, a PEEP foi ajustada
pela TIE através de um fluxograma (Anexo VI).

3.5.2. Estratégia ARDSNet

Os animais foram ventilados em modo volume controlado(23). O volume
corrente foi ajustado inicialmente em 6 mL/kg conforme protocolo (anexo VII). A
frequência respiratória foi ajustada conforme o protocolo para manter a PaCO2 entre
35 - 45 mmHg, mantendo pressão de plateau menor ou igual a 30 cmH2O.
A FiO2 e a PEEP foram ajustadas em conjunto, de acordo com tabela (anexo VII)
na obtenção de PaO2 entre 55–80 mmHg ou a SatO2 entre 88–95%. Inicialmente, após a
randomização, a PEEP foi ajustada em 14 cmH2O e FIO2 em 0,7.

3.6. Tomografia computadorizada
Após a fase de randomização e com a PEEP titulada em cada grupo, o animal foi
levado para o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP – INRAD, onde foi realizada tomografia computadorizada helicoidal
“multislice”, com filtro “sharp”, colimação de 10x1,5, cortes de 5mm de espessura com
incremento de 5mm. Primeiramente, foi realizada a imagem em CPAP ajustada no
mesmo valor da PEEP definida em cada estratégia como ideal e posteriormente em
CPAP com o valor da pressão de platô. Procedimento semelhante foi realizado ao final
do estudo, antes do sacrifício do animal. As imagens tomográficas foram obtidas com
equipamento de tomografia computadorizada “Multislice” Philips Brilliance CT -40
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(Philips Medical Systems®, Cleveland, Estados Unidos). Elas foram armazenadas na
“Workstation” da disciplina de Pneumologia da FMUSP para posterior análise.
Realizamos análise da tomografia computadorizada para quantificar a
porcentagem de atelectasia cíclica (51), a complacência regional pulmonar (variação de
volume entre a tomografia em CPAP com pressão de platô e a com PEEP ideal, dividido
pelo delta de pressão) e quantificar a porcentagem de colapso pulmonar em CPAP com a
PEEP ideal nos dois grupos, tanto no início quanto no final do protocolo.

3.7 Análise de mecânica pulmonar e imagem
Os dados de mecânica pulmonar foram obtidos através do monitor NICO2®
conectado ao computador com um aplicativo desenvolvido no software LabView
(National Instruments, EUA) que armazenava os dados de fluxo, volume corrente e
pressão. Esses dados foram posteriormente avaliados através de outro aplicativo para
obtenção de valores de complacência pulmonar através do método de regressão linear
múltipla, nos seguintes momentos para os dois grupos: ventilação padrão com 10
cmH2O após a LPIV e no final do protocolo.
Para avaliarmos a distribuição da ventilação regional, utilizamos as imagens
gravadas pela TIE e, posteriormente ao estudo, realizamos análise dessas imagens.
Através do software da TIE, foi possível escolher as regiões de interesse (ROI do inglês
“region of interest”) e obter dados de delta Z (variação da impedância elétrica em cada
região escolhida). Para avaliação da ventilação regional, dividimos a imagem do pulmão
em 4 regiões isogravitacionais e avaliamos o delta Z (variação de impedância elétrica)
referente a cada região (Figura 3). Posteriormente, foi obtido o valor de complacência
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regional avaliado pela TIE, através da divisão dos valores de delta Z pelo delta de
pressão, nos seguintes momentos: ventilação padrão com PEEP de 10 cmH2O após a
LPIV e ao final do protocolo, e logo antes de realizar a tomografia computadorizada
inicial e final, com os mesmos parâmetros ventilatórios.
Para a quantificação na TC da porcentagem de atelectasia cíclica e da
complacência regional pulmonar, utilizamos a tomografia realizada com CPAP no valor
da PEEP ideal e a tomografia com CPAP no valor da pressão de platô. Através do
software Osiris® (Hospital Universitário de Genova, Suíça), dividimos o pulmão em 4
regiões isogravitacionais (Figura 4) e para cada região foi definida a ROI (composta da
soma dos pulmões direito e esquerdo), analisando 10 cortes da tomografia, 5 cortes
acima e 5 cortes abaixo da altura da faixa da TIE. Posteriormente era realizada a análise
da imagem no software Labview para quantificar a densidade pulmonar através da
unidade de Hounsfield (-100 a 100 tecido não aerado, -500 a -101 pobremente aerado, 900 a -501 normalmente aerado e -1000 a -901 hiperdistendido). Além da densidade
pulmonar o software também avaliou o volume do tecido e volume de ar para cada ROI.
Com esses valores quantificados realizamos cálculo matemático, conforme descrito
abaixo, para quantificar a complacência regional pulmonar e a porcentagem de
atelectasia cíclica no início e final do protocolo:
Complacência regional:
Volume do tecido

volume de ar X densidade expiratória – densidade inspiratória
densidade inspiratória
1000
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Figura 5: Corte de tomografia computadorizada
para representação da escolha das regiões de
interesse (ROI) para a quantificação de tecido
não aerado (soma do pulmão direito com
esquerdo).
Algumas variáveis (tabela 1) foram utilizadas para comparar os grupos após a
indução da lesão pulmonar (“ventilação padrão – pós-LPIV” - antes da randomização),
durante a ventilação com as duas estratégias (comparando “hora zero – início” e “42h –
final” e a evolução no tempo de algumas variáveis de mecânica pulmonar) e após o final
protocolo (“ventilação padrão – final”). A comparação das variáveis ao final do
protocolo na ventilação padrão permitiu verificar se as alterações mecânicas
determinadas por cada estratégia foram duradouras e diferentes.
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3.8. Sacrifício e descarte do animal
Ao final das 42 horas pós randomização, após a realização da TC final, os
animais foram sacrificados. Para o procedimento, foi infundido um bolus adicional de
sedação, seguido de inoculação intravenosa de cloreto de potássio 19,1% (10ml).
A seguir, os animais foram acondicionados em saco plástico específico para
descarte de animais e encaminhados ao depósito de lixo biológico da FMUSP,
devidamente identificados, para posterior incineração.
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Tabela 1. Variáveis de mecânica pulmonar avaliadas durante o protocolo.

Variáveis

Ventilação

Evolução das duas estratégias

Ventilação

Final

padrão

Hora 45

(0 a 45hs)
Evolução no tempo

padrão
Hora 0

X

(FINAL)

X

( 0 a 45hs)

X

(INÍCIO)

X

Pós-VILI

PaO2/FiO2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Complacência Global (Nico)

PEEP

X

X

X

Pressão Platô

X

Curva P-V

Delta de pressão

Complacência Regional pela TIE e/ou TC

X

X

X

Atelectasia cíclica na TC

X

Ventilação Regional pela TIE

Colapso na TC
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3.9. Tamanho da amostra e análise estatística

Como uma das abordagens ventilatórias é totalmente inédita e como não há
estudos semelhantes (no tipo de lesão pulmonar e no tempo de ventilação), não foi
possível definir a amostra necessária para o estudo.
Trata-se de estudo para avaliar os efeitos causados por duas estratégias
ventilatórias diferentes. Nossa proposta foi avaliar os desfechos propostos (alteração da
mecânica pulmonar, alterações nas trocas gasosas, ventilação pulmonar regional,
colapso e abertura e fechamento cíclico) em 14 animais, sendo 7 animais em cada
estratégia para verificar se houve evolução distinta entre os grupos.
Foi realizada análise descritiva das diversas variáveis respiratórias de interesse.
As variáveis quantitativas foram expressas em médias (± desvio padrão) quando
apresentavam distribuição paramétrica e medianas (percentil 25% - 75%) quando
apresentavam distribuição não paramétrica. Para algumas comparações entre os grupos,
foi realizada análise univariada através do teste t não pareado (para variáveis
paramétricas) e do teste de Mann-Whitney (para variáveis não paramétricas). O
comportamento das diversas variáveis contínuas em cada grupo foi comparado no tempo
através da análise “ANOVA para medidas repetidas”. Nos casos de distribuições não
paramétricas as variáveis foram normalizadas por transformação logarítmica e,
posteriormente, realizada a análise ANOVA de medidas repetidas. Para análise
estatística foi utilizado o software estatístico SPSS versão 13.
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4. Resultados

Foram incluídos no estudo 24 animais, no entanto 10 foram excluídos (seis
animais devido a óbito em diversas fases do estudo e quatro por não terem tomografia
computadorizada no momento inicial e/ou final). Assim, 14 animais apresentaram
condições para a proposta de estudo sendo 7 animais em cada estratégia ventilatória.
Inicialmente compararam-se os grupos após a indução da lesão pulmonar (ventilação
padrão - pós-LPIV - antes da randomização) demonstrando que a lesão pulmonar nos
dois grupos, antes da randomização, não foi diferente. Posteriormente, avaliou-se o
efeito das duas estratégias de ventilação protetora sobre variáveis de oxigenação e
mecânica pulmonar. Após este período de ventilação protetora, os dados de oxigenação
e mecânica pulmonar foram comparados entre os grupos na situação de ventilação
padrão (ventilação padrão – final) para avaliar se as alterações pulmonares duradouras
determinadas por cada estratégia foram diferentes.

4.1 Comparação dos grupos na ventilação padrão - pós-LPIV
No momento pós-LPIV, com PEEP de 10 cmH2O, não houve diferença
estatística na oxigenação (PaO2/FiO2) (Tabela 2), na complacência pulmonar global
(Tabela 2), curva P-V (Figura 6) e na distribuição da ventilação regional (Figura 7)
mostrando que a lesão nos dois grupos não foi diferente.
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Tabela 2: Comparação das variáveis de oxigenação e complacência entre os grupos
ARDSNet e PEEPTIE pós-LPIV (lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica).
Variáveis
Peso (kg)
PaO2+PaCO2 exclusão
Complacência basal (ml/cmH2O)
Tempo de LPIV (h)
Nº Lavagens (n)

ARDSNet

PEEPTIE

P

31 (30-32)

30 (28-31)

0,12§

510 (492-586)

509 (432-566)

0,53§

28 (27-29)

25 (21-26)

0,09§

3 (±1,3)

3 (±1)

0,53*

10 (±1,7)

8 (±3,2)

0,23*

52,5 (46,4-88,8)

61,2 (47,5-83,8)

0,87§

10,2 (±3,3)

9,6 (±2,2)

0,68*

PaO2/FiO2 pós-LPIV
PEEP 10
Complacência pós-LPIV (ml/cmH2O)
PEEP 10

Valores em mediana (percentil 25% e 75%) ou média (±DP – desvio padrão);
* Teste t não pareado; § Teste não paramétrico – Mann Whitney.
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Figura 6: Curva PV expiratória (decremental) obtida através da tomografia
de impedância elétrica, no momento “pós-LPIV” nos grupos ARDSNet e
PEEPTIE.
Valores em mediana com percentil 25% e 75%;
P: significância entre os grupos (teste Mann Whitney para áera sob a curva).
UA: soma dos pixels (valor de cada pixel é uma variação percentual da resistividade basal
em Ohms x metro).
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Figura 7: Complacência regional obtido pela tomografia de impedância elétrica (TIE)
durante ventilação padrão com PEEP= 10 cmH2O no momento pós-LPIV.

Valores individuais e traço representando mediana.
P: significância entre os grupos (ARDSnet vs. PEEPTIE ; teste ANOVA two-way para medidas repetidas
pós-transformação logarítmica).
UA: soma dos pixels (valor de cada pixel é uma variação percentual da resistividade basal em Ohms x
metro).

4.2 Comparação dos grupos na hora zero e 42h do protocolo (Início e Final)
A oxigenação (PaO2/FiO2) foi significativamente maior no grupo PEEPTIE
quando comparado ao grupo ARDSNet tanto no início quanto ao final do protocolo
(Tabela 3). Em relação à evolução no tempo, a relação PaO2/FiO2 foi significativamente
maior no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNet (Figura 8).
A PEEP inicial ajustada para cada estratégia não apresentou diferença
significante (Tabela 3). No entanto, ao final do protocolo a PEEP ajustada no grupo
ARDSNet foi significantemente menor do que a do grupo PEEPTIE (Tabela 2). A PEEP
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ao longo do protocolo foi significativamente maior no grupo PEEPTIE quando
comparado ao grupo ARDSNet (Figura 9).

Tabela 3: Comparação de parâmetros ventilatórios e complacência pulmonar nos
momentos zero hora e 42h do protocolo entre os grupos ARDSNet e PEEPTIE.
Variáveis

ARDSNet

PEEPTIE

P

0h

16 (±5)

21 (±5,4)

0,14*

42h

10 (±3,7)

22 (±6)

0,00*

0h

32 (±2,7)

26 (±8)

0,13*

42h

28 (±3)

28 (±3,4)

0,93*

0h

15 (±2,4)

6,6 (±8,2)

0,03*

42h

18 (±4)

5,1 (±6,6)

0,00*

0h

5,5 (±0,7)

5 (±1,1)

0,17*

42h

4,6 (±1,1)

4,5 (±1)

0,70*

0h

10,6 (9,9-12,1)

12,2 (8,5-14,1)

0,79§

42h

7,5 (6,6-9)

15,2 (9-18,5)

< 0,001§

0h

116 (76,5-194)

409 (306-452)

0,00§

42h

130 (120-141)

394 (348-431)

0,00§

4385 (1145-4629)

3734 (1914-7728)

0,75§

PEEP (cmH2O)

Pressão de Platô (cmH2O)

Delta Pressão (cmH2O)

VT (ml/kg)

Complacência (ml/cmH2O)

PaO2/FIO2

Balanço hídrico (ml) – 42h

Valores em média (±DP) ou mediana (percentil 25% e 75%)
*Teste t não pareado; § Teste não paramétrico – Mann-Whitney
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Figura 8: Evolução da PaO2/FiO2 ao longo do tempo entre os grupos
ARDSNet e PEEPTIE.

Valores representando média e desvio padrão.
P: significância entre os grupos ao longo do tempo (teste ANOVA “two-way” para medidas
repetidas).
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Figura 9: Evolução da PEEP ao longo do tempo entre os grupos
ARDSNet e PEEPTIE.

Valores representando média e desvio padrão.
P: significância entre os grupos ao longo do tempo (teste ANOVA “two-way”
para medidas repetidas).

A pressão de platô obtida com os ajustes ventilatórios, diferentes para cada
estratégia, não houve diferença entre os grupos nos momentos inicial e final (Tabela 3).
A evolução no tempo também não foi diferente entre os grupos (Figura 10).
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Figura 10: Evolução da pressão de platô ao longo do tempo entre os grupos
ARDSNet e PEEPTIE.

Valores representando a média e desvio padrão.
P: significância entre os grupos ao longo do tempo (teste ANOVA para medidas repetidas).

O delta de pressão (Tabela 3) foi significativamente maior no grupo ARDSNet
quando comparado ao grupo PEEPTIE, tanto no início quanto ao final do estudo. Em
relação à evolução no tempo, o delta de pressão foi significativamente maior no grupo
ARDSNET do que no grupo PEEPTIE (Figura 11).
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Figura 11: Evolução do delta de pressão ao longo do tempo entre os
grupos ARDSNet e PEEPTIE.
Valores representando a média e desvio padrão.
P: significância entre os grupos ao longo do tempo (teste ANOVA para medidas
repetidas).

O volume corrente, expresso em ml/kg, não apresentou diferença entre os dois
grupos no início e ao final do estudo (Tabela 3).
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A complacência pulmonar (Tabela 3), obtida através das curvas de fluxo e
pressão, não apresentou diferença significante entre os grupos no início do protocolo,
porém foi significativamente maior no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo
ARDSNet ao final.
As variáveis hemodinâmicas FC, PAM, PMAP e A SvO2 (Tabela 4) não
apresentaram diferença entre os grupos no início nem ao final do protocolo. No entanto,
o IC foi significativaqmente menor no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo
ARDSNet ao final.
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Tabela 4: Evolução das variáveis hemodinâmicas entre os grupos ARDSNet e
PEEPTIE.
ARDSNet

PEEPTIE

(n=7)

(n=7)

0H

142 (130-156)

137 (117-142)

0,61§

42H

116 (111-134)

125 (112-148)

0,75§

0H

93 (76-101)

82 (78-92)

0,66§

42H

101 (83-106)

80 (72-100)

0,37§

0H

4,39 (±0,99)

3,55 (±1,05)

0,15*

42H

6,8 (±1,13)

4,99 (±1,30)

0,02*

0H

56,5 (±10,3)

66,3 (±9,9)

0,09*

42H

60,42 (±12,3)

65,4 (±4,7)

0,45*

0H

44 (35-45)

31 (28-43)

0,33§

42H

29 (26-31)

27 (23-27)

0,17§

P

FC (bpm)

PAM (mmHg)

IC (L/min/m2)

SvO2 (%)

PMAP (mmHg)

FC (freqüência cardíaca), PAM (pressão arterial média), IC (índice cardíaco), SvO2
(saturação venosa de oxigênio), PMAP (pressão média de artéria pulmonar)
• Valores em mediana (percentil 25% e 75%) ou média (±DP – desvio padrão);
* Teste t não pareado; § Teste não paramétrico – Mann Whitney.
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A análise da complacência regional, avaliada pela TIE, mostrou que a diferença
entre os grupos foi significante (p=0,007), apesar de não haver diferença ao longo do
tempo entre os grupos (p=0,06) (Figura 12). Houve diferença significante (p = 0,00)
entre as regiões.

Figura 12: Complacência regional pela tomografia de impedância elétrica (TIE) no
início e ao final do protocolo nos grupos ARDSNet e PEEPTIE.

Valores individuais e traço representando mediana.
p: significância entre grupos (ARDSnet vs. PEEPTIE ; teste ANOVA two-way para medidas
repetidas pós-transformação logarítmica).
UA: soma dos pixels (valor de cada pixel é uma variação percentual da resistividade basal em Ohms x
metro).
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A complacência regional avaliada pela tomografia computadorizada foi
significativamente maior no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNet
(Figura 13) (p= 0,02 entre grupos). Houve difirença significante entre as regiões (p=
0,001).

Figura 13: Complacência regional pela tomografia computadorizada (TC) no
início e ao final do protocolo nos grupos ARDSNet e PEEPTIE.
Valores individuais e traço representando a mediana.
p: significância entre grupos (ARDSnet vs. PEEPTIE ; teste ANOVA two-way para medidas
repetidas pós-transformação logarítmica).
.

A porcentagem de atelectasia cíclica regional (Figura 14) avaliado pela TC foi
significativamente menor no grupo PEEPTIE (p < 0,01). Houve diferença significante (p
= 0,026) entre as regiões.
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Figura 14: Atelectasia cíclica avaliada pela tomografia computadorizada (TC) no início
com PEEP ideal e ao final do protocolo nos grupos ARDSNet e PEEPTIE.
Valores individuais e traço representando a mediana.
p: significância entre Grupos (teste ANOVA two-way para medidas repetidas pós-transformação
logarítmica).

A mediana do colapso pulmonar (Figura 15) medido pela TC, durante o CPAP
com PEEP ideal para cada estratégia no momento zero hora, foi significativamente
maior no grupo ARDSNet (13%, 12-17%) quando comparado ao grupo PEEPTIE (2%, 13%) (p= 0.001 ). O mesmo ocorreu no momento do CPAP com PEEP ideal no momento
42 horas do protocolo (20%, 15-26% x 4%, 4-5%, respectivamente; p= 0,002). Houve
aumento do colapso do início para o final do estudo no grupo ARDSNET quando
compara ao grupo PEEPTIE (p = 0,008 para a interação entre grupos).
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Figura 15: Colapso pulmonar, medido pela tomografia computadorizada, durante
CPAP com PEEP ideal para cada estratégia no início e no final do protocolo nos grupos
ARDSNet e PEEPTIE.
O traço representa a mediana em cada grupo.
p: significância entre grupos (teste ANOVA two-way para medidas repetidas pós-transformação
logarítimica).

4.3 Ventilação padrão ao final do estudo – alterações na oxigenação e na mecânica
pulmonar determinada por cada estratégia
A oxigenação (PaO2/FiO2) com PEEP de 10 (Figura 16) foi significativamente
maior no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNET. Houve aumento da
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PaO2/FiO2 do momento pós-LPIV para a ventilação padrão final, sobretudo no grupo
PEEPTIE (p=0,048; para interação tempo x Grupo).

Figura 16: Troca gasosa (PaO2/FiO2) durante ventilação padrão com PEEP 10 cmH2O,
nos instantes pós-LPIV e final entre os grupos ARDSNet e PEEPTIE.
Valores individuais de cada animal em cada gupo.
p: significância da interação tempo vs. grupo (teste ANOVA two-way para medidas repetidas)
após transformação logarítmica.

Houve melhora significativa da complacência obtida pelas curvas de fluxo e
pressão com PEEP 10 cmH2O, no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo
ARDSNet, no momento pós-LPIV em relação a ventilação padrão final (Figura 17).
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Figura 17: Complacência pulmonar medida durante ventilação padrão com PEEP 10 cmH2O, nos instantes
pós-LPIV e ao final do protocolo.
Valores individuais de cada animal em cada grupo.
p: significância da interação tempo vs. Grupo (ARDSnet vs. PEEPTIE; teste ANOVA two-way
para medidas repetidas pós-transformação logarítmica).

Houve diferença no comportamento da curva P-V entre os grupos, sendo que a
melhora da complacência expressa pela área abaixo da curva P-V foi significantemente
maior no grupo PEEPTIE quando comparada ao grupo ARDSNet no momento da
ventilação padrão ao final do protocolo (Figura 18).
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Figura 18: Curva PV expiratória (decremental) obtida através da tomografia de
impedância elétrica, no momento Pós-LPIV versus final do protocolo entre os grupos
ARDSNet e PEEPTIE .
P: significância da interação tempo versus grupo (teste ANOVA “two-way” para medidas
repetidas para área sob a curva).
UA: soma dos pixels (valor de cada pixel é uma variação percentual da resistividade basal em Ohms x
metro).

Houve ganho significante de complacência regional avaliada pela TIE com PEEP
de 10 cmH2O (Figura 19) no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNet no
momento pós-LPIV em relação a ventilação padrão final (p< 0,01).
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Figura 19: Complacência regional obtido pela tomografia de impedância elétrica (TIE)
durante ventilação padrão com PEEP=10 cmH2O, nos instantes pós-LPIV e final.

Valores individuais de cada animal em cada grupo.
p: significância da interação tempo vs. Grupo (ARDSnet vs. PEEPTIE ; teste ANOVA two-way
para medidas repetidas pós-transformação logarítmica).
UA: soma dos pixels (valor de cada pixel é uma variação percentual da resistividade basal em Ohms x
metro).
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5. Discussão
Os principais achados deste estudo comparando os efeitos de duas estratégias
ventilatórias protetoras em modelo animal de SDRA foram: a) a) durante o período de
ventilação, o grupo PEEPTIE evoluiu com melhor oxigenação, maoir complacência
pulmonar global e regional, menores porcentagens de atelectasia cíclica e de colapso
pulmonar quando comparado ao grupo ARDSNet; b) ao final do estudo, com os grupos
em iguais ajustes da ventilação mecânica, após manobra de recrutamento alveolar o
grupo PEEPTIE apresentou melhores oxigenação e complacência pulmonar global e
regional quando comparado ao grupo ARDSNet.

5.1 Modelo animal de SDRA
Existem diversos modelos animais de SDRA descritos (66), instilação nas vias
aéreas de substâncias (por exemplo, lavagem pulmonar com soro fisiológico para
remoção do surfactante, instilação de ácidos ou outras substâncias levando à lesão
pulmonar direta), injeção intravenosa de substâncias causadoras da inflamação pulmonar
(bleomicina, endotoxina etc), ventilação pulmonar lesiva e produção do quadro de
inflamação sistêmica associada a infecções (peritonite) (66). O modelo mais utilizado
em suínos é o de lavagem pulmonar com SF para a remoção do surfactante (64).
No entanto, o modelo de lavagem pulmonar, isoladamente, determina lesão
homogênea e de grau leve, não representando a observada em pacientes com SDRA.
Além disso, neste tipo de modelo ocorre recuperação progressiva (em horas) da troca
gasosa por produção de surfactante, que não o torna adequado para estudos de longo
prazo como no presente estudo. Desta maneira, foi desenvolvido no LIM 09 um modelo
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de lesão pulmonar que exibe características inflamatórias e funcionais compatíveis com
a dos humanos (67). Este modelo desenvolvido associa dois fatores lesivos, a lavagem
do surfactante com SF e o estiramento pulmonar através da ventilação lesiva,
favorecendo lesão pulmonar heterogênea. A lesão produzida se caracteriza por dano
alveolar difuso e determina insuficiência respiratória grave, geralmente com relação
PaO2/FIO2 menor do que 100mmHg.
Pode-se verificar, no momento após o final da lesão pulmonar, que os dois
grupos estudados não eram diferentes em relação à gravidade do distúrbio de trocas
gasosas ou em relação à mecânica pulmonar global e regional. A relação PaO2/FiO2
observada foi extremamente baixa, menor que os valores encontrados em estudos
clínicos (23, 32, 33), onde a PEEP utilizada para avaliar a troca gasosa era bem menor
que a utilizada em nosso estudo (PEEP 5 cmH2O versus 10 cmH2O e FiO2 de 1,0,
respectivamente), o que demonstra que lesão pulmonar obtida nos animais foi mais
grave do que a observada nesses estudos clínicos.

5.2Comparação das estratégias ventilatórias ao longo do tempo
Comparou-se duas estratégias ventilatórias protetoras, uma estratégia que já
demonstrou benefícios em reduzir a mortalidade, minimizando a hiperdistensão
pulmonar através do uso de baixo volume corrente e baixa pressão de platô (estratégia
ARDSNet); a outra estratégia proposta neste estudo que consiste em minimizar tanto a
hiperdistensão quanto a atelectasia cíclica, através de manobra de recrutamento alveolar
e escolha da PEEP de maneira decremental através da TIE (estratégia PEEPTIE).
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A manobra de recrutamento utilizada na estratégia PEEPTIE foi uma manobra de
recrutamento máximo proposta por Borges e cols. (37). Esta manobra foi utilizada por
conta dos benefícios a ela associados. A manobra de recrutamento alveolar mais
frequentemente utilizada é a manobra com insuflação sustentada, realizada em CPAP de
40 cmH2O por até 60 segundos (68-70), que se mostrou efetiva em reduzir atelectasia
(71) e melhorar a oxigenação (68) e a mecânica respiratória (71). Porém estudos
mostraram que a insuflação sustentada pode ser menos efetiva (72), ter curta duração
dos benefícios (73, 74), além de estar associada a comprometimento hemodinâmico (7476) e maior risco de barotrauma (77, 78). Esta manobra também pode contribuir para a
lesão induzida pelo ventilador (79) ao determinar translocação de bactérias (80) e
citocinas no tecido pulmonar(81) para o sistema circulatório. Na manobra proposta por
Borges e colaboradores (37), a PEEP e o pico de pressão são aumentados
progressivamente, mantendo o delta de pressão constante, o que permite reverter, quase
que completamente, o colapso pulmonar, sem determinar repercussões hemodinâmicas
significativas.
Em relação à escolha da PEEP nos pacientes com SDRA, estudos clínicos sobre
SDRA utilizaram diferentes métodos (5, 23, 31-33). Muitos estudos escolhem a PEEP
ideal através de uma tabela PEEP/FiO2 pré-determinada para manter a oxigenação
adequada (23, 31, 32), o que não considera as características individuais de cada
paciente. Um estudo (5) utilizou a curva pressão-volume inspiratória para a escolha da
PEEP ideal, titulando a PEEP 2 cmH2O acima do ponto de inflexão inferior (ponto
critico de fechamento das unidades alveolares). Porém há evidências (47) que o
recrutamento alveolar ocorre durante toda a extensão da curva pressão-volume
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inspiratória, tornando esta metodologia um instrumento subótimo para a escolha da
PEEP ideal.
A escolha da TIE para o ajuste da PEEP nos parecia superior ao método da tabela
PEEP/FIO2 e acreditamos que o conjunto dos resultados (melhor troca gasosa, melhor
mecânica pulmonar global e regional, menor grau de atelectasia cíclica e menos colapso
pulmonar) comprovaram isso. A TIE permite a avaliação à beira do leito e fornece
avaliação contínua do colapso e hiperdistensão pulmonar durante a titulação de PEEP
decremental após manobra de recrutamento máximo (61), permitindo escolher a PEEP
ideal de maneira individual, baseado no grau de colapso e hiperdistensão pulmonares,
minimizando os mecanismos de lesão pulmonar.

5.3 Evolução dos parâmetros respiratórios e das trocas gasosas
A troca gasosa desde o início do estudo foi significativamente maior no grupo
PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNet e manteve-se maior ao longo do estudo
e ao final. No entanto o ganho, em relação ao momento pós-LPIV, foi significativamente
maior no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNet. Nos estudos clínicos
(31-33) que utilizaram valores de PEEP mais elevados, apresentaram aumento
significante da troca gasosa, porém valores menores do que os encontrados em no
presente estudo (PaO2/FiO2 em torno de 200 versus 394, respectivamente). Os valores de
troca gasosa desses estudos são proximos aos encontrados no nosso grupo ARDSNet
(mediana de 190) que não utilizou tabela de PEEP/FIO2 usada em alguns estudos (31,
32). Essa diferença em relação à troca gasosa entre o presente estudo experimental e os
outros estudos clínicos provavelmente se deve a estratégia PEEPTIE que associa uma
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manobra de recrutamento máximo a titulação decremental de PEEP baseada na
quantidade de colapso pulmonar observado. Nossa estratégia foi capaz de abrir o pulmão
e mantê-lo aberto, enquanto que nos outros estudos, a PEEP utilizada pode ter sido
subótima, determinando aumento menos expressivo na troca gasosa.
A PEEP usada ao longo do tempo foi significantemente maior no grupo
PEEPTIE, apesar de a PEEP titulada inicialmente não ter sido significantemente
diferente entre os grupos. No entanto, é importante frisar que a PaO2/FIO2 foi
significantemente maior na hora zero no grupo PEEPtie refletindo que, apesar de a
PEEP não ser estatisticamente diferente, o colapso foi significantemente menor neste
grupo. Outro ponto interessante foi que mesmo com o uso de uma PEEP maior, o delta
de pressão foi significativamente menor no grupo PEEPTIE. O delta de pressão é um
forte preditor de lesão pulmonar e de mortalidade em estudos experimentais e clínicos
(5, 82-84).
Assim, podemos questionar a efetividade da lógica da estratégia ARDSNet de
guiar o ajuste da PEEP para minimizar a hiperdistensão por um critério de oxigenação
mínima adequada. O critério de oxigenação não muito elevada permitiu a redução
significativa da PEEP ao longo do estudo, mas isto determinou aumento do delta de
pressão, que é um marcador de maior risco de lesão pulmonar.
Houve aumento significante da complacência pulmonar no grupo PEEPTIE
quando comparado ao grupo ARDSNet tanto ao final das duas estratégias quanto no
momento da ventilação padrão final. Esta mesma melhora foi observada em um estudo
clinico (33)que testava a ventilação protetora com PEEP mais elevada, após 3 dias de
VM, no grupo com PEEP mais alta, quando comparado ao grupo com PEEP mais baixa.
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A melhora na complacência pulmonar global, como a melhora observada pela curva P-V
no grupo PEEPTIE, provavelmente se deve ao fato da estratégia evitar colapso pulmonar
significativo. A complacência regional avaliada pela TIE também foi significante melhor
no grupo PEEPTIE desde o início do estudo.
A distribuição da ventilação regional pela TIE após a ventilação lesiva, usando o
mesmo ajuste de PEEP (10 cmH2O) não foi diferente entre os grupos. No entanto, ao
final do protocolo, houve ganho significante de ventilação regional no grupo PEEPTIE,
principalmente nas regiões 3 e 4. Segundo estudos tomográficos (14) estas regiões
dependentes são as regiões que apresentam maior perda de ventilação na SDRA, devido
ao colapso pulmonar. Conforme mostrado pela TC de tórax, a estratégia PEEPTIE foi
capaz de minimizar o colapso observado na SDRA.

5.4 Evolução da atelectasia cíclica e do colapso pulmonar
A atelectasia cíclica foi significantemente maior no grupo ARDSNet tanto no
início quanto no final da experimentação, sendo que o aumento foi mais evidente no
grupo ARDSNET (interação significante entre o fator grupo e o fator tempo na análise
multivariada). No grupo ARDSNet, no início do estudo observou-se maior porcentagem
média de atelectasia cíclica na região 4 (12% - ao final do estudo era de 15%) e, também
na região 3 (5% de atelectasia cíclica), enquanto que o grupo PEEPTIE permaneceu
praticamente com 0% de atelectasia cíclica, possivelmente minimizando o risco de lesão
pulmonar.
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A atelectasia cíclica mesmo com uso de baixo volume corrente pode levar a lesão
pulmonar através das forças de cisalhamento nos alvéolos e pequenas vias aeras (34, 8587). Tais forças de cisalhamento são classificadas como estresse (ou tensão mecânica) e
deformação(34, 85-87). Macroscópicamente pode-se definir o estresse como a pressão
gerada dentro das estruturas pulmonares devido a força de distensão aplicada. Tal força
corresponde à pressão transpulmonar(34, 85-87). A deformação pode ser definida como
a razão da mudança de volume pulmonar total ao volume pulmonar residual durante o
ciclo respiratório(34, 85-87).
O excesso de estresse e deformação pode estimular respostas inflamatórias
dentro do parênquima pulmonar através da variedade de estímulos bioquímicos
provavelmente devido as alterações geradas na matriz extra-celular, local de potencial
lesão estrutural (88).
De acordo com Mead e colaboradores (89), no pulmão homogêneo, quando uma
força é aplicada na rede de fibras da estrutura pulmonar, o estresse e a deformação
gerados são semelhantes em qualquer região pulmonar, cada fibra suporta a mesma
carga e sofre a mesma deformação. No caso da SDRA, os pulmões apresentam
distribuição heterogênea, por tanto quando uma força é aplicada na rede de fibras
apresentará a distribuição heterogênea no parênquima pulmonar, sendo mais
concentrada em regiões ao redor das áreas colapsadas e consolidadas (87, 89). As fibras
conectadas à essas áreas terão que suportar a carga inicial fornecida pelo colapso e/ou
consolidação e consequentemente resultando em aumento localizado do estresse e da
deformação e agem como amplificadores do estresse ou multiplicadores de pressão nas
regiões vizinhas(87).
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A presença de regiões agindo como amplificadores de estresse podem explicar
como mesmo com o uso de baixa pressão transpulmonar pode ser perigosa em pulmão
heterogêneo e que a diminuição dos amplificadores de estresse e da heterogeneidade é a
única explicação racional do porque a PEEP deve melhorar a mortalidade na SDRA(87).
No presente estudo observou-se menor porcentagem de atelectasia cíclica no grupo
PEEPTIE, e menor porcentagem de colapso pulmonar, provavelmente gerando menor
resposta inflamatória e minimizando os potenciais mecanismos de lesão pulmonar. No
entanto, ainda não temos os resultados de resposta inflamatória para justificar a essa
questão.
O colapso pulmonar foi maior no grupo ARDSNet desde o início do protocolo.
No grupo PEEPTIE o colapso permaneceu estável, em valor menor que 5%, desde o
início até o final do protocolo, pois neste grupo a PEEP foi titulada pela TIE com o
objetivo de manter o pulmão ventilando com colapso de até 5%.
A oxigenação (PaO2/FiO2) melhorou ao longo do estudo em ambos os grupos.
No entanto no grupo PEEPTIE este aumento foi significativamente maior quando
comparado ao grupo ARDSNet tanto no início quanto ao final do protocolo, e mantevese maior ao longo de todo o estudo. Apesar do ganho de oxigenção ao final do estudo no
grupo ARDSNet observou-se aumento significante de colapso pulmonar, permanecendo
em torno de 20% ao final do estudo. Essa porcentagem de colapso encontrada em nosso
estudo no grupo ARDSNet, é menor da encontra no estudo de Terragni e colabores (25)
(em torno de 34%), porém a PEEP utilizada em nosso estudo era maior. Provavelmente
esta melhora na oxigenação, apesar do colapso pulmonar pode ser por dois motivos:
aumento da vasoconstrição hipóxia devido a diminuição da inflamação ou diminuição da
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hiperdistensão pulmonar em aéras normalmente aeradas devido ao uso de altos valores
de PEEP no início redirecionando o fluxo sanguineo para

5.5 Evolução dos parâmetros hemodinâmicos
As variáveis hemodinâmicas FC, PAM e PMAP não apresentaram diferença
entre os grupos no início nem ao final do protocolo. No entanto, o IC foi
significativamente menor no grupo PEEPTIE quando comparado ao grupo ARDSNet ao
final. Esse resultado é explicado parcialmente pela PEEP utilizada que permaneceu
elevada no grupo PEEPTIE, enquanto foi reduzida drasticamente no grupo ARDSNET.
Apesar do IC ser menor no grupo PEEPTIE isto não determinou oferta de oxigênio
inadequada para os tecidos, pois os valores de SvO2 no grupo PEEPTIE foram maiores do
que no grupo ARDSNet.

5.6 Condições do pulmão ao final do estudo na situação de ventilação padrão
O grupo PEEPTIE, ao final do protocolo na ventilação padrão (PEEP 10),
apresentou melhor oxigenação, melhor complacência pulmonar global e regional quando
comparado ao grupo ARDSNet, mesmo após manobra de recrutamento alveolar
realizada nos dois grupos facilitando igualmente a recuperação pulmonar. Isso mostra
efeitos duradouros da estratégia PEEPTIE, provavelmente, pois ao minimizar a
hiperdistensão (menor distribuição da ventilação nas regiões 1 e 2) e manter o pulmão
aberto nas regiões colapsadas, minimizando a atelectasia cíclica nessas regiões mais
suscetíveis, houve menor dano estrutural ao pulmão. Aguarda-se a análise de histologica
pulmonar desses animais para verificar se essas alterações na mecânica podem ser
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justificadas por um aumento de fibrose. Com a lesão pulmonar há modificação na matriz
extra-celular levando à alterações mecânicas no tecido pulmonar e fibrose resultando em
aumento da elastância e viscoeslasticidade (90).
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6. Limitações do estudo
O presente estudo apresenta algumas limitações. A lesão pulmonar induzida é
extremamente grave, não refletindo a lesão pulmonar da maioria dos pacientes com
SDRA nos estudos clínicos até o momento. Os animais estudados são jovens e
saudáveis, não apresentando comorbidades, ao contrário da maioria dos pacientes com
SDRA que muitas vezes são indivíduos idosos com outros acometimentos clínicos
associados, agravando o quadro da SDRA e tornando mais difícil o seu tratamento. O
tempo de nosso estudo, apesar de longo, quando comparado com outros estudos em
animais, pode ainda não ser suficiente para refletir a evolução da SDRA em humanos,
onde, em alguns estudos (31-33), a melhora ocorre a partir do terceiro dia de tratamento.
É necessário comprovar se os benefícios encontrados neste estudo também serão
observados humanos.

61

7. Conclusões


O grupo PEEPTIE , quando comparado ao gurpo ARDSNet, apresentou
melhor oxigenação e mecânica pulmonar global e regional, menor
porcentagem de atelectasia cíclica e colapso pulmonar



Ao final do estudo, em uma situação de ventilação padrão, isto é com
mesmos parâmetros ajustados no ventilador, observamos uma melhor
oxigenação e melhor mecânica pulmonar global e regional no grupo
PEEPTIE quando comparado com o grupo ARDSNet, desmonstrando
alterações duradouras da estratégia ventilatória no parênquima pulmonar.
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Anexo I: Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa - CAPPesq
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Anexo II: Fluxograma Pré-Randomização
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Anexo III: Fluxograma Pós-Randomização
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Anexo IV
V: Fluxogram
ma de otimiização da heemodinâmicca

Meça VPP com fR=15 e VT
de 8mL/kg (pressão platô
máxima de 35)

NÃO

- SVO2 < 45%?
-PAM <65 mmHg?

SIM

OU

Voluven 250mL a cada 20min
até VPP <13%
(máximo 750 Ml em 4 hs)

SIM

VPP
≥ 13% ?

NÃO

PA normalizou ou foi atingida
dose máxima de NORA?

Inicie NORADRENALINA. Aumente
dose até PAM > 65 mmHg
(dose máxima 200 mcg/min)

SIM

PAM <65

SIM

NÃO

SIM

OBSERVE

NÃO
Inicie Dobutamina e aumente
dose até SVO2>45%
(dose máxima 20 mcg/kg/min)

SIM

NÃO

VPP > 8% ?

Meça VPP com VT 8mL/kg

SVO2 < 45?

Voluven 250mL a cada 20min
até VPP ≤8%
(máximo 750 Ml em 4 hs)

SIM

VPP > 8% ?

- SVO2 < 45% ou
- PAM < 65 mmHg ou
- Lactato > 2

RESSUSCITAÇÃO HEMODINÂMICA
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Anexo V: Ressuscitação hemodinâmica.
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Anexo VII: Estratégiaa PEEP titullada pela TIIE.
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Anexo VIII: Estratégiia ARDSNeet
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