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RESUMO  

 

Pereira SM. Determinação da PEEP ideal e evolução da função pulmonar por 

tomografia de impedância elétrica durante o intraoperatório de cirurgia eletiva 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: A individualização da pressão positiva ao final da expiração (PEEP) 

pode reduzir a pressão de distensão e a formação de atelectasias em pacientes 

sendo submetidos a cirurgia abdominal eletiva. Objetivos: Titular a PEEP e 

comparar a mecânica respiratória de pacientes ventilados com PEEP titulada a 

pacientes ventilados com PEEP de 4 cmH2O. Após a extubação, comparar a 

formação de atelectasias. Métodos: Pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica 

ou cirurgia aberta foram incluídos de forma não consecutiva, estratificada e 

randomizados em dois braços: PEEP titulada (PEEPT) e PEEP de 4 cmH2O 

(PEEP4). A PEEP foi titulada com tomógrafo de impedância elétrica (TIE). Dados 

de mecânica e três gasometrias foram coletadas durante o intraoperatório. Após 

extubação, os pacientes realizaram a uma tomografia computadorizada de tórax. 

Resultados: Vinte pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica e vinte pacientes 

submetidos à cirurgia aberta foram incluídos. A mediana de PEEP titulada foi 12 

cmH2O (10-14), com uma ampla variação de 6-16 (IC 95% 10-14). O uso da PEEP 

titulada determinou uma redução da pressão de distensão (p<0,001), melhora da 

complacência (p<0,001), melhora a oxigenação (p<0,001) apenas dos pacientes de 

cirurgia laparoscópica e redução da massa de tecido pulmonar não-aerada após a 

extubação (P<0,05). Conclusão: A PEEP individualizada apresentou ampla 

distribuição. A individualização da PEEP reduziu a quantidade de atelectasia após 

a extubação e, também, melhorou a mecânica respiratória e a oxigenação. 

Clinical Trials: NCT02314845 

 

Descritores: respiração artificial; titulação da PEEP; período intraoperatório; 

mecânica respiratória; atelectasia pulmonar; tomografia por impedância elétrica. 

 

 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02314845


 

ABSTRACT  
 

Pereira SM. Determination of optimal PEEP by electrical impedance tomography 

during the intraoperative period [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 

Rationale: Individualized PEEP may reduce driving pressure and the formation of 

atelectasis in patients undergoing elective abdominal surgery. Objectives: To titrate 

PEEP and compare respiratory mechanics of patients submitted to titrated PEEP to 

PEEP 4 cmH2O. After extubation, to compare the non-aerated lung mass. Methods: 

Patients undergoing laparoscopic or open abdominal surgery were stratified and 

randomized non-consecutively to titrated PEEP (PEEPT) and PEEP 4 cmH2O. 

PEEP was titrated using electrical impedance tomography. Respiratory mechanics 

arterial blood gas analysis were performed during surgery. After extubation, the 

patients were submitted to a chest computadorized tomography (CT) scan. 

Measurements and Main Results: Twenty patients undergoing laparoscopic 

surgery and twenty patients undergoing open abdominal surgery were included. The 

median PEEP was 12 cmH2O with a wide variation from 6 to 16 (IC 95% 10-14). 

Titrated PEEP reduced driving pressure (p<0.001), improved respiratory system 

compliance (p<0.001), improved oxygenation (p<0.001) (only in patients being 

submitted to laparoscopic surgery) and reduced non-aerated lung mass on CT scan 

(p<0.05) after extubation. Conclusions: Titrated PEEP had a wide variation. PEEP 

individualization reduced postoperative atelectasis and also improved respiratory 

mechanics and oxygenation.  

Clinical Trials: NCT02314845 

 

Descriptors: respiration, artificial; PEEP titration; intraoperative period; respiratory 

mechanics; pulmonary atelectasis; electrical impedance tomography. 

 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02314845


 

1. INTRODUÇÃO 
 

Estratégias ventilatórias protetoras têm sido associadas a melhor 

prognóstico em pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto 

(SDRA) [1-3] e em pacientes sob anestesia geral sendo submetidos à ventilação 

mecânica [4-7]. Tais estratégias associam baixo volume corrente (VT), pressão 

de platô menor que 30 cmH2O e níveis adequados de PEEP para reduzir o 

estresse mecânico pulmonar, o que se acredita que minimiza o risco de lesão 

pulmonar induzida por ventilação mecânica (LPIV). 

A pressão de distensão, definida por PPlatô – PEEP, pode refletir estresse 

pulmonar cíclico [8] e foi considerada a variável mais intimamente relacionada à 

sobrevida em uma recente metanálise sobre ventilação protetora em SDRA [9]. 

Para pacientes com pulmões sadios sendo submetidos à ventilação mecânica 

durante anestesia geral, pressões de distensão menores foram recentemente 

associadas à redução de complicações pulmonares perioperatórias [10, 11].  

Anestesia geral e ventilação mecânica resultam em atelectasia, 

diminuição da oxigenação e complicações pulmonares e extrapulmonares no 

período perioperatório [5, 12-15]. Para pacientes com risco intermediário ou alto 

para tais complicações, o que representa cerca de 30% dos pacientes cirúrgicos, 

estratégias protetoras que visem à redução da pressão de distensão melhoram 

a função pulmonar e desfechos clínicos [10, 11]. Considerando-se o total 

estimado de 313 milhões de cirurgias em 2012 no mundo [16], uma grande 

quantidade de pacientes pode se beneficiar de tais estratégias. 
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Durante o período intraoperatório, estudos recentes associaram baixo VT 

(6-8 ml/kg de peso ideal) com PEEP fixa (6 a 12 cmH2O) [4-7, 17]. O uso de 

baixo VT é consenso, porém o ajuste da PEEP é controverso. O método de ajuste 

da PEEP, ou mesmo se ela deve ser individualizada ou não, permanece em 

discussão. Um estudo recente não mostrou nenhum benefício na utilização de 

PEEP alta (12 versus ≤ 2 cmH2O) [17]. Uma revisão sistemática, inclusive, 

recomendou PEEP baixa (≤ 2 cmH2O) [7] enquanto alguns estudos sugeriram 

valores intermediários de PEEP [5, 10, 18]. Tal falta de consenso ocorre, em 

parte, porque a PEEP não é individualizada para cada paciente. Caso isto 

ocorresse, a otimização da PEEP poderia reduzir o estresse causado tanto pela 

hiperdistensão quando pelo colabamento pulmonar.  

Como tanto hiperdistensão como colabamento são responsáveis pela 

diminuição da complacência pulmonar, a pressão de distensão pode ser usada 

como um bom indicador de lesão pulmonar porque avalia se o VT sendo utilizado 

é adequado para a quantidade de pulmão disponível para ventilação [9, 19]. O 

que realmente importa não é, portanto, o valor absoluto da PEEP, mas sim seu 

efeito sobre a CSR e a pressão de distensão. Essa premissa vai de encontro ao 

que foi visto em uma recente metanálise individual dos pacientes, que mostrou 

associação de complicações pulmonares pós-operatórias com um aumento da 

pressão de distensão devido a mudanças na PEEP [11].  

Vale lembrar que, apesar da forte associação com redução da mortalidade 

tanto em SDRA [9] quanto em pacientes com pulmões saudáveis em estudos 

retrospectivos [11], não há, no presente momento, estudo prospectivo que tenha 

utilizado a pressão de distensão como padrão para randomização dos pacientes. 
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Inclusive, mesmo os estudos clínicos que individualizaram a PEEP - e que, 

portanto, se propuseram a ventilar os indivíduos em padrões mais homogêneos - 

em pacientes com SDRA [20, 21] ou em pacientes sob anestesia geral [22] 

falharam em evidenciar redução de mortalidade ou de complicações pulmonares 

pós-operatórias mesmo após redução da pressão de distensão. 

Portanto, uma estratégia ventilatória que combine recrutamento alveolar, 

titulação da PEEP associado a VT baixo parece ser o ideal. O recrutamento 

alveolar promoveria abertura alveolar enquanto uma PEEP individualizada e um 

VT baixo promoveriam ventilação mecânica com baixas pressões de distensão, 

culminando assim em proteção pulmonar e redução de atelectasias [23, 24]. Tal 

princípio pode ser ainda mais efetivo em pacientes obesos e naqueles 

submetidos a cirurgia videolaparoscópica [24]. 

 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Atelectasias e complicações pós-operatórias 
 

O paciente submetido à ventilação mecânica durante anestesia geral 

encontra-se exposto a múltiplos fatores que contribuem para a formação de 

atelectasia: tempo de cirurgia, tipo de cirurgia, posição cirúrgica, fatores 

relacionados à técnica cirúrgica, FIO2 elevada, distúrbio de VA/Q e agentes 

anestésicos [25]. Além da atelectasia, há outros fatores que aumentam o risco 

de complicações pulmonares pós-operatórias. Esses fatores intrínsecos, não 

modificáveis, são inerentes a cada paciente e não necessariamente estão 

associados à atelectasia. São eles: idade, sexo, independência em atividades 

diárias, déficit cognitivo ou sensorial, acidente vascular cerebral, malignidade da 

doença de base que será operada, perda ponderal > 10% em seis meses, uso 

de esteroides por tempo prolongado e hospitalização prolongada [26-30]. 

Os mecanismos de formação de atelectasia incluem: 1) disfunção de 

surfactante, 2) reabsorção de ar em regiões de baixo VA/Q ou aprisionado por 

colapso de vias aéreas e, principalmente, 3) compressão pulmonar [31]. Em 

pulmões sadios de pacientes submetidos a anestesia geral, a formação de 

atelectasia inicia-se logo após a indução e relaxamento muscular [12] e pode 

durar até o período pós-operatório [32]. A verificação de que a formação de 

atelectasia inicia-se logo após a redução da PEEP [12] fortaleceu a hipótese de 

que um dos principais mecanismos causais seria a compressão pulmonar, fato 

posteriormente confirmado com relato de redução da atelectasia durante 
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estimulação do nervo frênico [33]. Outros estudos confirmaram ainda que a 

perda de tônus muscular da caixa torácica também é importante fator 

predisponente para formação de atelectasia [34].   

Um segundo mecanismo importante para formação de atelectasia é a 

reabsorção de gases. Esse fenômeno pode ocorrer em duas condições. Na 

primeira, ocorre oclusão completa da via aérea distal deixando, portanto, gás 

aprisionado que será absorvido em tempo variável, dependente da fração 

inspirada de O2 [35]. Neste primeiro caso, pacientes que tenham doença 

obstrutiva de via aérea distal, como por exemplo doença pulmonar obstrutiva 

crônica, estão mais susceptíveis à formação de atelectasia. Na segunda 

condição, quando a relação VA/Q cai abaixo de um valor crítico e todo o conteúdo 

alveolar é absorvido. Esta é mais comum ocorrer quando a fração inspirada de 

O2 e a taxa de absorção de gás são altas. Assim, uma das medidas para redução 

de atelectasia é reduzir a fração inspirada de oxigênio na indução anestésica 

[36, 37], na manutenção da anestesia [38] ou durante a extubação dos pacientes 

[39].  

Finalmente, a formação de atelectasia pode ocorrer por disfunção de 

surfactante. A ocorrência de atelectasia após manobra de recrutamento alveolar 

com FIO2 [40] de 1.0 ou após a redução da PEEP com uma FIO2 de 0.4 [12, 41] 

sugere tal mecanismo. É possível que a manobra de recrutamento alveolar 

promova a produção e/ou a liberação de surfactante, o que pode promover uma 

proteção duradoura para novos episódios de colabamento alveolar [42]. 

A existência de atelectasia pulmonar está associada à redução da 

complacência pulmonar estática e dinâmica [43, 44], alterando a curva pressão-
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volume para um patamar menos eficiente [45]; à diminuição da oxigenação 

sistêmica [46, 47]; ao aumento da resistência vascular pulmonar seja por 

estiramento devido ao aumento do volume pulmonar ou compressão por 

diminuição do volume pulmonar [48, 49] ou por vasoconstrição hipóxica, 

resultando em disfunção de ventrículo direito com presença de extravasamento 

microvascular [50]. A atelectasia também está ligada à ativação neutrofílica em 

pulmões previamente lesionados e à produção de membrana hialina [51, 52] e, 

quando associadas a alto VT são capazes de causar aumento de citocinas 

inflamatórias [53], podendo inclusive levar a alteração estrutural celular e 

aumentar mortalidade [50]. 

Pacientes que desenvolvem complicações pulmonares pós-operatórias 

tem grande redução da capacidade funcional residual do pulmão, redução da 

capacidade vital e maior queda da PaO2 [54, 55]. As consequências pós-

operatórias da atelectasia podem durar até dois dias [56]. Acredita-se que 

atelectasia e pneumonia estão provavelmente associadas, uma vez que a 

primeira pode predispor a ocorrência da segunda [57]. No entanto, até hoje não 

há evidência que estabeleça relação de causa-consequência entre as duas [58].  

Medidas, portanto, que atuem em um ou mais mecanismos de formação de 

atelectasia sem que exponha o paciente a outros riscos devem ser estudadas a 

fim de diminuir morbimortalidade perioperatória [15]. 
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2.2 Manobra de recrutamento alveolar 

 

O recrutamento alveolar é o processo de intencionalmente induzir um 

aumento transitório da pressão transpulmonar para que ocorra a reabertura de 

alvéolos não aerados e pobremente aerados [59]. Se seguido de PEEP 

adequada, tal procedimento pode impedir colabamento pulmonar [60]. As 

manobras de recrutamento são realizadas a fim de que se diminua a 

heterogeneidade pulmonar, reduzindo assim tanto a lesão alveolar por 

hiperdistensão quanto a lesão por abertura e fechamento cíclico das vias aéreas 

[61]. É considerado um procedimento simples, de baixo custo, que pode ser 

realizado a beira-leito e após o qual é possível se observar melhora da mecânica 

do sistema respiratório, reaeração alveolar em TC de tórax e melhora nas trocas 

gasosas [62, 63].  

Estudos experimentais foram realizados a fim de que fossem avaliados 

tempo de duração da manobra de recrutamento, progressão do aumento de 

PEEP e PINS, possíveis alterações celulares no epitélio pulmonar e 

responsividade de diferentes graus de lesão pulmonar aguda a manobra de 

recrutamento [64-67]. No entanto, seu benefício clínico, seja em pacientes com 

SDRA ou em pacientes com pulmões saudáveis, segue sob discussão.  

Embora muito se saiba sobre a fisiologia pulmonar, estudos que visassem 

desfechos clínicos em pacientes com SDRA submetidos a recrutamento 

alveolar, no entanto, são poucos e heterogêneos [2, 3, 63, 68]. O mais recente 

estudo sobre recrutamento alveolar em pacientes com SDRA apresentou 
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sobrevida maior nos pacientes que não foram submetidos a manobra de 

recrutamento [69].  

Quanto aos pacientes sob anestesia, há uma série de estudos. Em 1993, 

Rothen e cols. avaliaram, usando TC de tórax, a formação de atelectasias em 16 

pacientes e concluíram que a insuflação pulmonar até a capacidade vital com 

PINS de 40 cmH2O seria suficiente para eliminar a formação de atelectasias após 

a indução anestésica [70]. Seis anos depois, em 1999, Tusman e cols. 

concluíram que manobras de recrutamento eram eficientes para melhorar a 

oxigenação arterial de pacientes submetidos a anestesia geral [71]. O mesmo 

grupo, em 2003, avaliou ressonância magnética do pulmão de crianças 

submetidas à anestesia geral e concluiu que recrutamento alveolar era capaz de 

reverter as atelectasias que se formaram durante a indução anestésica [72].  

Em 2006, Whalen e cols. evidenciaram que a oxigenação arterial de 

pacientes obesos sendo submetidos a cirurgia bariátrica por laparoscopia 

poderia melhorar caso estes pacientes fossem submetidos a recrutamento 

alveolar seguido de ajuste da PEEP [73]. No entanto, este estudo sugeriu: 1) 

curta duração de tais manobras; e 2) custo hemodinâmico de sua realização, 

com maior necessidade de drogas vasopressoras para os pacientes submetidos 

ao recrutamento. Dois anos depois, em 2008, Maisch e col. recrutaram e 

titularam a PEEP em 20 pacientes, evidenciando melhora da complacência e 

redução do espaço morto após manobra de recrutamento seguido do uso da 

PEEP titulada [74].  

Outro estudo, em pacientes obesos mórbidos [75], avaliou a formação de 

atelectasia em pacientes cirúrgicos durante o período intraoperatório em três 
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intervenções: 1) PEEP fixa em 10 cmH2O; 2) manobra de recrutamento 

associada a PEEP de zero; e 3) manobra de recrutamento associada a PEEP de 

10 cmH2O. Foi observado que os pacientes do terceiro grupo apresentaram 

menos atelectasias que os dois outros grupos. Tal estudo mostrou a relevância 

da manobra de recrutamento nos pacientes submetidos à indução anestésica e 

ventilação mecânica. Mais importante que isso, ficou evidente o benefício da 

associação de PEEP com manobra de recrutamento. No ano seguinte, Futier e 

cols. [76] realizaram estudo em pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica. 

Neste, foi observado que recrutamento alveolar associado à PEEP melhorou a 

mecânica pulmonar, a oxigenação e o volume pulmonar ao final da expiração 

quando comparado ao grupo que foi simplesmente submetido à PEEP sem 

recrutamento alveolar [76]. 

Os dois maiores estudos clínicos já realizados sobre ventilação mecânica 

em pacientes anestesiados utilizaram de manobras de recrutamento. O 

IMPROVE [5] comparou um grupo com ZEEP e VT 10-12 ml/kg com outro que 

usava PEEP 6-8 cmH2O e VT 6-8ml/kg associado a manobras de recrutamento 

periódicos com CPAP de 30 cmH2O por 30 segundos a cada 30 minutos de 

anestesia. O PROVHILO [17], por sua vez, comparou um grupo com PEEP de 2 

cmH2O e VT de 8ml/kg com outro que usava PEEP 12 cmH2O e VT de 8ml/kg 

associado com manobras de recrutamento realizadas por meio de aumento de 

volume corrente. Tais manobras de recrutamento eram realizadas após a 

indução anestésica, após qualquer desconexão, antes da extubação e caso o 

paciente apresentasse oximetria de pulso < 90%. Ainda que os estudos não 

tivessem como principal objetivo avaliar o efeito das manobras de recrutamento 
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no intraoperatório, ambos reconhecem sua utilidade para diminuir a formação de 

atelectasia. 

Outro estudo, recentemente publicado, avaliou os benefícios de 

recrutamento alveolar em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca [20]. 

Costa Leme e cols. estudaram os efeitos da manobra de recrutamento alveolar 

associado a PEEP em pacientes hipoxêmicos após cirurgia cardíaca. O uso de 

manobra de recrutamento no pós-operatório com pressão de pico de 45 cmH2O 

associada a uma PEEP fixa de 13 cmH2O resultou em menor tempo de 

permanência na unidade de terapia intensiva e menor tempo de internação 

hospitalar quando comparado ao grupo que realizou manobra de recrutamento 

com pressão de pico de 20 cmH2O e PEEP de 8 cmH2O. 

É possível notar, portanto, a crescente importância das manobras de 

recrutamento alveolar para aqueles pacientes que apresentem, de fato, massa 

pulmonar recrutável, o que, mesmo na SDRA, não são todos os pacientes [77]. 

Além disso, é importante perceber que os benefícios observados de estratégias 

de recrutamento alveolar são efetivos quando associados a ajuste adequado da 

PEEP, o que leva a redução da pressão de distensão. Tal fator é hoje associado, 

ainda que baseado em estudos retrospectivos, a melhor prognóstico tanto em 

pacientes com SDRA [9] quanto em pacientes submetidos a ventilação mecânica 

durante o intraoperatório [10, 78]. 
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2.3 Titulação de PEEP e ventilação protetora 

 

O conceito de ventilação mecânica protetora já é muito bem estabelecido 

em pacientes com SDRA [1, 2, 68, 79]. Recentemente, aventou-se a 

possibilidade de que a proteção gerada pelo baixo VT estaria mais associada à 

pressão gerada que ao volume em si. O que importaria, portanto, seria a pressão 

de distensão, definida por Pressãoplatô – PEEP [9]. A pressão de distensão seria 

capaz de refletir a quantidade de pulmão que está, de fato, disponível para 

ventilação. O aumento da PEEP, por conseguinte, poderia diminuir a quantidade 

de estresse pulmonar gerado durante a inspiração, ainda que parâmetros de 

ventilação protetora (Pressãoplatô, por exemplo) fossem excedidos.  

O uso de ventilação protetora no intraoperatório é um pouco mais recente. 

Ainda que novo, já existe consenso sobre o uso de baixo VT, porém o uso de 

PEEP permanece em discussão [23, 80]. Prova disso são os dois últimos 

grandes estudos realizados em pacientes em ventilação mecânica no 

intraoperatório [5, 17]: ambos utilizaram VT baixo em um dos braços testados. 

Ainda assim, a PEEP utilizada no braço controle variou. O IMPROVE comparou 

ZEEP a PEEP de 6 cmH2O e o PROVHILO comparou PEEP 2 cmH2O a PEEP 

12 cmH2O, com os grupos intervenção sendo submetidos a manobra de 

recrutamento. Os resultados dos estudos foram opostos. Por um lado, o 

IMPROVE evidenciou diminuição na incidência de complicações pulmonares 

com a estratégia que associou PEEP de 6 cmH2O a VT de 6-8 ml/kg e manobras 

periódicas de recrutamento. Por outro, o PROVHILO não viu redução da 
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complicação entre os dois grupos ventilados ambos com VT de 8 ml/kg, mas com 

a diferença de PEEP de 2 vs. 12 cmH2O. 

Estudos recentes mostraram o benefício de PEEP individualizada em 

diferentes situações. Erlandsson et al relataram que, em pacientes sendo 

submetidos a cirurgia laparoscópica, a titulação de PEEP pela análise da 

capacidade residual funcional pulmonar poderia minimizar o shunt sem causar 

colapso hemodinâmico [81]. Zhao et al titularam a PEEP com TIE buscando 

homogeneidade na ventilação [82]. Em 2014, Blankman et al. utilizaram a TIE 

para calcular a PEEP “ideal”, definida como a PEEP de menor hiperdistensão e 

colabamento, em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca [83]. Depois, 

em 2016, o mesmo grupo comparou a TIE com o cálculo de espaço morto para 

detectar PEEP de ventilação homogênea em pacientes de pós-operatório de 

cirurgia cardíaca [84].  

Apesar do aparente benefício, é imperativo lembrar, no entanto, que 

estudos que visaram individualizar a PEEP, tanto em pacientes com SDRA [21, 

69] como em pacientes anestesiados com pulmões sadios [22], não 

evidenciaram redução da morbi-mortalidade. O ART (do inglês, Alveolar 

Recruitment Trial), maior estudo já realizado que comparou a estratégia 

ventilatória do ARDSNet [85] à estratégia de abordagem do pulmão aberto (do 

inglês open lung approach ou OLA). Em tempo: a estratégia OLA consiste em 

recrutar os pulmões e titular a PEEP de forma decrescente em. A cada passo, 

calcula-se complacência pulmonar. Ao final da titulação, o pulmão é novamente 

recrutado e a PEEP é então colocada 2 cmH2O acima do valor de PEEP com 

melhor complacência [21]. Em outras palavras: se a melhor complacência era na 
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PEEP de 10 cmH2O, coloca-se a PEEP em 12 cmH2O. Com a inclusão de 1010 

pacientes de 120 UTIs de 9 países, o grupo submetido a estratégia OLA 

apresentou mortalidade em 28 dias maior que o grupo controle. Apesar de que 

levou a uma diminuição da pressão de distensão, tal queda não diminuiu 

mortalidade. Ou seja, o benefício fisiológico não se converteu em melhor 

desfecho clínico. 

Em 2018, Ferrando e cols. também tentaram individualizar a estratégia 

ventilatória no perioperatório, randomizando 1000 pacientes entre quatro 

estratégias ventilatórias diferentes [22]. Mais uma vez, o grupo submetido a 

estratégia OLA não apresentou menor incidência do desfecho primário 

(composto por complicações sistêmicas e pulmonares juntas) que aqueles 

submetidos a estratégia convencional. Novamente, o grupo submetido a 

estratégia OLA apresentou redução da pressão de distensão sem que isso 

acarretasse um benefício clínico.  

Até a presente data, nenhum estudo que visasse a individualização da 

PEEP e, por conseguinte, reduzisse a pressão de distensão evidenciou a 

superioridade de tal estratégia. Talvez a titulação de PEEP acima de valores 

tidos como “padrão” seja importante em pacientes que precisem de uma maior 

pressão intratorácica [24]. Nesse sentido, a associação de parâmetros 

ventilatórios protetores com VT baixo e PEEP individualizada deve beneficiar os 

pacientes obesos. Assim, ficamos no aguardo do PROBESE [86].   
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2.4 Métodos de imagem para avaliação da função 

pulmonar 

 

Diferentes métodos para a avaliação da função pulmonar foram criados 

e/ou estão em desenvolvimento. A TC de tórax é considerada o padrão-ouro 

para avaliação de aeração de pacientes com SDRA [87]. No entanto, a 

necessidade de transportar o paciente até o centro radiológico e o fato de ser 

uma tecnologia com radiação ionizante limitam seu uso em pacientes cirúrgicos. 

Uma vez adquirida a imagem, é possível fazer uma análise visual ou quantitativa, 

a primeira realizada por radiologistas e a segunda por meio de programas de 

computador [88]. Para a análise quantitativa, em geral é usada as unidades de 

Hounsfield (do inglês Hounsfield units – HU) para padronização da escala da 

tomografia. As HU estimam de forma confiável a densidade tecidual, expressa 

por gramas por mililitro [89]. O peso pulmonar pôde, assim, ser estimado 

multiplicando densidade e volume, e limites arbitrários foram definidos para 

distinguir tecido pulmonar hiperaerado, normal ou hipoaerado [88]. A TC de tórax 

é, desta forma, utilizada para avaliar a recrutabilidade dos pacientes [77] e os 

efeitos do recrutamento alveolar com PEEP [90].  

A tomografia de impedância elétrica (TIE), por sua vez, é uma nova técnica 

potencialmente capaz de monitorar esses desequilíbrios e avaliar de forma 

confiável a ventilação regional em diferentes regiões torácicas. Livre de radiação 

e não invasiva, a técnica utiliza medidas de potenciais elétricos da parede 

torácica e fornece imagem do pulmão avaliando a distribuição da ventilação e 

demonstrando áreas colapsadas ou hiperdistendidas [91-93]. As informações 
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obtidas por meio da TIE mostraram boa correlação com a variação de conteúdo 

gasoso dentro do pulmão, embora, no presente momento, ainda não possa 

avaliar densidades teciduais, do modo como é obtido com a tomografia 

computadorizada convencional [93]. 

Estudos que utilizaram a TIE durante intraoperatório mostraram a utilidade 

desta tecnologia para avaliar o redirecionamento da ventilação para áreas 

dorsais com o uso de pressões maiores [94] e a prevenção da redistribuição da 

ventilação para regiões ventrais no paciente supino [95]. Estas regiões ventrais 

na posição supina também podem ser identificadas como não-dependentes, 

onde há menor relação ventilação/perfusão. Em pacientes com lesão pulmonar 

aguda, a TIE já foi utilizada para ajustar uma PEEP que determine colapso 

mínimo, melhor troca gasosa e menor risco de lesão induzida pelo ventilador 

mecânico, causado pela hiperdistensão nas regiões ventrais e pelo colapso 

cíclico nas regiões dorsais [91]. Ainda não existem estudos, durante o 

intraoperatório, avaliando o uso da TIE para definir o melhor ajuste da PEEP que 

tenham realizado também alguma medida de avaliação no pós-operatório de tais 

pacientes, de modo a observar se a intervenção foi capaz de reduzir atelectasia. 

Os estudos em andamento com o uso de estratégias protetoras têm usado 

valores fixos de PEEP o que, em algumas situações, pode ser uma estratégia 

subótima para alguns pacientes ou ainda inadequada para outros [96]. 

Outros métodos que podem ser utilizados para a avaliação da função 

pulmonar merecem menção. A radiografia convencional de tórax é um método 

rápido e à beira-leito comumente utilizada para avaliação da função pulmonar 

em pacientes internados na UTI em situações que não restritas aos pacientes 
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com SDRA, como na detecção de pneumotórax ou na verificação da posição do 

tubo orotraqueal ou de cateter venoso central [97, 98]. Ainda que seja necessária 

para o diagnóstico de ARDS [99] é considerada um método questionável para a 

detecção de atelectasias em pacientes em supino [100]. Sua sensibilidade e 

especificidade são baixas se comparada a TC de tórax.   

A ultrassonografia tem sido recentemente usada para avaliação do 

parênquima pulmonar em diversas situações [101]. Por não ser invasiva e não 

emitir radiação, tem ganhado cada vez mais utilidade na UTI e no centro 

cirúrgico, tanto para avaliação de pulmões saudáveis [102] quanto para 

avaliação de pulmões de paciente com SDRA [103]. No entanto, a 

ultrassonografia é incapaz de indicar hiperdistensão alveolar ou de estimar 

quantitativamente a formação de atelectasias. Um método que permita análise 

contínua da função pulmonar e fosse portátil poderia viabilizar a otimização da 

ventilação mecânica para reduzir a heterogeneidade pulmonar durante a 

anestesia geral. 

O PET (do inglês Positron Emission Tomography) é um método funcional 

baseado na utilização de um marcador radioativo que pode ser usado na 

investigação de pacientes com SDRA [104]. O PET é capaz de quantificar 

perfusão regional, ventilação, aeração, edema, permeabilidade vascular, 

atividade metabólica de células inflamatórias, atividade enzimática e expressão 

genética pulmonar [105, 106]. Entretanto, a utilização de tal ferramenta para 

simples avaliação de atelectasias nunca foi utilizada e este método não parece 

superior a TC de tórax padrão no caso deste estudo. 
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Finalmente, a ressonância magnética de pulmão é outra técnica que nos 

permite realizar um estudo fisiopatológico da doença pulmonar [88]. É importante 

ressaltar, todavia, que impedimentos técnicos como a baixa velocidade de 

aquisição de imagens, a baixa densidade de prótons no pulmão e a 

susceptibilidade de artefatos na interface do tecido com o ar dificultam a 

utilização de tal método na avaliação pulmonar do dia-a-dia [88]. 



 

3. HIPÓTESES DO ESTUDO 
 

1. A PEEP titulada de acordo com parâmetros de hiperdistensão e colapso 

apresentará grande variabilidade entre os sujeitos da pesquisa. 

2. A PEEP titulada será capaz de reduzir massa pulmonar não-aerada 

após a extubação quando comparada com PEEP de 4 cm H2O. 

3. A PEEP titulada proporcionará menor pressão de distensão que PEEP 

4 cmH2O. 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

1. Avaliar os valores de PEEP titulada durante o intraoperatório de pacientes 

com pulmões saudáveis sob anestesia geral para cirurgia aberta e 

laparoscópica; 

2. Comparar a massa de pulmão não-aerado após a extubação entre os 

pacientes ventilados com PEEP titulada e PEEP 4 cmH2O. 

3. Comparar a mecânica respiratória e a oxigenação de pacientes 

submetidos a PEEP titulada e PEEP  4 cmH2O; 

4. Comparar a hemodinâmica e a administração de fluidos no intraoperatório 

entre os pacientes submetidos a PEEP titulada e PEEP  4 cmH2O; 

5. Comparar o tempo de internação hospitalar entre os dois braços do 

estudo. 

 

 

 

 

 

 



 

5. MÉTODOS 

 

O financiamento do estudo foi realizado pela FAPESP (projeto Nº: 

2013/04059-0) e foi aprovado pelo Comitê de Ética do Departamento de Cirurgia, 

pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e 

pelo Comitê de Ética do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (número do 

parecer na Plataforma Brasil 1.217.446 e CAAE 13768713.0.000.68). O estudo 

foi também registrado no Clinical Trials sob o número NCT02314845.  

Os pacientes foram recrutados em dois hospitais do Complexo do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: Instituto 

Central e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Entre agosto de 2014 e 

abril de 2016, quarenta pacientes sendo submetidos a cirurgia abdominal eletiva 

foram incluídos de forma não consecutiva após obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE era obtido no dia anterior ao 

procedimento cirúrgico e de forma independente à avaliação pré-anestésica 

realizada pelo anestesiologista responsável pelo caso. Nenhum dos pacientes 

que aceitaram participar do protocolo recebeu medicação pré-anestésica. 

Os critérios de inclusão eram:  

1. Idade maior que 18 anos;  

2. Anestesia geral com necessidade de bloqueio neuromuscular.  

Os critérios de exclusão eram:  

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02314845
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1. Paciente classificado pela American Society of Anesthesiologists 

como ASA-P3 ou acima;  

2. Paciente portador de doença respiratória obstrutiva e/ou restritiva 

com diagnóstico confirmado por exame de espirometria;  

3. Paciente com preditores de via aérea difícil ou com via aérea difícil 

documentada em prontuário ou em relato médico, 

4. Paciente portador de marca-passo. 

5. Paciente com indicação de internação em UTI após cirurgia.  

Dados coletados durante entrevista de inclusão dos pacientes no protocolo 

eram: idade, sexo, peso e altura para cálculo de índice de massa corpórea (IMC) 

e de peso predito (PBW), perímetro torácico, tipo de cirurgia a que o paciente 

seria submetido, comorbidades, tabagismo, neoplasia e quimioterapia. 

A randomização dos pacientes se deu de forma estratificada. Vinte 

pacientes sendo submetidos à cirurgia laparoscópica e vinte sendo submetidos 

à cirurgia abdominal aberta foram randomizados, de forma não consecutiva, por 

meio de sorteio com envelopes opacos, em 2 grupos: PEEP titulada (PEEPT) e 

PEEP de 4 cmH2O (PEEP4) (Figura 1).  
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Figura 1 - Randomização estratificada dos pacientes  

 

4.1. Monitorização e manejo anestésico 

 

Após entrada do paciente em sala de cirurgia e realizados os devidos 

procedimentos de identificação do paciente e do procedimento cirúrgico que 

seria realizado, os pacientes foram monitorados como habitualmente é feito 

durante o perioperatório: cardioscopia contínua em derivações DII e D5, 

mensurações de pressão arterial não invasiva, saturação periférica de 

hemoglobina por oximetria de pulso e analisador de gases conectado à cânula 

orotraqueal (apenas após a intubação orotraqueal).  

Além da monitorização de rotina, o paciente era também monitorizado com 

a TIE. A TIE é um aparelho de monitorização não-ionizante e não-invasivo 

composto por 32 eletrodos que são capazes de captar e medir a condutividade, 

40 pacientes

Cirurgia Laparoscópica

(N=20)

Cirurgia Aberta

(N=20)

Randomização Randomização

PEEP4

(N=10)

PEEPT

(N=10)

PEEP4

(N=10)

PEEPT

(N=10)
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a permissividade e a impedância do tórax. Uma faixa descartável de eletrodos 

do TIE (Modelo DX-1800, Dixtal, Brasil) foi colocada na região torácica entre o 

4° e 5° espaço intercostal, abaixo das axilas e superiormente à região das 

mamas nos pacientes do sexo feminino e o sensor de fluxo e pressão do 

tomógrafo de impedância foi conectado ao circuito de ventilação mecânica após 

a intubação orotraqueal.  

Um acesso venoso com cateter de teflon de calibre 20G ou 18G era então 

puncionado para administração de medicações durante o período perioperatório. 

A indução da anestesia geral foi promovida pela infusão via venosa e alvo-

controlada (IAC) de propofol com alvo regulado a 4 mcg.ml-1, remifentanil em IAC 

com alvo de 3 ng.ml-1 e cisatracúrio por via venosa em bôlus na dose de 0,2 

mg.kg-1. Para garantir que o paciente não apresentasse esforço inspiratório 

durante o intraoperatório, o cisatracúrio foi repicado a cada 40 minutos em doses 

de 0,05 mg.kg-1. A administração de fluidos, bem como de drogas vasoativas em 

bôlus como metaraminol e efedrina e o controle da profundidade anestésica e da 

analgesia perioperatórias foram realizadas conforme julgamento clínico 

realizado pelo anestesiologista em sala. A manutenção da anestesia foi realizada 

com anestesia venosa total também de acordo com o anestesiologista em sala. 

Logo após indução da anestesia e intubação orotraqueal (IOT), era verificada 

a correta localização da sonda orotraqueal por meio de detecção de CO2 pelo 

analisador de gases, pelo sensor de pressão e pelo fluxômetro da TIE conectado 

à sonda orotraqueal. Antes do início dos procedimentos protocolares, a artéria 

radial foi cateterizada com cateter de teflon de calibre 20G a fim de que se tivesse 

medida instantânea da pressão arterial do paciente e para que fosse possível a 
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coleta de gasometrias arteriais durante o procedimento operatório. Os pacientes 

foram então submetidos aos protocolos de investigação descritos a seguir 

(figura 2). 

 

Figura 2 - Procedimentos do protocolo de pesquisa: linha do tempo desde 

a assinatura do TCLE até a realização de TC de tórax após a extubação 

 

4.2 Dados de ventilação mecânica: do basal ao fim da 

cirurgia 

 

Para obtenção de dados basais, todos os pacientes foram ventilados após 

IOT em volume controlado (VCV), por 5 minutos, com FIO2 = 0,5, PEEP = 4 

cmH2O, VT = 6 ml/kg de peso predito, pausa inspiratória de 30% e frequência 

respiratória (fR) para manter ETCO2 entre 35 e 45 mmHg. Após este período, os 

pacientes foram submetidos a uma manobra de recrutamento alveolar (MRA) em 

modo pressão controlada (PCV) com PEEP de 20 cmH2O e pressão inspiratória 

de 40 cmH2O por 2 minutos, com fR = 15 irpm, relação I:E de 1:1 e FiO2 = 1.0. 

Importante ressaltar que o aumento da PEEP de 4 até 20 cmH2O ocorreu de 
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forma progressiva, com passos intermediários e de forma não padronizada, à 

medida que a hemodinâmica do paciente se adequava à elevação da pressão 

intratorácica. 

A MRA era interrompida e a PEEP voltava a 4 cmH2O caso o paciente 

apresentasse: 1) hipotensão não responsiva à administração de vasopressores 

em bôlus até 20 segundos após a infusão da droga; 2) arritmia cardíaca; 3) 

bradicardia extrema (FC<50bpm); 4) esforço inspiratório; 5) sinal de 

superficialização do plano anestésico; ou 6) dessaturação com SpO2 < 92%. 

Após estabilização do paciente, uma nova MRA era realizada. 

Após 2 minutos de MRA em PCV, o procedimento de titulação da PEEP 

era iniciado em VCV nos seguintes parâmetros: FIO2 = 1.0, fR = 20, I:E de 1:2, 

pausa inspiratória de 30%, VT = 6 ml/kg, PEEP = 20 cmH2O e iniciava-se, 

portanto, o processo de redução da PEEP em 2 cmH2O a cada 40 segundos até 

que a PEEP de 4 cmH2O fosse atingida (figura 3). 
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Figura 3 - Parâmetros ventilatórios durante a MRA e titulação da PEEP: Todos 

os pacientes foram submetidos a uma manobra de recrutamento em PCV por 2 

minutos (com PEEP de 20 cmH2O e PINS de 20 cmH2O) e depois a uma manobra 

de titulação da PEEP em VCV com 40s de duração em cada PEEP (de 20cmH2O 

a 4 cmH2O). 

 

 

Após o processo de titulação da PEEP, a TIE é capaz de calcular 

complacência, e estimar a hiperdistensão pulmonar e colapso em todos os 

passos de PEEP testados (figuras 4 e 5A e 5B). A PEEPT foi considerada 

aquela à esquerda do cruzamento entre colapso e hiperdistensão (figura 6), isto 

é: caso o cruzamento ocorresse na pressão de 12.1 cmH2O, a PEEP titulada 

escolhida seria de 14 cmH2O; caso o cruzamento ocorresse em 13.9 cm H2O, a 

PEEP titulada também seria de 14 cmH2O. 
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Figura 4 - Dados fornecidos pela TIE ao final da manobra de titulação da 
PEEP 
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Figura 5 - Análise online da titulação da PEEP: dados fornecidos pela TIE ao 

final da manobra de titulação da PEEP 

 

Após os procedimentos de recrutamento e titulação da PEEP, os pacientes 

foram novamente recrutados e então randomizados de forma estratificada e em 

A 

B 
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bloco através de um sorteio com envelopes fechados. Para cada tipo de cirurgia 

(laparoscópica ou aberta) havia 5 envelopes com 4 casos (PEEPT ou PEEP4) 

em cada envelope. 

Após a randomização, os pacientes foram mantidos em VCV com FIO2 de 

0,5, fR suficiente para manter ETCO2 entre 35 e 45mmHg, I:E de 1:2, VT=6-

8ml/kg. A FIO2, captada pelo analisador de gases, poderia ser aumentada caso 

paciente apresentasse SpO2 < 92%. A FIO2 mínima era de 50%. 

 

 

Figura 6 - Conceito proposto de PEEP titulada: após a manobra de recrutamento 

alveolar, iniciava-se o procedimento de titulação da PEEP guiada pela TIE. À 

medida que se reduzia a PEEP, aumentava-se o colabamento e reduzia-se a 

hiperdistensão. A seta indica o ponto de encontro entre hiperdistensão e colapso 

e a parte circulada mostra a PEEP titulada que foi escolhida para o paciente. 
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Vale ressaltar que os pacientes submetidos à cirurgia videolaparoscópica 

foram submetidos a novo recrutamento alveolar e nova titulação da PEEP após 

instalação de pneumoperitôneo (dados não relatados nesta tese). Neste caso, a 

PEEP utilizada durante a cirurgia foi aquela titulada sem pneumoperitôneo. 

Medidas de mecânica respiratória (pressão de distensão alveolar, pressão 

de platô, volume corrente, complacência do sistema respiratório e colapso 

pulmonar) foram colhidas nos seguintes tempos (figura 7A e 7B):  

1. Basal pós-IOT; 

2. PEEP titulada durante procedimento de titulação da PEEP; 

3. PEEP de 4cmH2O ao final do procedimento de titulação,  

4. Pós-randomização; 

5. Pós-insuflação peritoneal (apenas nos pacientes submetidos a 

cirurgia laparoscópica); 

6. 1h de cirurgia; 

7. Final da insuflação (apenas nos pacientes submetidos a cirurgia 

laparoscópica); 

8. Pré-extubação (pré-EOT). 

Dados de hemodinâmica (frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão 

diastólica e pressão arterial média) foram colhidos nos seguintes tempos: 

1. Basal pós-IOT 

2. Pós-randomização 

3. Pós-insuflação peritoneal 
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4. 1h de cirurgia 

5. Final da insuflação peritoneal 

6. Pré-extubação 

Três gasometrias artérias foram colhidas da seguinte forma:  

1. Pós-titulação;  

2. Com 1h de cirurgia;  

3. Pré-extubação.   

 

4.3 Desmame ventilatório e protocolo para aquisição 

de imagens por tomografia computadorizada 

 

Ao final da cirurgia, os pacientes foram extubados em pressão de suporte 

ventilatório (PSV) com os mesmos parâmetros colocados durante o 

intraoperatório, obedecendo aos limites de ETCO2 e SpO2 propostos no início do 

protocolo. O tempo para o paciente ser levado para a realização da tomografia 

computadorizada (TC) de tórax, a diurese, a quantidade de fluidos 

administrados, a perda sanguínea, o uso de drogas vasoativas e de anestesia 

em neuroeixo (subaracnóidea ou peridural) bem como a duração do 

procedimento anestésico e do tempo cirúrgico foram registrados. 
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Figura 7 - Tempos de coleta de dados nos dois grupos. A: Tempos de coleta de 

dados dos pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica. B: Tempos de coleta 

de dados dos pacientes submetidos a cirurgia aberta. Abreviações: MR: manobra 

de recrutamento; VM: ventilação mecânica; TIE: tomografia de impedância 

elétrica; GA: gasometria arterial; Pré-EOT: antes da extubação orotraqueal. 
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Durante a aquisição de imagem, os pacientes foram solicitados a segurar 

a respiração ao final de uma expiração normal durante 15 a 20 segundos, tempo 

necessário para aquisição das imagens volumétricas de tomografia em 

capacidade residual funcional (CRF). Para alcançar esta condição específica 

durante o ciclo respiratório, os pacientes foram orientados sobre essa manobra 

respiratória durante a explicação do estudo para obtenção da assinatura no 

termo de consentimento. Durante o transporte e na sala de tomografia 

computadorizada, os doentes foram monitorados continuamente pelo monitor de 

transporte Dixtal 2021 (Dixtal, São Paulo, Brasil) com eletrocardioscopia, 

frequência cardíaca, oximetria de pulso e pressão arterial não-invasiva. 

As aquisições tomografias volumétricas helicoidais do tórax foram 

realizadas a 120 kV e 80 mAs, tempo de rotação da ampola de 1 segundo, 

colimação 10 mm e “pitch” de 1. As imagens contínuas axiais foram 

reconstruídas usando o algoritmo de reconstrução do próprio equipamento de 

tomografia, com espessura de 5 mm, a partir dos dados volumétricos. As 

imagens foram registradas em uma janela para parênquima pulmonar (largura 

da janela = 1400 UH e centro da janela = -700 UH), gravadas no sistema de 

armazenamento de imagem do hospital para posterior análise em computador 

pessoal compatível com a plataforma IBM-PC. Dez imagens foram selecionadas 

para cálculo da porcentagem de massa pulmonar não aerada (densidade entre 

-200 e +100 UH) (figura 8).  
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Figura 8 - Cortes da tomografia de tórax realizada ao final do 

procedimento cirúrgico. As dez imagens da TC de tórax foram 

selecionadas e as áreas de interesse desenhadas a fim de que fosse. 

 

A análise das imagens de tomografia computadorizada utilizou programa 

especialmente concebido para medir dimensões, áreas, volumes e coeficientes 

de atenuação à passagem dos raios X pelo tecido em unidades Hounsfield nas 

imagens reconstruídas de tomografias volumétricas (Osiris 4.19, Hospital 

Universitário de Geneva, Geneva, Suíça). (figura 9)  
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Figura 9 - Software usado para cálculo de massa tecidual de pulmão não-
aerado 

 

 

4.4 Análise estatística 

 

O cálculo amostral foi realizado baseado em nosso segundo objetivo, a 

massa de pulmão não-aerado. Um estudo prévio [107] observou, em pacientes 

ventilados sem PEEP e com PEEP de 6 cmH2O, uma mediana de área de 

atelectasias pós-operatória de 5.2 cm2 (variação 1,6 e 12,2) versus 8,5 cm2 

(variação de 3 a 23,1). Desta forma, utilizando o teste bicaudal de Wilcoxon-

Mann-Whitney com software G*Power 3.1 [108], considerando perda de 10% da 
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amostra e assumindo α = 0,05 e poder de 85%, uma amostra de 40 pacientes, 

com 20 em cada braço, era necessária para observar tal diferença.  

O teste de Shapiro-Wilk foi realizado para determinar se as variáveis tinham 

distribuição paramétrica ou não-paramétrica. Variáveis de distribuição 

paramétrica foram descritas como média e desvio-padrão e as de distribuição 

não paramétrica foram descritas como mediana e intervalo interquartil. Variáveis 

categóricas foram descritas como proporções. 

Para análise univariada de variáveis contínuas foram aplicados teste T ou 

Mann Whitney. Para a análise de variáveis em diferentes pontos durante a 

cirurgia, um modelo de regressão linear misto foi realizado avaliando os fatores 

“tempo” (de titulação da PEEP até pré-EOT), “grupo” (PEEPT ou PEEP4) e 

interação entre ambos. Para comparações entre diferentes tempos, o teste de 

Sidak foi realizado. Os valores de pressão de distensão, pressão arterial média, 

PaO2/FiO2 e complacência do sistema respiratório foram calculados usando 

uma média de três pontos durante a cirurgia. 

Nenhum dado ou valor discrepante foi excluído. O total de dados ausentes 

é menor que 5% e nenhuma variável apresentou uma perda maior que 15%. 

Nenhuma forma de imputação de dado foi realizada. A análise estatística foi toda 

realizada no software SPSS 17.0 para Windows (Chicago, IL) e no GraphPad 

Prism V6 (GraphPad Software, EUA). O valor de P menor que 0,05 foi 

considerado significante utilizando testes bicaudais.  



 

6. RESULTADOS  

 

No total, 40 pacientes foram incluídos neste estudo. As características 

demográficas dos pacientes, enquanto divididos entre PEEPT e PEEP 4, estão 

descritas na tabela 1. Não houve nenhum relato de problemas clínicos durante 

o intraoperatório associado ao experimento em questão. 

Quando separados entre pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica 

ou aberta, aqueles submetidos a cirurgia abdominal aberta eram mais magros. 

No grupo submetido à cirurgia laparoscópica, a maior parte dos nossos pacientes 

eram mulheres de IMC maior que a mediana da população geral que foram 

submetidas à colecistectomia. No grupo de pacientes submetidos à cirurgia 

abdominal aberta, a maior parte é composta por homens que foram submetidos 

à prostatectomia. (tabela 2).  
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Tabela 1 - Características da população conforme PEEPT e PEEP4 

 

Variáveis demográficas e clínicas 
Todos  
(n=40) 

PEEP4  
(n=20) 

PEEPT  
(n=20) 

Idade, mediana (IQ), anos  52.5 (26-74) 54.2 (33-68) 50.7 (26-74) 

Sexo masculino (%)  18 (45) 8 (40.0) 10 (50.0) 

Peso, média (DP), kg  77.9 (15.6) 79 (15.9) 76.8 (15.6) 

Peso Ideal, média (DP), kg  56.4 (9.5) 54.3 (9.9) 58.6 (8.8) 

Índice de Massa Corpórea, média (DP) kg/m2  29.5 (4.3) 30.6 (4.2) 28.3 (4.23) 

Cirurgia        

 Urológica (%) 13 (32.5) 5 (25) 8 (40) 

 Gástrica (%) 19 (47.5) 10 (50) 9 (45) 

 Ginecológica (%) 8 (20) 5 (25) 3 (15) 

ASA 1 (%)  12 (30) 6 (30) 6 (30) 

Hipertensão (%)  18 (45) 8 (40) 10 (50) 

Hipotireoidismo (%)  3 (7.5) 1 (5) 2 (10) 

Diabetes (%)  7 (17.5) 2 (10) 5 (25) 

Doença Renal Crônica (%)  1 (2.5) 0 (0) 1 (5) 

Tabagismo (%)        

 Nunca (%) 27 (67.5) 16 (80) 11 (55) 

 Passado (%) 5 (12.5) 2 (10) 3 (15) 

 Atual (%) 8 (10) 2 (10) 6 (30) 

Neoplasia (%)  14 (35) 5 (25) 9 (45) 
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Tabela 2 - Características da população conforme tipo de cirurgia 

Variáveis demográficas e clínicas 

Laparoscópica (n=20) Aberta (n=20) 

PEEP4 
 (n=10) 

PEEP-EIT 
(n=10) 

PEEP4 
(n=10) 

PEEP-EIT 
(n=10) 

Idade, mediana 
(IQ), anos 

 52.1 
(41-
60) 

45.1 
(28-
65) 

56.4 
(33-
68) 

56.4 (26-74) 

Sexo masculino, n 
(%) 

 3 (30) 2 (20) 5 (50) 8 (80) 

Peso, média, ± 
DP, kg 

 86.5 ± 15.8 78.5 ± 17.1 71.5 ± 12.8 75.1 ± 14.6 

PBW, média± DP, 
kg 

 54.1 ± 12.5 54.7 ± 7.9 54.4 ± 7.2 62.4 ± 8.4 

IMC, média± DP, 
kg/m2 

 33.3 ± 2.4 30.0 ± 4.7 27.9 ± 3.9 26.7 ± 3.1 

Perímetro 
torácico, média± 
SD, cm 

 106.5 ± 7.2 100.9 ± 8.4 97.1 ± 8.3 97 ± 7.9 

 Tipo de Cirurgia          

 Urológica, n (%) 0 (0) 0 (0) 5 (50) 8 (80) 

 Gástrica, n (%)  10 (100) 9 (90) 0 (0) 0 (0) 

 Ginecológica, n 
(%) 

0 (0) 1 (10) 5 (50) 2 (20) 

ASA 1, n (%)   1 (0) 3 (30) 5 (50) 3 (30) 

ASA 2, n (%)   9 (90) 7 (70) 5 (50) 7 (70) 

Hipertensão, n (%)  4 (40) 7 (70) 4 (40) 3 (30) 

Hipotireoidismo, n 
(%) 

 1 (10) 2 (20) 0 (0) 0 (0) 

Diabetes, n (%)  1 (10) 3 (30) 1 (10) 2 (20) 

Doença Renal 
Crônica, n (%) 

 0 (0) 1 (10) 0 (0) 0 (0) 

Tabagismo          

 Nunca (%) 7 (70) 7 (70) 9 (90) 4 (40) 

 Passado (%) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 2 (20) 

 Atual (%) 2 (20) 2 (20) 0 (0) 4 (40) 

Neoplasia, n (%)  0 (0) 1 (10) 5 (50) 8 (80) 

Quimioterapia, n 
(%) 

 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

 

A mediana de PEEP titulada por TIE foi de 12 cmH2O (10-14). Indivíduos 

submetidos à cirurgia laparoscópica apresentaram PEEP titulada 

significativamente maior que aqueles submetidos à cirurgia aberta (13,5 ± 1,6 vs. 

10,2 ± 2,3 cmH2O; P<0,001) (tabela 3). 

 



Resultados  40 

Tabela 3 - Mediana da PEEP titulada pela TIE nos 4 grupos 

Critério de Escolha da PEEP 
Todos  
(n=40) 

Cirurgia Laparoscópica (n=20) Cirurgia Aberta (n=20) 

Randomização Randomização 

PEEP4 
 (n=10) 

T-PEEP 
 (n=10) 

PEEP4 
(n=10) 

T-PEEP 
(n=10) 

PEEP pela TIE, cmH2O 12 (10-14) 14 (12-16) 14 (12-14) 10 (10-12) 10 (8-10) 

____________________________________________________________________________________ 

Dados apresentados como mediana (IQ)  

  

Após a intubação e antes das manobras de recrutamento, quando todos 

os pacientes estavam sendo ventilados em VCV com PEEP de 4 cmH2O (tempo 

basal pós-IOT), não foi verificada nenhuma diferença significante nas variáveis 

respiratórias entre os dois grupos do estudo (PEEPT x PEEP4): pressão de 

distensão, pressão de platô, volume corrente, complacência do sistema 

respiratório e colapso pulmonar (estimado pela TIE) foram todos similares 

(tabela 4).  

Quando todos os pacientes foram brevemente ventilados na PEEP 

titulada durante o procedimento de titulação da PEEP, os parâmetros 

ventilatórios foram analisados e comparados a PEEP de 4cmH2O no basal pós-

IOT. Quando fazemos o cálculo de cada variável para os 40 pacientes incluídos 

no estudo, podemos perceber que houve uma redução significativa do colapso 

pulmonar, com diminuição de 38 ± 15% para 6 ± 4% (P<0,001), associada a 

aumento expressivo da complacência do sistema respiratório (de 39,4 ± 11,2 

para 75,0 ± 14,1; P<0,001) e diminuição importante da pressão de distensão 

alveolar (de 9,9 ± 2,6 to 5,4 ± 1,1 P<0,001) (tabela 4). Após randomização, a 

PEEP foi mantida no valor titulado para o grupo PEEPT e em 4 cmH2O para os 
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pacientes do grupo PEEP4. Consequentemente, os pacientes do grupo PEEPT 

apresentaram PEEP maior e pressão de platô maior durante as horas seguintes 

(tabela 4). 

A queda da pressão de distensão alveolar observada entre PEEP 4 

cmH2O e PEEP titulada apresenta correlação com IMC (R2=0,45, P<0,001) 

(figura 10): quanto maior o IMC, maior a resposta ao recrutamento alveolar e 

titulação da PEEP (figura 11). Durante a ventilação mecânica sob PEEP titulada, 

a pressão de distensão apresentou baixa correlação com IMC (R2 0,074, 

P=0,087) (figura 12).  
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Tabela 4 - Mecânica ventilatória: basal, durante a titulação e após-
randomização dos pacientes 

 

Tempo de 
Aquisição 

Parâmetros 

Laparoscópica (n=20) Cirurgia Aberta (n=20) 

Randomização Randomização 

PEEP4 
 (n=10) 

PEEPT 
(n=10) 

P 
PEEP4 
(n=10) 

PEEPT 
(n=10) 

P 

Após IOT 
(antes da 

Manobra de 
Recrutamento) 

VT/Kg 7 (0,7) 6,4 (0,5) 0,07 6,6 (0,5) 6,2 (0,7) 0,14 

PEEP 4,2 (0,3) 4,1 (0,4) 
 

4,1 (0,1) 4,4 (0,4) 
 

Platô 15,7 (2,4) 13,9 (3,3) 0,20 13,3 (2,5) 13,4 (1,9) 0,88 

Complacência 33,5 (8,1) 37,7 (9,7) 0,32 42,1 (15,7) 43,5 (7,9) 0,81 

Pressão de 
Distensão 11,6 (2,5) 9,8 (3,1) 0,19 9,3 (2,5) 9,1 (1,7) 0,87 

Colapso na TIE (%) 44,6 (15,4) 41,7 (18,0) 0,71 35 (16,1) 31,3 (9,2) 0,53 

Durante 
Titulação 
(na PEEP 

titulada pela 
TIE) 

VT/Kg 7,1 (0,5) 6,7 (0,5) 0,09 6,8 (0,5) 6,5 (0,6) 0,13 

PEEP 14,3 (1,5) 12,9 (1,6) 
 

10,2 (2,3) 10,3 (2,3) 
 

Platô 19,5 (2,0) 18,1 (1,9) 0,13 16,1 (3,1) 16,8 (3,3) 0,66 

Complacência 77,1 (14,0) 75,3 (8,6) 0,74 75,9 (18,0) 71,9 (15,7) 0,60 

Pressão de 
Distensão 5,3 (0,7) 5,2 (0,7) 0,80 6,0 (1,3) 6,5 (1,1) 0,34 

Colapso na TIE (%) 6,5 (5,6) 4,5 (3,9) 0,38 3,6 (1,8) 5,4 (2,8) 0,10 

Após 
Randomização 

(na PEEP 
Randomizada) 

VT/Kg 7,1 (0,7) 6,5 (0,8) 0,07 6,6 (0,4) 6,3 (0,6) 0,21 

PEEP 3,8 (0,3) 13,2 (1,4) <0,01 3,9 (0,3) 10,1 (2,0) <0,01 

Platô 13,7 (1,4) 18,7 (2,0) <0,01 11,7 (1,4) 16,6 (3,1) <0,01 

Complacência 39,6 (7,2) 67,6 (6,7) <0,01 48,8 (13,2) 66,2 (14,2) 0,01 

Pressão de 
Distensão 9,8 (1,4) 5,5 (0,8) <0,01 7,7 (1,5) 6,5 (1,3) 0,07 

Colapso na EIT (%) 42,5 (12,6) 10,3 (10,2) <0,01 29,8 (14,2) 8,5 (5,1) <0,01 

 

Dados estão descritos como media (DP).VT/Kg está expresso em ml/kg; PEEP, Platô e Pressão 
de Distensão estão expressos em cmH2O. Complacência está expressa em ml/cmH2O. Colapso 
está expresso em porcentagem da massa total de pulmão. P<0,05 (teste t) para a diferença entre 
PEEP4 e PEEPT no mesmo tipo de cirurgia (laparoscópica ou aberta). P < 0,05 está em negrito. 
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Figura 10 - Correlação entre PEEP Titulada e IMC 

 

 

 

Figura 11 - Correlação entre queda na pressão de distensão de acordo 
com o IMC dos pacientes 
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Figura 12 - Correlação entre pressão de distensão na PEEPT e IMC 
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com o grupo PEEPT mantendo pressão de distensão menor. Todos os dados de 

mecânica respiratória coletados podem ser visualizados na tabela 5. Em tempo: 

a tabela 4 foi extraída da tabela 5 apenas para chamar a atenção de alguns 

pontos que mereciam destaque. 
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Figura 13 - Evolução da pressão de distensão. Figura A: cirurgia aberta. 
Figura B: cirurgia laparoscópica 
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Tabela 5 - Todos os parâmetros ventilatórios 

Tempo de  
Aquisição 

Parâmetros 

Laparoscópica (n=20) Aberta (n=20) 

Randomização Randomização 

PEEP4 
 (n=10) 

PEEPT 
(n=10) 

P 
PEEP4 
(n=10) 

PEEPT 
(n=10) 

P 

Após IOT 
(antes da manobra 
de recrutamento) 

VT/Kg 7 (0,7) 6,4  (0,5) 0,07 6,6 (0,5) 6,2 (0,7) 0,14 

PEEP 4,2 (0,3) 4,1 (0,4) 
 

4,1  (0,1) 4,4 (0,4) 
 

Platô 15,7  (2,4) 13,9 (3,3) 0,20 13,3 (2,5) 13,4 (1,9) 0,88 

Complacência 33,5  (8,1) 37,7 (9,7) 0,32 42,1  (15,7) 43,5 (7,9) 0,81 

Pressão de Distensão 11,6  (2,5) 9,8 (3,1) 0,19 9,3  (2,5) 9,1 (1,7) 0,87 

Colapso no TIE  (%) 44,6 (15,4) 41,7  (18,0) 0,71 35 (16,1) 31,3 (9,2) 0,53 

Durante Titulação 
(na PEEP titulada) 

VT/Kg 7,1  (0,5) 6,7  (0,5) 0,09 6,8  (0,5) 6,5  (0,6) 0,13 

PEEP 14,3 (1,5) 12,9  (1,6) 
 

10,2  (2,3) 10,3 (2,3) 
 

Platô 19,5  (2,0) 18,1  (1,9) 0,13 16,1  (3,1) 16,8  (3,3) 0,66 

Complacência 77,1 (14,0) 75,3 (8,6) 0,74 75,9  (18,0) 71,9 (15,7) 0,60 

Pressão de Distensão 5,3  (0,7) 5,2  (0,7) 0,80 6,0  (1,3) 6,5  (1,1) 0,34 

Colapso no TIE  (%) 6,5 (5,6) 4,5  (3,9) 0,38 3,6 (1,8) 5,4 (2,8) 0,10 

Durante Titulação 
(PEEP 4 cmH2O) 

VT/Kg 7,2  (0,5) 6,7  (0,5) 0,05 6,6 (0,4) 6,4  (0,5) 0,34 

PEEP 3,7 (0,3) 3,8  (0,4)  4,0  (0,3) 4,2  (0,4)  

Platô 12,7  (1,4) 11,7  (1,2) 0,12 11,8  (1,4) 11,7 (2,0) 0,91 

Complacência 44,9 (8,8) 48,8  (7,7) 0,30 49,3  (12,6) 52,6 (13,4) 0,33 

Pressão de Distensão 8,9 (1,5) 8,0  (1,3) 0,15 7,8  (1,5) 7,5 (1,9) 0,74 

Colapso no TIE  (%) 39,2 (12,5) 36,4 (11,8) 0,62 21,4 (13,7) 22,0 (9,4) 0,91 

Após Randomização 
(PEEP selecionada) 

VT/Kg 7,1 (0,7) 6,5 (0,8) 0,07 6,6 (0,4) 6,3 (0,6) 0,21 

PEEP 3,8 (0,3) 13,2 (1,4) <0,01 3,9 (0,3) 10,1 (2,0) <0,01 

Platô 13,7 (1,4) 18,7 (2,0) <0,01 11,7 (1,4) 16,6 (3,1) <0,01 

Complacência 39,6 (7,2) 67,6 (6,7) <0,01 48,8 (13,2) 66,2 (14,2) 0,01 

Pressão de Distensão 9,8 (1,4) 5,5 (0,8) <0,01 7,7 (1,5) 6,5 (1,3) 0,07 

Colapso no TIE  (%) 42,5 (12,6) 10,3 (10,2 <0,01 29,8 (14,2) 8,5 (5,1 <0,01 

1h de Cirurgia 

VT/Kg 7,0 (0,6) 6,5 (0,7) 0,09 6,6 (0,4) 6,3 (0,6) 0,14 

PEEP 4,0 (0,2) 13,3 (1,4) <0,01 4,0 (0,3) 10,1 (2,1) <0,01 

Platô 18,4 (2,4) 22,0 (2,9) 0,06 13,6 (2,4) 18,3 (3,8) 0,03 

Complacência 26,4 (5,7) 42,5 (9,1) <0,01 39,3 (10,4) 51,6 (10,4) 0,02 

Pressão de Distensão 14,4 (2,5) 8,7 (1,8) <0,01 9,6 (2,4) 8,2 (1,8) 0,14 

Colapso no TIE  (%) 55,4 (10,6) 36,7 (17,3) 0,03 39,3 (17,0) 28,1 (9,2) 0,09 

Pré-EOT 

VT/Kg 7,2 (0,6) 6,6 (0,6) 0,06 6,8 (0,4) 6,5 (0,6) 0,29 

PEEP 4,0 (0,2) 13,3 (1,5) <0,01 4,0 (0,3) 10,2 (2,0) <0,01 

Platô 15,7 (1,9) 20,3 (2,2) <0,01 13,1 (2,1) 18,0 (3,3) 0,01 

Complacência 33,3 (6,8) 53,2 (4,3) <0,01 43,0 (14,6) 54,8 (10,2) 0,05 

Pressão de Distensão 11,8 (1,8) 7,1 (0,9) <0,01 9,2 (2,1) 7,8 (1,4) 0,11 
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Colapso no TIE  (%) 58,1 (7,3) 25,3 (13,8) <0,01 38,4 (17,3) 27,4 (7,9) 0,09 

Dados estão descritos como media (DP). VT/Kg está expresso em ml/kg; PEEP, Platô e Pressão de Distensão estão 
expressos em cmH2O. Complacência está expressa em ml/cmH2O. Colapso está expresso em porcentagem da massa 
total de pulmão. P<0.05 (teste t) para a diferença entre PEEP4 e PEEPT no mesmo tipo de cirurgia (laparoscópica ou 
aberta) 

As diferenças de PaO2/FiO2 são reflexo das alterações fisiológicas 

descritas acima. Pacientes no grupo PEEPT apresentaram PaO2/FiO2 maiores 

com diferenças ainda mais acentuadas se analisados os pacientes submetidos 

a cirurgia laparoscópica. (P<0,001) (figura 14). Apenas um paciente necessitou 

aumento de FIO2 até 0,6. A PaCO2 foi consistentemente mais elevada nos 

pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica quando comparados com aqueles 

sendo submetidos a cirurgia aberta (figura 15). As mudanças de ETCO2 

acompanharam as oscilações de PaCO2, não apresentando diferença entre os 

grupos (figura 16). Finalmente, a fR não foi diferente entre os grupos e 

apresentou discreto aumento para controle de ETCO2 (figura 17). 
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Figura 14 - Relação PaO2/FIO2 durante a cirurgia 
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Figura 15 - PaCO2 aferida em gasometria arterial colhida no intra-
operatório 
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Figura 16 - ETCO2 medido pelo analisador de gases do aparelho de 
anestesia 
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Figura 17 - Frequência respiratória a qual os pacientes foram submetidos 
enquanto em VM 
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Após extubação, os pacientes acordados, em ventilação espontânea e 

monitorizados foram encaminhados para a realização de uma TC de tórax. 

Quando foi realizada a comparação entre o grupo PEEPT e o grupo PEEP4, 

calculamos a massa pulmonar não-aerada e confirmou-se menor grau de 

atelectasia no grupo de PEEPT (porcentagem de tecido não aerado = 6,2± 4,1 

versus 10,8 ± 7,1; PEEPT vs. PEEP4, respectivamente; P=0,017) (figura 18)  

 

 

Figura 18 - Porcentagem de tecido pulmonar não-aerado na TC de tórax 
realizada ao final do protocolo com o paciente extubado em respiração 
espontânea 
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fluidos entre os grupos, bem como na diurese apresentada pelos pacientes. 

Aqueles submetidos a cirurgia aberta foram mais frequentemente submetidos a 

anestesia de neuroeixo. Nenhuma diferença foi observada na PAM dos 

pacientes ao longo do procedimento anestésico (figuras 19). Nenhum paciente 

apresentou complicações clinicas referentes ao recrutamento alveolar e a 

titulação da PEEP realizados durante o estudo. O tempo de internação hospitalar 

não foi diferente entre ambos os braços (figura 20). 

 

Tabela 6 - Manejo anestésico 

 Laparoscópica (n=20) Aberta (n=20) 

 
PEEP4 
 (n=10) 

PEEPT 
(n=10) 

P 
PEEP4 
(n=10) 

PEEPT 

(n=10) 
P 

Duração da Anestesia 
mediana (IQ), min 

225 (218-235) 198 (160-225) 0,04 247 (231-269) 217 (177-259) 0,09 

Duração da Cirurgia 
mediana (IQ), min 

158 (139-174) 135 (111-161) 0,17 192 (180-213) 140 (111-191) 0,04 

Débito urinário por hora 
mediana (IQ), ml 

116 (37,5-245) 125 (50-165) 0,74 141 (96-220) 163 (95-215) 0,89 

Fluidos por hora 
mediana (IQ), ml 

457 (409-510) 490 (461-571) 0,55 600 (558-625) 714 (666-725) 0,06 

Anestesia regional 
          

Intradural (%) 0 (0) 1 (10) 
 

4 (40) 5 (50) 
 

Peridural (%)  0 (0) 0 (0) 
 

3 (30) 3 (30) 
 

Drogas vasoativas 
          

MR (%) 9 (90) 9 (90) 
 

7 (70) 6 (60) 
 

Contínua (%) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0)  
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Figura 19 - Evolução da PAM durante o intraoperatório 
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Figura 20 - Tempo de internação hospitalar 
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7. DISCUSSÃO 

 

Esse estudo piloto testou o impacto fisiológico de uma estratégia com 

individualização da PEEP em pacientes sob anestesia geral e sendo submetidos 

a ventilação mecânica protetora. Os principais achados foram: (1) a PEEP 

titulada pelo TIE apresentou ampla distribuição; (2) os efeitos benéficos 

persistiram após a extubação: aqueles ventilados com a PEEP titulada 

apresentaram menor massa não-aerada de pulmão em tomografia 

computadorizada de tórax; (3) a PEEP titulada reduziu colapso pulmonar, 

reduziu pressão de distensão, melhorou oxigenação e aumentou a complacência 

do sistema respiratório quando comparada com PEEP de 4 cm H2O; (4) o grupo 

submetido a PEEP titulada não apresentou instabilidade hemodinâmica nem 

precisou de mais drogas vasoativas ou fluidos. 

 

6.1. PEEP Identificada 

 

Em 2009, Costa e cols. [91] publicaram um artigo no qual descreviam um 

algoritmo que estimava o colapso e a hiperdistensão pulmonares. Partindo da 

premissa em que não há colapso após uma manobra de recrutamento alveolar 

efetiva, a complacência do sistema respiratório melhora enquanto há diminuição 

da hiperdistensão e piora quando há excesso de colapso a medida em que a 

PEEP é reduzida durante a manobra de titulação. Assim, com o uso desta 

ferramenta torna-se possível inferir que PEEPs altas, em geral, resultam em mais 
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hiperdistensão que colapso enquanto PEEPs baixas resultam em mais colapso 

que hiperdistensão [91]. Esse estudo sugere que a individualização de PEEP 

apresenta ampla distribuição entre os pacientes (de 6 a 16 cm H2O).  

Estudos recentes que propuseram individualização da PEEP também 

mostraram grande variabilidade [109-111]. Ferrando e cols. randomizaram 36 

pacientes entre dois grupos: PEEP de 5 cm H2O e PEEP titulada de acordo com 

a estratégia open lung approach (OLA). A PEEP titulada variou 8±2 cm H2O e o 

grupo submetido a estratégia OLA apresentou melhor complacência e menor 

pressão de distensão [109]. Um ano depois, o mesmo grupo publicou um estudo 

em que a manobra de titulação foi individualizada para cada paciente de acordo 

com a oximetria de pulso [110]. Neste estudo, a PEEP de fechamento da via 

aérea- definida como aquela em que a oximetria caiu abaixo de 97%- variou 

entre 2 e 20 cm H2O. Ainda nessa linha de individualização da PEEP, Nestler e 

cols. individualizaram a PEEP em pacientes com IMC acima de 35 de forma que 

a PEEP titulada fosse aquela que apresentasse maior volume pulmonar ao final 

da expiração. Mais uma vez, o valor médio da PEEP apresentou grande 

distribuição, com média de 18,5 cm H2O e desvio padrão de 4,6 [111]. 

 Tal variabilidade observada em diferentes estudos significa que a 

padronização da PEEP para pacientes com pulmões saudáveis é problemática. 

Neste sentido, um editorial publicado recentemente chamou a atenção da 

necessidade de diferenciação entre pacientes magros e obesos [23]. Em nosso 

estudo, é possível ratificar tal afirmação. Quando olhamos, por exemplo, para os 

pacientes antes da randomização, quando todos já tinham sido submetidos a 

titulação da PEEP, observamos que uma PEEP de 6 cm H2O pode causar uma 
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grande variabilidade de colapso pulmonar (de 3% a 33% de massa pulmonar 

não-aerada) enquanto uma PEEP de 16 cm H2O pode causar de 5% a 52% de 

hiperdistensão pulmonar. Tal variação é dependente exclusivamente de 

características individuais dos pacientes. 

Outros aspectos relevantes deste estudo foi a utilização de um método 

que é rápido (aproximadamente 5 minutos) e reproduzível à beira-leito [91]. 

Quando a titulação da PEEP é realizada de forma decrescente e em pequenos 

passos, o equilíbrio mecânico é rapidamente atingido, entre 3 e 5 ciclos 

respiratórios. Dessa forma, a resposta pulmonar a cada passo da titulação da 

PEEP pode ser medida a cada 20 a 30 segundos. Outros métodos levariam mais 

tempo. Caso a titulação tivesse sido realizada de acordo com gasometria arterial, 

conforme realizado por Borges e cols em estudo publicado em 2006 [62], o 

equilíbrio de cada passo seria atingido entre 4 e 10 minutos, o que torna tal 

estratégia impraticável. Recentemente, uma nova abordagem usando oximetria 

de pulso- que leva 1 a 2 minutos para atingir o equilíbrio a cada passo- foi 

proposta. Ferrando e cols. incluíram 30 pacientes sob anestesia geral em um 

estudo para individualizar o recrutamento e a titulação de PEEP de acordo com 

a oximetria de pulso [110]. Esse procedimento, no entanto, não oferece nenhuma 

informação sobre hiperdistensão pulmonar. Um ponto importante da nossa 

estratégia é justamente nossa sensibilidade em detectar colapso e 

hiperdistensão [91, 112]. Franchineau e cols utilizaram o TIE para titular a PEEP 

de forma a manter o colapso pulmonar menor que ou igual a 15% em pacientes 

com SDRA grave em uso de membrana de oxigenação extracorpórea [112]. O 

uso da TIE, portanto, nos permitiu que atingíssemos duas metas durante a 

titulação da PEEP: mínimo colapso pulmonar, verificado pela tomografia 
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computadorizada de tórax após a extubação, e mínima hiperdistensão, conforme 

sugerido pela menor pressão de distensão e melhor tolerância hemodinâmica. 

É importante lembrar que testamos a individualização da PEEP em dois 

grupos relevantes de pacientes: aqueles submetidos a cirurgia laparoscópica e 

cirurgia abdominal aberta. O procedimento de titulação da PEEP foi realizado 

após manobra de recrutamento e homogeneização pulmonar, demonstrando 

que não apenas a indução anestésica é capaz de promover atelectasia pulmonar 

(apesar da aplicação de PEEP de 4 cm H2O), mas também que um objetivo de 

melhora da função pulmonar pode ser alcançado em ambas as populações, com 

benefícios que duram até depois da cirurgia e com mínimos efeitos adversos.  

 

6.2. Lesão Pulmonar e Colapso Pós-Operatório 

 

Em 2016, Neto e cols. [11] publicaram uma meta-análise com dados 

individuais de pacientes que foram submetidos a ventilação mecânica para 

anestesia geral.  Com a inclusão de 2250 pacientes de 17 diferentes estudos, o 

limiar de pressão de distensão associado com maior incidência de complicações 

pulmonares pós-operatórias foi de 12,5 cm H2O. [11]. Em nosso estudo, os 

pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica e ventilados com PEEP titulada 

apresentaram pressão de distensão menor que tal limiar. Em contraste, 

pacientes randomizados para a PEEP de 4 cm H2O frequentemente excederam 

tal limiar, estando assim expostos a maior risco de complicações pulmonares 

pós-operatórias. Tal evidência reafirma a necessidade da associação de 
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volumes correntes baixos com individualização da PEEP e o caráter protetor de 

tal estratégia ventilatória. 

Foi também evidenciado que PEEP titulada, quando comparada a PEEP 

de 4 cm H2O, não apenas reduz a pressão de distensão e melhora complacência 

do sistema respiratório, o que está também está de acordo com estudos prévios 

[109, 111], mas também diminuiu a massa pulmonar não-aerada ao final da 

cirurgia após a extubação. O conceito de que PEEP reduz massa pulmonar não-

aerada é antigo. Ainda em 1985, Brismar e cols. também utilizaram tomografia 

computadorizada de tórax para quantificar a formação de atelectasias e observar 

sua reversão após a aplicação de PEEP [12]. Em nosso estudo, tal benefício foi 

mais profundo em pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica que em 

pacientes submetidos a cirurgia abdominal aberta.  

Devemos lembrar que nesse estudo não foi avaliado o efeito da PEEP 

titulada na incidência e no grau de complicações pulmonares pós-operatórias. 

Além disso, a associação de atelectasias com pior prognóstico pós-operatório 

não é consenso [24, 80]. Se por um lado Pelosi e cols. [80] acreditam que o 

pulmão que colaba durante o ato anestésico deva ser mantido de tal forma 

durante todo o procedimento, por outro lado Hedenstierna [23] defende que a 

PEEP suficiente para manter os alvéolos abertos acarretaria em mínimos efeitos 

adversos.  Apesar das divergências, a maior parte dos estudos, no entanto, 

sugere que atelectasia pós-operatória é deletéria. As atelectasias que se formam 

durante o intra-operatório podem durar por dias após a cirurgia [56], aumentando 

a incidência de complicações pulmonares, piorando a função respiratória e 

atrasando a alta do paciente [20, 24]. 
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É conveniente, portanto, que um simples ajuste ventilatório, como a 

titulação da PEEP, minimize dois fatores associados a complicações 

perioperatórias sem resultar em aumento da permanência hospitalar. No 

entanto, é importante lembrar que a hipótese de que a individualização da PEEP 

pode melhorar desfechos clínicos ainda precisa ser provada e, se provada, o 

método de titulação da PEEP deve ser possível de ser realizado a beira-leito. 

Recentemente, um grande estudo prospectivo e multicêntrico randomizou 

pacientes em quatro grupos para verificar o efeito de individualização da PEEP 

tanto no intra-operatório quanto no pós-operatório [22]. A estratégia OLA 

consiste em recrutar o pulmão e titular a PEEP de forma a mantê-la 2 cm H2O 

acima da melhor complacência. Desta forma, Ferrando e cols. randomizaram 

seus pacientes nos seguintes grupos:  

a. Estratégia OLA no intraoperatório associada a PEEP 

individualizada pela melhor complacência em CPAP no pós-

operatório;  

b. Estratégia OLA no intraoperatório associada a CPAP com 

PEEP padrão no pós-operatório;;  

c. Estratégia com PEEP convencional no intraoperatório 

associada a CPAP com PEEP padrão no pós-operatório;  

d. Estratégia com PEEP convencional no intraoperatório 

associada a cateter nasal simples de oxigênio no pós-

operatório. 

Um total de 1012 indivíduos foram incluídos e a análise final contou com 

967 pacientes. Todavia, tal estudo foi incapaz de observar uma redução do total 
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de complicações sistêmicas e pulmonares no pós-operatório. Um de seus 

desfechos secundários, entretanto, foi positivo: evidenciar menor incidência de 

complicações pulmonares pós-operatórias. Uma explicação plausível para tal 

resultado foi o fato de que a PEEP convencional utilizada foi muito próxima da 

PEEP titulada de acordo com a estratégia OLA. Nesse sentido, por ambas as 

intervenções proporem PEEPs muito próximas, a titulação da PEEP não diminuiu 

pressão de distensão a ponto de resultar em uma diferença clínica. Ainda nesse 

estudo, o grupo submetido a estratégia OLA também apresentou melhor relação 

PaO2/FiO2 e menor pressão de platô. Outras variáveis como índice cardíaco, 

pressão arterial média e quantidade de fluidos administradas não variaram entre 

os grupos. Caso tal estratégia tivesse sido testada em uma população que se 

beneficiasse mais de forma, como pacientes obesos, talvez o desfecho tivesse 

sido diferente. 

 

6.3. PEEP e Índice de Massa Corpórea 

 

Uma correlação significativa entre PEEP titulada e IMC foi observada, 

apesar de uma ampla distribuição de valores, sugerindo que o IMC per se não 

pode substituir a individualização fisiológica da PEEP.  

Estudos prévios já mostraram que, durante o intraoperatório, as 

atelectasias estão diretamente correlacionadas com o IMC do paciente [113]. Em 

outras palavras, quanto maior o IMC, maior a massa de pulmão não-aerado. 

Além disso, estudos fisiológicos recentes que identificaram a PEEP ideal através 
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da medição repetida da complacência respiratória [114] ou do espaço-morto 

durante a anestesia [115] apontaram que o paciente obeso precisou de PEEP 

mais alta. Tal PEEP mais alta foi explicada pelo aumento da pressão pleural 

durante a expiração, que por sua vez foi fortemente afetada pelo maior peso da 

parede torácica e das estruturas abdominais [8]. O aumento de peso, no entanto, 

não afeta a complacência intrínseca da caixa torácica mas causa um 

“desbalanço” das pressões pleurais, ocasionando negativação da pressão 

transpulmonar e favorecendo o colapso pulmonar [116]. Consequentemente, 

uma PEEP mais alta foi necessária em nossa população para fazer 

contraposição às pressões compressivas naqueles pacientes com IMC mais alto, 

especialmente aqueles submetidos a cirurgia laparoscópica. (Figura 10). 

Esta correlação entre IMC e PEEP titulada também explica a forte 

correlação entre a queda da pressão de distensão (do tempo inicial para o tempo 

PEEP titulada) e IMC (Figura 11). Quanto maior o IMC, maior a pressão pleural 

e maior a PEEP necessária para contrabalançar esse “desbalanço” de pressões 

transpulmonares. É importante notar que após o ajuste de tal desbalanço com a 

PEEP, a complacência pulmonar foi restaurada após o recrutamento alveolar e, 

consequentemente, a pressão de distensão na PEEP titulada foi similar em 

pacientes obesos e magros (figura 12). Isso explica porque a maior queda da 

pressão de distensão (de 12 cm H2O quando paciente se encontrava com PEEP 

titulada) foi evidenciada justamente nos pacientes mais obesos: nestes, a 

diferença de complacência do sistema respiratório entre PEEP de 4 cm H2O 

(com pressões transpulmonares muito negativas e grande quantidade de 

atelectasias) e PEEP titulada foi máxima. 



Discussão  65 

6.4.  Hemodinâmica 

 

Quando foram comparados os braços do estudo, não houve diferenças 

na pressão arterial média, na frequência cardíaca, na administração de fluidos 

endovenosos e no uso contínuo de vasopressores durante o período 

intraoperatório. Apesar do uso de vasopressores durante a manobra de 

recrutamento alveolar na maior parte dos pacientes, nenhum precisou de drogas 

vasoativas de forma contínua, um resultado que está de acordo com estudos 

prévios [117]. Um estudo clínico randomizado recente [22] mostrou resultados 

semelhantes, corroborando as ideias de que (1) manobras de recrutamento são 

seguras e (2) PEEP alta individualizada não necessariamente leva a 

instabilidade hemodinâmica ou aumento da administração de fluidos. Múltiplos 

fatores estão associados à estabilidade hemodinâmica, incluindo otimização 

prévia do volume intravascular [117], uso de pressão controlada durante o 

recrutamento alveolar (ao invés de pressão contínua) [118] e individualização da 

PEEP, provavelmente devido a diminuição da resistência vascular pulmonar e 

preservação da função do ventrículo direito [118]. 

 

 

6.5.  Limitações do Estudo 

  

 Esse foi um estudo pequeno, unicêntrico, fisiológico de prova de conceito, 

sem poder suficiente para detectar diferenças em desfechos clínicos. Primeiro, 
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nossa amostra era pequena e heterogênea. Conforme esperado, não foi possível 

detectar diferença no tempo de permanência hospitalar ou na incidência de 

complicações pulmonares pós-operatórias que não fossem atelectasias. 

Segundo, nossos pacientes foram todos classificados como ASA 1 ou ASA 2. O 

uso de manobra de recrutamento e titulação da PEEP em pacientes mais 

instáveis não foi testado, e poderia aumentar a incidência de efeitos adversos 

associados a tal estratégia. É importante lembrar que um estudo recente testou 

uma estratégia de recrutamento alveolar em pacientes vasoplégicos após 

cirurgia cardíaca e não foi evidenciado nenhum efeito adverso [20]. Terceiro, o 

tempo de duração da anestesia e da cirurgia foram maiores no grupo 

randomizado para PEEP 4 cm H2O, o que pode ter contribuído para a formação 

de atelectasias de tal grupo. Entretanto, a tomografia computadorizada de tórax 

foi realizada após a extubação e alguns pacientes podem ter realizado manobras 

de recrutamento- tossindo ou suspirando- enquanto outros podem ter dormido e 

aumentado atelectasias. Devido ao fato de que a maior parte dos pacientes 

estava acordada e cooperativa durante a tomografia de tórax, tal fator de 

confusão somente diminuiria a chance de vermos uma diferença estatística 

quanto à formação de atelectasias. Caso tivéssemos realizado a tomografia de 

tórax com os pacientes ainda intubados e sob ventilação mecânicos, teríamos 

obtido o impacto exato da PEEP na formação de atelectasias, mas não teríamos 

evidenciado nosso desfecho secundário proposto no início do estudo- comparar 

a formação de atelectasias em pacientes com PEEP 4 cm H2O e PEEP titulada 

após a extubação. Quarto, a manobra de recrutamento durou por 2 minutos. 

Devido a vasoplegia associada a indução anestésica, muitos pacientes 

precisaram de drogas vasoativas durante a primeira manobra de recrutamento 
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(Tabela 5); na segunda manobra de recrutamento, no entanto, tal necessidade 

foi rara. É provável que uma manobra de recrutamento alveolar mais curta (de 

15 a 30 segundos) possa ser usada e que mostre igual eficácia com menor 

impacto hemodinâmico, conforme evidenciado em estudo recente [119]. 

Finalmente, o TIE foi utilizado para avaliar colapso e hiperdistensão. Titular a 

PEEP de forma decrescente de acordo com a pressão de distensão pode levar 

a resultados semelhantes, mas, no entanto, tal hipótese não foi testada. Da 

mesma forma, não sabemos se haveria diferença caso tivéssemos titulado a 

PEEP conforme a estratégia OLA. 



 

8. CONCLUSÕES 
 

1. A PEEP titulada apresentou distribuição ampla, com mediana de 12 e com 

mínimo de 6 e máximo de 16.  

2. A PEEP titulada foi capaz de reduzir massa pulmonar não-aerada após a 

extubação do paciente quando comparada com PEEP 4 cmH2O.  

3. O grupo PEEPT, quando comparado com o grupo PEEP4, apresentou 

menor pressão de distensão e melhor complacência. O grupo PEEPT 

também apresentou melhor oxigenação. As diferenças foram mais 

acentuadas no grupo de cirurgia laparoscopia que o grupo de cirurgia 

aberta. 

4. Não houve diferença hemodinâmica nem de administração de fluidos 

entre os pacientes 

5. Não houve diferença no tempo de permanência hospitalar entre os dois 

grupos. 
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10.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1 – Sujeito da pesquisa: 

Nome do paciente: 

 _______________________________________________________________________________  

Documento de identidade n.º: __________________________  Sexo: (    ) M   (    ) F 

Data de nascimento: ____ / ____ / ____ 

Endereço:____________________________________ N.º:               Apto.: 

 _______________________________________________________________________________  

Bairro: __________________________________ Cidade: 

 _______________________________________________________________________________  

CEP: ______________________________ Telefone: DDD ( ____ ) 

 _______________________________________________________________________________  

 

2 – Responsável Legal: 

Nome: 

 _______________________________________________________________________________  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): 

 _______________________________________________________________________________  

Documento de identidade n.º: ____________________________  Sexo: (    ) M   (    ) F 

Data de nascimento: ____ / ____ / ____  

Endereço:____________________________________ N.º:_______ Apto.: 

 _______________________________________________________________________________  

Bairro: __________________________________ Cidade: 

 _______________________________________________________________________________  

CEP: ______________________________ Telefone: DDD ( ____ ) 

 _______________________________________________________________________________  
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II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1 – Título do protocolo de pesquisa: Determinação da PEEP ideal e evolução da função pulmonar 

por Tomografia de Impedância Elétrica (TIE) durante intraoperatório de cirurgia eletiva.  

 

2 – Pesquisador: Dr. Joaquim Edson Vieira 

 Cargo/Função: médico assistente 

 Inscrição no Conselho Regional N.º CRM: 62387 

 Unidade do HCFMUSP: Instituto de Ortopedia 

 

3 – Avaliação do risco da pesquisa: 

 Sem risco (    )       Risco mínimo (    )      Risco médio (    ) 

 Risco baixo (  X  )     Risco maior (    ) 

(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 

4 – Duração da pesquisa: 18 meses 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

 

 Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. 

Durante a anestesia geral que você será submetido para poder realizar a sua cirurgia e não sentir 

dor, você entrará em sono profundo. Neste período todos os pacientes precisam da ajuda de uma 

máquina para enviar ar para os pulmões (esta máquina nós chamamos Ventilador). Devido à 

anestesia e ao modo como o Ventilador é ajustado, em quase todos os pacientes parte do pulmão 

fica “murcho”, isto é, o pulmão que é como uma bexiga fica parcialmente esvaziado, sem ar (como 

um pneu murcho). Isso é chamado de colapso pulmonar e em pacientes mais doentes pode levar a 

problemas durante a cirurgia e também após a cirurgia, por exemplo, fazendo que o paciente precise 

ficar mais dias no hospital. O objetivo deste estudo é avaliar se utilizarmos um monitor (Tomógrafo 

de Impedância) para avaliar o estado dos pulmões durante a anestesia poderemos ajustar o 

Ventilador durante a cirurgia de modo que isso cause menos colapso pulmonar, isto é, menos pulmão 

“murcho” e traga menos problemas para os pacientes. 

Para realização de sua cirurgia, você será encaminhado para a sala cirurgia para a realização 

da anestesia. Normalmente as pessoas recebem um calmante antes de ir para o centro cirúrgico para 

ficarem menos nervosas. Como este calmante às vezes deixa você com sono e pode dificultar que 



Anexos / Apêndice  80 

você possa conversar com os médicos, as pessoas que participarem deste estudo não irão receber 

este calmante.  

Após chegar na sala de operação tudo ocorrerá como uma anestesia normal: o médico 

anestesista irá “pegar uma veia” (colocará um pequeno cateter através de uma picada com uma 

agulha na veia do antebraço) para administrar o remédio anestésico; serão colados adesivos no seu 

peito que contem eletrodos para medir os batimentos do coração (chamado monitor cardíaco); e 

será preso em um dos dedos da mão, como se fosse um prendedor de roupas, um medidor de 

oxigênio no sangue (chamado oxímetro). Para quem for participar deste estudo também será colado 

no peito uma cinta com vários adesivos (como o do monitor cardíaco) que é usado avaliar como 

estão os pulmões (está máquina chama-se Tomógrafo de impedância). 

Antes de iniciar a anestesia você irá respirar por poucos minutos através de um canudo 

grosso que você coloca entre os lábios que serve para medir a quantidade de ar que entra nos seus 

pulmões. Após isso será feito a anestesia. Será segurada uma máscara em torno de sua boca e nariz 

para você receber oxigênio e será administrado medicamentos para você dormir. Quando você 

estiver anestesiado, o médico anestesista irá “pegar uma artéria” (colocará um pequeno cateter 

através de uma picada na artéria no punho de uma das mãos) para ver a sua pressão arterial 

continuamente durante toda cirurgia. 

Durante sua cirurgia o Tomógrafo de Impedância será utilizado para avaliar continuamente 

a função dos seus pulmões avisando o médico anestesista se há algo de errado nos seus pulmões. 

Antes de iniciar a cirurgia todos os pacientes terão a pressão do Ventilador aumentada por 2 minutos 

para encher completamente os pulmões, isto é, desfazer todo o colapso pulmonar. A seguir a pressão 

será reduzida aos poucos, para encontrar a menor pressão em que os pulmões não fiquem 

“murchos”. Ao mesmo tempo, será utilizado um aparelho de ultrassonografia para também medir 

quanto os pulmões podem ficar colapsados, ou “murchos”. O procedimento de ultilização do 

ultrassom é muito simples: será passado um gel na pele (não promove qualquer reação) para facilitar 

a obtenção da imagem, após será realizado o exame. O exame é realizado no tórax logo abaixo na 

faixa do Tomografo de Impedância. Até o momento desconhece quaisquer dano ao paciente 

provocado pelo aparelho de ultrassom. A seguir, os pacientes deste estudo serão divididos em dois 

grupos através de sorteio. Em um dos grupos o Ventilador será ajustado do modo como costuma ser 

feito durante a anestesia. No outro grupo, o Ventilador será ajustado do modo que o Tomógrafo de 

impedância mostrar que leve a menos colapso do pulmão (menor quantidade de pulmão “murcho”).  

Nesta pesquisa, pedimos sua autorização para colher sangue, além do sangue que é coletado 

para os exames durante a cirurgia para ver se tudo está bem com você. Serão colhido amostras de 

sangue em 3 tempos diferentes, num total correspondente a 2 colheres de sobremesa de sangue 

através do cateter que está na artéria. Este sangue será usado para ver como está a quantidade de 

oxigênio no sangue. 

Ao final da cirurgia, quando você estiver acordado, você irá respirar, por alguns minutos, 

novamente, através do canudo grosso que você coloca no lábio para quantificar a quantidade de ar 

dentro dos pulmões. Após, você será encaminhado em uma maca para realizar um exame de 

Tomografia Computadorizada de Tórax. Para realizar este exame você ficará deitado na mesa do 

aparelho. Essa mesa de move e passa pelo detector de RX para obter a imagem dos pulmões. O 

tempo para a máquina fazer o exame é menor do que um (1) minuto. Após a realização deste exame 
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você será cuidado como todos os outros pacientes que foram submetidos à cirurgia com anestesia 

geral. 

Os riscos esperados são mínimos. A cinta a ser colada no peito pode causar irritação leve na 

pele como pode acontecer com os eletrodos do monitor cardíaco que são normalmente usados na 

cirurgia. Durante a cirurgia a pressão nos pulmões será aumentada para encher todas as partes do 

pulmão que estiverem “murchas”. Isso já foi realizado em várias pesquisas médicas e também é 

realizado em alguns pacientes durante a anestesia, quando necessário, e é considerado um 

procedimento seguro quando o paciente está sendo vigiado por monitores. O anestesista estará 

atento para ajustar a dose dos remédios para dor para que você não sinta desconforto durante o 

transporte para o exame de tomografia. A quantidade de RX usada durante o exame de Tomografia 

Computadorizada é considerada segura. 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA, CONSIGNANDO: 

 Se você tiver alguma dúvida agora ou em qualquer outro momento, a equipe responsável 

pela pesquisa estará sempre disponível para esclarecer. 

Nesta pesquisa, ainda não sabemos se existem benefícios diretos para você, mas o 

Tomógrafo de Impedância verificará a função dos seus pulmões durante toda a anestesia e poderá 

alertar o médico anestesista caso algo de errado esteja acontecendo.  

A alternativa que pode ser utilizada por você é não participar da pesquisa. A anestesia que 

será feita será a mesma, com a diferença que você não terá a função dos seus pulmões avaliada pelo 

Tomógrafo de Impedância e, também, não fará a Tomografia de Tórax ao final da anestesia.  

O principal investigador é o Dr. Joaquim Edson Vieira que pode ser encontrado no endereço 

Av. Dr. Arnaldo número 455 sala 2342, em São Paulo, Telefone (11) 3061 7472(s). Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato, entre 9h e 16h, com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 

ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br.  

Você pode desistir deste estudo em qualquer momento que desejar, sem que isso 

prejudique o seu tratamento ou acompanhamento médico nesta Instituição. Você não pagará por 

nenhum dos procedimentos adicionais utilizados para esta pesquisa. Você não terá compensação 

financeira (pagamento) para participar neste estudo. Você tem direito a buscar indenização se 

houver algum problema relacionado aos procedimentos desta pesquisa.  

Todos os dados sobre sua identificação (nome, idade, cirurgia, tipo de tratamento, tempo 

de internação e outras informações do seu prontuário) não serão divulgados. Todos as informações 

obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de 

nenhum paciente. Todos os dados obtidos, sejam eles positivos ou negativos, serão usados para 

publicação em revista cientifica. Você tem direito a receber todas as informações sobre esta pesquisa 

e os resultados obtidos pelos pesquisadores, exceto sobre as identidades dos participantes. 

 O(A) senhor(a), se decidir participar, assinará este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em duas vias, preenchidos e assinados pelo pesquisador, e uma das vias ficará com o(a) 

senhor(a). 
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Determinação da PEEP ideal e 

evolução da função pulmonar por Tomografia de Impedância Elétrica (TIE) 

durante intraoperatório de cirurgia eletiva.”  

Eu discuti com o Dr. Joaquim Edson Vieira sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

 

Assinatura do paciente/representante legal:       

  

 

 

Assinatura de testemunha:         

      

Data:          /       /                

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo: 

 

Assinatura do responsável pelo estudo:        

  Data:          /       /               
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10.3 Resultados parciais apresentados no Congresso 
Europeu de UTI em Milão, 2016 
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10.4 Resultados parciais apresentados no Congresso 
Americano de Tórax, ATS, Washington 2017

 
 


