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RESUMO 

Romano, MLP. Estudo clínico randomizado piloto avaliando ventilação 

mecânica com driving pressure limitada em comparação à estratégia 

convencional (ARDSNet) em pacientes com SARA [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2020. 

 

 

 

Introdução: Evidências de estudos observacionais em síndrome da angústria 

respiratória aguda (SARA) demonstram que a driving pressure é fortemente 

associada à lesão pulmonar e à mortalidade, de modo independente dos 

valores de PEEP, volume corrente (Vt) ou pressão de platô. Objetivo: Avaliar a 

factibilidade de testar estratégia de ventilação mecânica com driving pressure 

limitada em comparação à estratégia convencional (estratégia ARDSNet) em 

pacientes com SARA e que apresentavam driving pressure maior ou igual a 13 

cmH2O, com Vt de 6 mL/kg de peso predito (PBW). Desenho, métodos e 

participantes: Ensaio clínico randomizado piloto, multicêntrico, conduzido em 

5 UTI´s brasileiras entre junho de 2015 e fevereiro de 2017, com alocação 

sigilosa e com análise por intenção de tratar, comparando uma estratégia de 

ventilação mecânica com driving pressure limitada, versus a estratégia 

convencional (estratégia ARDSNet) em pacientes com SARA. Intervenções: 

Os pacientes que foram alocados para a estratégia driving pressure, foram 

ventilados na modalidade volume-controlado ou pressão de suporte, com 

volume titulado entre 4 e 8 mL/kg PBW, para manter driving pressure de 10 

cmH2O (ou a menor possível). O grupo controle foi ventilado conforme o 

protocolo ARDSNet, com volume corrente de 6 mL/kg PBW, podendo ser 

reduzido (para até 4 mL/kg PBW) se platô >30 cmH2O. Desfecho primário: O 

desfecho primário foi a driving pressure nos dias 1 a 3.  Resultados: Foram 

randomizados 31 pacientes, 16 para o grupo driving pressure limitada e 15 

para o grupo estratégia convencional.  As variáveis ventilatórias e gasométricas 

estavam balanceadas entre os grupos no início do estudo (baseline).  A maioria 

dos pacientes apresentava SARA leve, com relação PaO₂/ FIO₂ média de 215 

(desvio padrão [DP], 95). A driving pressure média de base foi de 15 cmH2O 



   
 

 
 

([DP], 2,6) nos grupos. Em comparação ao grupo convencional, a driving 

pressure reduziu em média 4,6 cmH2O (IC 95% 2,8 a 6,5; P<0,001) no grupo 

driving pressure limitada, a partir da primeira hora até o terceiro dia. Não houve 

diferença estatisticamente significativa nos seguintes desfechos secundários: 

mortalidade nos primeiros 28 dias de interação hospitalar; ocorrência de 

barotrauma nos primeiros sete dias de internação; presença de acidose 

metabólica severa (ph <7,1) desde a primeira hora até o sétimo dia de 

internação e a necessidade de reintubação em 28 dias. Conclusão e 

relevância: Em pacientes com SARA, uma estratégia de ventilação mecânica 

com driving pressure limitada por meio do uso de volumes correntes muito 

baixos é factível em comparação à estratégia convencional.  

 

DESCRITORES: Síndrome da angústia respiratória aguda; Respiração 

artificial; Volume de ventilação pulmonar; Driving pressure; Lesão pulmonar 

induzida por ventilador; Estado terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

ABSTRACT 

Romano MLP. Pilot randomized clinical study evaluating mechanical ventilation 

with limited driving pressure compared to conventional strategy (ARDSNet) in 

patients with ARDS [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2020. 

 

 

 

Importance: Evidence from observational studies in acute respiratory distress 

syndrome (ARDS) indicate that driving pressure may be associated with 

pulmonary injury and mortality, regardless the levels of positive end expiratory 

pressure (PEEP), tidal volume (Vt) or plateau pressure. Objective: To evaluate 

the feasibility of testing a driving pressure-limited strategy in comparison with a 

conventional lung protective ventilation strategy (ARDSNet strategy), in patients 

with ARDS and driving pressure of 13 cmH2O or higher with Vt of 6mL/kg of 

predicted body weight (PBW). Design, setting and participants: Multicenter 

pilot randomized clinical trial conducted in 5 Brazilian ICUs between June 2015 

and February 2017, with concealed allocation and intention-to-treat analysis, 

comparing a mechanical ventilation strategy with limited driving pressure versus 

conventional strategy (ARDSNet strategy) in patients with ARDS. 

Interventions: Patients allocated to the driving pressure-limited strategy were 

ventilated with volume-controlled or pressure support ventilation modes, tidal 

volume titrated to 4-8 mL/Kg PBW, aiming a driving pressure of 10 cmH2O (or 

the lowest possible). Control group was ventilated according to the ARDSNet 

protocol, using a tidal volume of 6 mL/kg PBW, allowing to be set down to 4 

mL/Kg PBW if plateau pressure was higher than 30 cmH2O. Main outcomes 

and measures: Primary endpoint was driving pressure on days 1 to 3. Results: 

Thirty-one patients were randomized, 16 to the driving pressure-limited group 

and 15 to the conventional strategy group. Most patients had mild ARDS with 

mean PaO2/FiO2 ratio of 215 (standard deviation [SD], 95). Baseline driving 

pressure was 15,0 cmH2O (SD 2.6) in both groups. In comparison to the 

conventional strategy, driving pressure from the first hour to the 7th day was 4.6 

cmH2O lower in the driving pressure-limited group (95% confidence interval [CI], 



   
 

 
 

2.8 – 6.5; p<0.001). We did not find significant differences in the secondary 

endpoints: mortality in the first 28 days of hospital admission, barotrauma within 

7 days, severe metabolic acidosis – Ph <7.10 – from the first hour to the 

seventh day after admission or reintubation in 28 days. Conclusions and 

relevance: In ARDS patients, a trial assessing the effects of a driving pressure-

limited strategy using very low tidal volumes versus a conventional ventilation 

strategy on clinical outcomes is feasible. 

 

DESCRIPTORS: Acute respiratory distress syndrome; Artificial respiration; 

Tidal volume; Driving pressure; Ventilator-induced lung injury; Critical illness.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SARA: Definição 

A SARA (síndrome da angústia respiratória aguda) foi descrita pela 

primeira vez em 1964 por Ashbaug.1 Desde então, apresentou diversas e 

diferentes definições até 1994, quando na publicação do American-European 

Consensus Conference (AECC), ela passou as ser definida e classificada 

como uma síndrome de insuficiência respiratória de instalação aguda, 

caracterizada por infiltrado pulmonar bilateral à radiografia de tórax, compatível 

com edema pulmonar; hipoxemia grave, definida como relação PaO₂/ FiO₂       

≤ 200; pressão de oclusão da artéria pulmonar ≤18 mmHg ou ausência de 

sinais clínicos ou ecocardiográficos de hipertensão atrial esquerda;  e 

presença de um fator de risco para lesão pulmonar.2  

Usado a mesma estratégia de consenso, por uma iniciativa da European 

Society of Intensive Care Medicine, American Thoracic Society e Society of 

Critical Care Medicine, especialistas descreveram a definição de Berlim, em 

2011 (Tabela 1). Desde então, a SARA vem sendo classificada de acordo com 

o grau de hipoxemia em:  leve (200 > PaO₂/ FiO₂<300), moderada               

(100 > PaO₂/ FiO₂ ≤200) e grave (PaO₂/ FiO₂ ≤100).3 Baseado em uma meta-

análise com 4188 pacientes, a definição de Berlim ainda foi capaz de associar 

a severidade da SARA (leve, moderada e grave), com piores desfechos 

clínicos de mortalidade e dias de ventilação mecânica. 
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Tabela 1. Definição de Berlim para síndrome da angústia respiratória aguda 

Temporalidade  Dentro de uma semana após lesão clínica conhecida ou 

sintomas respiratórios novos/piorando  

Imagem do 

tórax (Rx)  

Opacidades bilaterais – que não podem ser completamente 

explicadas por derrame pleural, atelectasias lobar/pulmonar ou 

nódulos  

Origem do 

edema  

Insuficiência Respiratória devido à fator de risco conhecido e 

não completamente explicada por insuficiência cardíaca ou 

sobrecarga hídrica. Necessita de avaliação objetiva da ICC ou 

sobrecarga hídrica se não houver fator de risco.  

 SARA leve  SARA moderada  SARA grave  

Oxigenação  PaO₂/ FiO₂ 

201 a 300 mmHg 

com PEEP 

≥ 5 cmH2O 

PaO₂/ FiO₂ 

101 a 200 mmHg 

com PEEP 

≥ 5 cmH2O 

PaO₂/ FiO₂ 

≤100 mmHg 

com PEEP 

≥5 cmH2O 

 

 

1.2 SARA: Epidemiologia  

A incidência anual de SARA é de 58,7 casos por 100.000 pessoas-ano.4 

Entre os pacientes internados em UTI, 10 a 15% apresentam critérios para 

SARA.5, 6 A frequência de SARA entre pacientes sob ventilação mecânica é de 

até 20%, a maior parte com SARA moderada a grave (PaO₂/FiO₂ ≤ 200), 

sendo que dentre os pacientes com PaO₂/FiO₂ inicialmente de 201 a 300 

(SARA leve), mais da metade desenvolverá SARA moderada a grave.7  
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Um estudo brasileiro prospectivo, multicêntrico, avaliou dados de 773 

pacientes internados em UTI e que precisaram de ventilação mecânica. 

Desses, usando a definição de Berlim, 31% dos pacientes foram 

diagnosticados como portadores de SARA, com uma mortalidade hospitalar de 

52%.8 

Ventilação mecânica, sepse, pneumonia, choque, aspiração, trauma 

(especialmente contusão pulmonar), cirurgia de grande porte, transfusão 

maciça, inalação de fumaça, reação à droga ou overdose, embolia gordurosa, 

edema de reperfusão pulmonar após transplante pulmonar, ou embolectomia 

pulmonar, podem ser fatores desencadeantes de SARA. Pneumonia e sepse 

são os fatores desencadeantes mais comuns e pneumonia está presente em 

mais de 60% dos pacientes. 4  

A mortalidade hospitalar de pacientes com SARA é alta, entre 41% a 

58%.4, 5, 9 Além do impacto na sobrevida, os sobreviventes de SARA costumam 

apresentar reduções na qualidade de vida relacionada à saúde persistente por 

pelo menos um ano, em particular por problemas extra-pulmonares como perda 

muscular e fraqueza que limitam a capacidade funcional.10 

 

1.3 SARA: Fisiopatologia        

  

A SARA é comumente consequência de agressão alveolar que produz 

lesão alveolar difusa, sendo encontradas alteraçãoes anátomo-patológicas em 

aproximadamente 55% dos casos de SDRA. A agressão alveolar causa a 

liberação de citocinas pro-inflamatórias como: o fator de necrose tumoral, 

interleucina-1 (IL-1), IL-6 e IL-8.11-14 Estas citocinas recrutam neutrófilos para 

os pulmões, onde são ativados e liberam mediadores tóxicos (por exemplo, 

proteases e espécies reativas de oxigênio) que lesam o endotélio capilar e o 

epitélio alveolar.15-19 

As lesões do endotélio capilar e do epitélio alveolar permitem que 

proteínas passem do espaço vascular para o interstício e alvéolos. O gradiente 

oncótico que favorece a reabsorção de fluidos é perdido e o interstício é 
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inundado por líquido, excedendo a capacidade de drenagem dos linfáticos.20 A 

habilidade de aumentar o clearance de fluido alveolar também pode ser 

perdida.21O resultado é o preenchimento do espaço alveolar com fluido rico em 

proteínas, sangue e restos celulares. Adicionalmente, o surfactante alveolar é 

perdido, resultando em colapso alveolar.20, 21 

A SARA tem várias consequências, mas as principais são: a piora nas 

trocas gasosas, a queda na complacência pulmonar e hipertensão arterial 

pulmonar. A deterioração nas trocas gasosas ocorre primariamente por 

alterações na relação ventilação-perfusão. Alvéolos não aerados continuam 

sendo perfundidos (shunt), ao mesmo tempo em que ocorre aumento do 

espaço fisiológico morto que limita a eliminação de gás carbônico.22, 23 

Habitualmente é necessário um volume minuto alto para manter a PaCO2 

normal, mas hipercapnia é frequente.23  

 

1.4 SARA: Etiologia 

A SARA é uma síndrome clínica que pode ter várias etiologias. Ela 

ocorre geralmente entre 24 a 48 horas após uma lesão (trauma, queimadura, 

aspiração, transfusão sanguínea em massa, abuso de drogas ou álcool) ou 

uma doença aguda (pneumonia infecciosa, sepse, pancreatite aguda) e está 

associada com uma variedade de achados patológicos que incluem 

principalmente deterioração alveolar difusa.24 Após análise de 356 autópsias de 

pacientes com SARA de acordo critério de Berlim Thille et al.encontraram 

danos alveolar difuso em apenas 45% dos casos. 25  

Lesões à distância, como sepse abdominal, poderão liberar mediadores 

inflamatórios que atuarão e lesarão os pulmões. Por outro lado, uma contusão 

pulmonar produzirá uma lesão física direta nos pulmões, que resultará na 

liberação dos fatores inflamatórios da mesma maneira que nas lesões 

indiretas.24-27 

Embora a SARA seja tradicionalmente entendida como um padrão de 

lesão pulmonar e manifestações clínicas comuns que podem ser causados por 
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diversos fatores agressores, há diferenças no tipo de lesão e apresentação 

clínica. Em SARA devido a processos primários pulmonares, por exemplo, há 

reduções mais intensas da complacência e menor resposta a PEEP do que 

quando o precipitante é extrapulmonar, como sepse por exemplo.24-28 

 

1.5 Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação (VILI) 

A ventilação mecânica é parte essencial no tratamento da SARA. 

Entretanto, a própria ventilação mecânica pode produzir lesão alveolar e 

causar ou agravar a SARA.29 Barotrauma, volutrauma, biotrauma e 

atelectrauma, são os mecanismos propostos para geração da lesão alveolar.30  

Barotrauma indica lesão pulmonar atribuída a aplicação de altas 

pressões.30Formas grosseiras de barotrauma são o pneumotórax, 

pneumomediastino, enfisema subcutâneo e embolia gasosa.31  

Volutrauma significa lesão pulmonar induzida por altos volumes 

correntes. Este conceito foi inicialmente proposto em experimento com ratos 

sujeitos à ventilação mecânica com altas pressões, mas com expansão 

torácica limitada por fitas, onde não houve lesão pulmonar. Ao passo que em 

outro grupo de ratos submetidos a menores pressões, mas altos volumes, 

houve lesões importantes.32  

Em indivíduos normais ou pacientes com SARA, dentro de limites 

fisiológicos, aumentos de pressão transpulmonar stress costumam ocorrer 

acompanhados de aumentos lineares de volume strain.30 Portanto, na 

realidade clínica não há distinção entre barotrauma e volutrauma, que são 

apenas dois lados da mesma enfermidade.30-32 

Stress/strain não-fisiológico em níveis insuficientes para produzir 

barotrauma grosseiro estão associados à liberação de citocinas pró-

inflamatórias, recrutamento de leucócitos e inflamação. Este fenômeno é 

denominado biotrauma, uma extensão do conceito de baro/volutrauma.33   
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Atelectrauma é a lesão pulmonar atribuída a abertura e fechamento 

cíclicos de bronquíolos respiratórios e unidades alveolares.34 Modelo 

matemático sugere que as pressões agindo na interface entre alvéolos abertos 

e unidades fechadas podem chegar a 140 cmH2O mesmo com pressão de vias 

aéreas de 30 cmH2O.35 A intensidade destas forças é máxima em unidades 

que se abrem durante a inspiração e que são adjacentes às unidades 

permanentemente colabadas.  

Os mecanismos de lesão apresentados acima indicam que a VILI ocorre 

nos dois extremos:30  

 A partir do volume expiratório pulmonar final (início da 

inspiração), ou seja, atelectrauma por stress/strain em unidades 

pulmonares que se abrem ciclicamente vizinhas de unidades fechadas; 

 Ao se atingir a capacidade pulmonar total (no fim da 

inspiração), ou seja, biotrauma/barotrauma/volutrauma. 

Em outras palavras, as causas mecânicas relacionadas ao ventilador 

mecânico, e que mais podem correlacionar-se à VILI incluem, portanto, a 

pressão e o volume. De outro lado as condições pulmonares correlacionadas a 

favorecerem a VILI dependem primariamente da dimensão do edema, o qual 

leva à diminuição das dimensões pulmonares, aumenta a heterogeneidade 

pulmonar, levando ao aumento do stress e ao cíclico colapso pulmonar. 36 

A estratégia de ventilação mecânica protetora fundamenta-se em evitar 

os fenômenos acima citados, stress/strain ao fim da inspiração e ao fim da 

expiração.37,38 O biotrauma/barotrauma/volutrauma poderiam ser evitados por 

meio da ventilação com baixos volumes correntes e baixas pressões. Enquanto 

que o recrutamento de unidades alveolares e manutenção das mesmas abertas 

com PEEP elevadas evitaria o atelectrauma e reduziria a distensão das 

unidades menos doentes.36,37  

Além dos fenômenos da ventilação mecãnica já citados acima, outros 

parâmetros ventilatórios como a frequência respiratória e o fluxo de ar, também 

têm sua importância durante a ventilação mecânica, e não devem ser 
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negligenciados33-36. Em teoria, a energia dissipada no parêquima pulmonar 

aumenta com o aumento do fluxo de ar.  Dessa forma não sabemos 

exatamente um valor seguro para o fluxo, mas devemos considera-lo, também, 

como potencial causador de VILI.39 Já os efeitos da frequência respiratória na 

fisiopatologia da VILI são razoavelmente intuitivos e já foram descritos em 

modelos experimentais,36-41 onde lesão pulmonar foi evidenciada quando os 

modelos foram submetidos a diferentes frequências respiratórias (FR) e 

mesmos volumes ou pressões, o que levou a hipótese de que o dano pulmonar 

(celular) pode ocorrer após ciclos sucessivos de stress ou strain. 42 Nessa serie 

de experimentos foi verificado que a tensão (strain) considerada letal, foi fatal 

apenas quando aplicada a uma FR de 15 rpm, mas esse efeito não era fatal se 

aplicados FR menores (3 a 6 rpm).41,43 

Do ponto de vista microscópico, as alterações citológicas pulmonares 

relacionadas à VILI, que são secundárias ao um amplo espectro de insultos 

pulmonares causado pela VM, em última análise levam desde à deformação da 

matriz extracelular, microfraturas em suas estruturas, até suas rupturas. Esses 

insultos podem desencadear, em diferentes extensões, importante resposta 

inflamatória local.44 

Assumindo que a energia necessária para ruptura das células 

pulmonares seguem uma distribuição estatística, é provável que alguns 

alvéolos sejam lesionadas a cada ciclo respiratório. Se essa energia molecular 

aumenta, seja por maior quantidade de energia entregue, ou por uma má 

distribuição dessas forças devido ao aumento da heterogeneidade pulmonar, a 

taxa de fraturas irá aumentar. Se essa taxa de lesão supera com capacidade 

de reparo celular, ocorrerá a VILI.4 
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1.6 Estratégias Ventilatórias Protetoras na SARA 

1.6.1 Volume Corrente e Pressão de Platô Limitados 

 

Diversos estudos experimentais demonstram que tanto elevadas 

pressões inspiratórias quanto volumes correntes altos são capazes de causar 

SARA em animais sadios e piorar SARA em animais já doentes.32, 45-49 De 

modo geral, estes estudos têm utilizado volumes correntes altíssimos (≥ 14 

mL/kg).  

Os diversos estudos clínicos randomizados que compararam volume 

corrente baixo e/ou pressão de platô baixa versus volume/pressão altos em 

pacientes com SARA, mas sem diferenças entre os grupos nos valores da 

PEEP, chegaram a resultados distintos.50 O estudo do grupo ARDSNet  incluiu 

861 pacientes e verificou redução da mortalidade hospitalar no grupo com 

volume corrente de 6 mL/kg de peso predito em comparação ao grupo com 12 

mL/kg de peso predito.51 Os demais estudos eram bem menores e, em quase 

todos, não se observou diferenças na mortalidade. 

Revisão sistemática identificou 8 estudos que compararam níveis 

diferentes de volume corrente, mas com PEEP similar entre grupos.50 Na 

maioria dos estudos o volume corrente atingido no primeiro dia pós-

randomização foi em torno de 7 mL/kg de peso predito no grupo experimental, 

sendo 6 mL/kg no estudo ARDSNet, também incluído nesta revisão. O volume 

corrente no grupo controle foi similar, e próximo a 10 mL/kg na maioria dos 

estudos, exceto o ARDSNet com 11,8 mL/kg.51 Na meta-análise, o risco relativo 

para óbito foi de 0,90 (intervalo de 95% de confiança [IC 95%]: 0,74 a 1,09) 

com substancial heterogeneidade entre estudos (I2= 44,8%). Não houve 

diferenças quanto a barotrauma, no entanto, a estratégia de baixos 

volumes/pressões resultou em maior uso de bloqueadores neuromusculares e 

acidose respiratória. Não ficou clara a razão da heterogeneidade de efeitos 

entre os estudos. Uma explicação possível para o resultado positivo do 

ARDSNet é o maior gradiente de volume corrente entre grupos experimental e 

controle do que nos demais estudos. Foi realizada meta-regressão para avaliar 
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esta hipótese e o resultado foi negativo, mas este tipo de análise tem poder 

muito limitado quando há poucos estudos. Alternativamente, o benefício de se 

utilizar volume corrente ≤ 6mL/kg pode ser restrito ao espectro de pacientes 

mais graves, com volume de pulmão “ventilável” (baby lung) muito pequeno.30 

Diretrizes atuais recomendam o uso de volume corrente baixo, de até           

6 mL/kg de peso predito, em pacientes com SARA.52,53 No entanto a qualidade 

da evidência para sustentar esta recomendação é apenas moderada na melhor 

hipótese, sendo possível que tais valores sejam necessários apenas para um 

subgrupo pequeno de pacientes com SARA. Por outro lado, volumes correntes 

pequenos têm seus efeitos adversos, como maior necessidade de sedativos, 

bloqueadores neuromusculares e acidose. Por essas razões, Gattinoni e cols. 

consideram mandatória a titulação do volume corrente de acordo com o 

tamanho do baby lung, embora na prática isto se mostre difícil pela 

necessidade de transportar pacientes graves para realização de tomografia de 

tórax.30  

 

1.7 Driving pressure Limitada 

 

Driving pressure é a diferença entre a pressão nas vias aéreas após 

uma pausa inspiratória final (pressão de platô) e a PEEP (pressão positiva 

expiratória final), sendo, portanto, uma variável facilmente obtida e controlada 

na beira do leito em pacientes sob ventilação mecânica. Adicionalmente, a 

driving pressure é igual à divisão do volume corrente (Vt) pela complacência do 

sistema respiratório.54 

Resultados de estudos em SARA sugerem que a driving pressure possa 

ser um bom preditor tanto de lesão pulmonar como de mortalidade, 

independente de valores da PEEP, strain pulmonar máximo ou da pressão de 

platô.54,55 Em 2002, em estudo com 235 pacientes com SARA, Estenssoro et 

al,6  observaram que a driving pressure na primeira semana era preditora de 

mortalidade e piores desfechos clínicos. 6 
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Em um grande estudo observacional multicêntricos recente, Bellani et al, 

avaliaram 2377 pacientes com SARA em 52 UTI’s. A driving pressure foi 

associada com maior risco de morte intra-hospitalar em relação ao volume 

corrente, em pacientes com SARA moderada a grave. 43 

Barotrauma, volutrauma, biotrauma e atelectrauma são os mecanismos 

propostos (relacionados à fisiopatologia de VILI) para geração da lesão 

alveolar.30 Nesse contexto, Amato et al,56 mostraram que, altas pressões de 

platô são associadas com altas driving pressure ou PEEPs, mas com 

diferentes consequências.  O risco de morte cresce apenas quando aumentos 

na pressão de platô são acompanhados de aumentos progressivos na driving 

pressure. Quando a PEEP e a pressão de platô elevam-se igualmente, ou 

seja, sem mudanças na driving pressure, o efeito sobre mortalidade é neutro. 

Finalmente, elevações de PEEP com manutenção da pressão de platô, ou 

seja, resultando em diminuições na driving pressure, estão associadas a 

redução da mortalidade.56  

Foram também analisados os efeitos da driving pressure entre 883 

pacientes com parâmetros ventilatórios considerados seguros: pressão de platô 

< 32 cmH2O e volume corrente < 8mL/kg de peso predito. Neste grupo, o risco 

relativo de morte foi significativamente maior naqueles expostos a maiores 

valores de driving pressure. Por exemplo, nos pacientes expostos a volume 

correntes e pressões de platô usualmente considerados seguros, o risco 

relativo de morte àqueles expostos a driving pressure maior do que 14 cmH2O 

era 43% maior do que aqueles expostos a baixos valores de driving pressure   

(< 14 cmH2O).56 

Finalmente, na metanálise de dados individuais de Amato et al,56 ao se 

avaliar o efeito combinado dos diversos estudos de ventilação protetora, 

verificou-se redução de mortalidade. Por meio de modelos de mediação 

múltipla, verificou-se que a maior parte do benefício produzido pelas diferentes 

técnicas de ventilação protetora (redução de volume corrente, pressão de platô 

ou aumento da PEEP) é mediada pela redução na driving pressure.56   
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Em análise retrospectiva, Chiumello et al,57 conduziram um estudo com 

150 pacientes com SARA, em VM, sedados e sem esforços respiratórios, onde 

a PEEP foi titulada entre 5 e 15 cmH₂O, com volume corrente e frequência 

respiratória constantes. Em ambos os grupos da PEEP, no grupo com maior 

driving pressure  (> 15 cmH2O) observou-se maior stress pulmonar através das 

medidas de mecânica ventilatórias, quando comparado com o grupo de menor 

driving pressure (< 15 cmH2O)57. Mais detalhadamente ainda, driving pressure 

maior que 15 cmH2O e driving pressure trans-pulmonar maior que 11,7 cmH2O 

(12 cmH2O), ambos medidos com PEEP de 5 cmH2O, foram associados com 

perigosos níveis de stress pulmonar e maior mortalidade.  Já os pacientes para 

os quais ao se elevar a PEEP de 5 cmH2O para 15 cmH₂O  mudavam do grupo 

driving pressure baixo (< 15 cmH2O) para o grupo driving pressure         

elevado (> 15 cmH₂O), também apresentaram maiores driving pressure 

transpulmonares e maior estresse pulmonar, quando comparados com o grupo 

que permaneceu com driving pressure baixo.  Nesse estudo notou-se que a 

driving pressure transpulmonar foi significativamente correlacionada à driving 

pressure das vias aéreas com os níveis de PEEP de 5 e 15 cmH₂O, 

respectivamente. Ambos se correlacionam de forma significativa ao estresse 

pulmonar medido através das medidas de mecânica ventilatória (r2 =0,581      p 

< 0,0001 e r2 = 0,353 p < 0,001 com PEEP de 5 e 15 cmH₂O). Conclui-se que a 

driving pressure medida das vias aéreas pode ser um método não invasivo 

plausível de se reproduzir o estresse pulmonar em pacientes com SARA leve e 

moderada. 57 

Ventilação ultra protetora com o uso de circulação extracorpórea com 

suporte ventilatório, pode ajudar a proteger os pulmões através do uso de 

volumes correntes baixos.58 Em recente metanálise de 9 estudos, incluindo 

mais de 500 pacientes em uso de ECMO (membrana oxigenadora 

extracorpórea) para hipoxemia refrataria, Serpa-Neto e cols.,59 mostraram que 

a driving pressure durante os primeiros 3 dias de ECMO teve associação 

independente com a mortalidade intra-hospitalar. Apesar do ECMO ter 

permitido baixar o volume corrente para 4 mL/ kg predito e a driving pressure 

em 4 cmH₂O, os não sobreviventes ainda tinham maiores driving pressure 
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durante ECMO do que os sobreviventes (14,5  6,2 versus 13,3  4,8 cmH2O 

nos sobreviventes, p= 0,048).59 

Um dos problemas associados à ventilação mecânica em pacientes com 

SARA é o débito cardíaco do ventrículo direito, o qual é associado 

independentemente ao prognostico.60 Em estudo prospectivo observacional 

conduzido por Boissier et al,61 com 226 pacientes com SARA moderada a 

grave e ventilados com pressão de platô limitada a 30 cmH₂O e avaliados com 

Ecocardiograma Trans-Esofágico, cor pulmonale foi detectado em 99 pacientes 

(22%); e driving pressure elevada foi fator independente associado a cor 

pulmonale. Mais recentemente, Mekontso et al,62 mostraram que a driving 

pressure maior que 18 cmH₂O, a relação PaO₂/FiO₂ <150 e a                  

PaCO₂ > 48 mmHg, também foram relacionados a mais falência do ventrículo 

direito em pacientes com SARA causados por broncopneumonia (BCP). 

Há também estudos que descrevem a correlação da driving pressure 

com função diafragmática. Em 107 pacientes em UTI, Goligher e cols.,63 

encontraram associação entre driving pressure elevada e queda da 

contratilidade diafragmatica mensurada por ultrasonografia (USG).  

Em pacientes cirúrgicos, em uma metanálise com 2250 pacientes, 

Serpa-Neto e cols. ,64 mostraram que mudanças nos níveis da PEEP que 

resultaram em elevação da driving pressure, foram associados a maiores 

complicações pulmonares no pós-operatório. 

Esses dados suportam o conceito de que a driving pressure é o 

mediador chave na mortalidade relacionada à VILI. Vários outros estudos 

experimentais também associaram driving pressure e VILI. Os danos celular e 

tecidual pulmonar, são mais consistentemente relacionados à amplitude do 

stress cíclico do que ao pico de stress (pressão) a que o pulmão é submetido 

durante o período ventilatório.65,66 Ciclos de altas driving pressures ocorreram 

em todos os estudos que sugeriram efeitos deletérios das altas pressões  

inspiratórias (pressão de platô) ou alto strain pulmonar (alto volume). 67 
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A driving pressure está diretamente relacionada às forças de estresse no 

pulmão. Dimensionando o volume corrente para a tamanho do baby lung, tendo 

como alvo a driving pressure , ao invés de utilizar o cálculo do volume corrente 

usando o peso predito, parece ser a melhor forma de proteger o pulmão de 

pacientes com injúria mais grave.67,68 Dessa forma, podemos sugerir que 

pacientes com SARA em ventilação mecânica, possam ser ventilados com 

estratégias protetoras de forma mais efetiva se reduções da driving pressure 

forem o alvo. Outros parâmetros como:  volume corrente, pressão de platô e 

PEEP podem ser instrumentos para o controle e otimização da driving 

pressure. 

  Devemos considerar o fato de que nenhum estudo clínico 

randomizado foi feito até o presente momento para testar os possíveis efeitos 

positivos da ventilação protetora limitada pela driving pressure. Todas as 

considerações feitas até o momento são oriundas de estudos direcionados 

para outras variáveis como: volume corrente, PEEP e pressão de platô. 

 

1.8  Mechanical Power 

 

Recentemente, um novo conceito foi definido para tentar compreender e 

dimensionar conjuntamente as causas de lesões pulmonar relacionada à 

ventilação mecânica, o qual foi denominado de mechanical power (MP). Seus 

principais componentes são: o volume corrente; a driving pressure; a PEEP; a 

frequência respiratória; e o fluxo de ar.36  

O mechanical power pode ser entendido como a descrição matemática 

da energia aplicada ao sistema respiratório, secundário a fatores como 

pressão, volume e fluxo, expressa por minuto.36 Sua equação é obtida 

multiplicando cada componente da equação do movimento pelo volume 

corrente. Essa energia entregue ao sistema respiratório a cada ciclo, 

multiplicada pela frequência respiratória é igual ao mechanical power aplicado 

no sistema respiratório.3De acordo com a formula, é possível cálcular os efeitos 
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da mudança de qualquer uma das variáveis ventilatórias aplicadas no sistema 

respiratório.36 

 Essa energia, o mechanical power age diretamente no esqueleto das 

células pulmonares (extracellular matrix), deformando as células epiteliais e 

endoteliais ancoradas a ele.69 A depender da magnitude do mechanical power, 

as alterações no parênquima pulmonar podem levar à VILI, ocorrendo desde 

reação inflamatória com ativação de macrófagos, neutrofilos e células 

endoteliais e epitaliais, até sua rotura mecânica.70,71 

Nesse contexto, em estudo experimental, Massimo et al.72 analisaram os 

efeitos do mechanical power em porcos. A energia entregue em cada ciclo 

respiratório (via aérea somada a parênquima pulmonar) foi definida como a 

área entre o eixo inspiratório da curva pressão-volume, e o volume (eixo Y), e 

medida em Joule.  Três porcos foram ventilados com um mechanical power 

para ser letal (volume corrente: 38 mL/kg, pressão de platô 27 cmH2O e 

frequência respiratória: 15 rpm). Outros grupos foram ventilados com o mesmo 

volume corrente (38 mL/kg), mesma pressão transpulmonar, mas com 

frequência respiratória de 12, 9, 6 e 3 respirações por minuto. Os autores 

encontraram o mechanical power limite para VILI e fizeram experimentos 

adicionais com mechanical power abaixo e acima do limite encontrado. Nos 

experimentos realizados para detectar o limite para VILI, com mechanical 

power aproximadamente de até 12 J/min. (FR 9 rpm), a tomografia 

computadorizada mostrou densidades isoladas, enquanto que com mechanical 

power de 12 J/min. , todos os porcos desenvolveram edema pulmonar difuso. 

Nos experimentos confirmatórios, todos os porcos ventilados acima do limite de 

“MP” de 12 J/ min., desenvolveram VILI; e os porcos ventilados abaixo desse 

limite, não desenvolveram VILI.72 

Para entender melhor os efeitos de cada variável ventilatória na 

compreensão do mechanical power , Gattinoni e cols.36 usando dados de 

estudos prévios, um total de 30 pacientes com pulmões normais sem SARA e 

50 pacientes com SARA, realizou análises em cada paciente com quatro 

volumes correntes diferentes (6,8, 10 e 12 mL/kg) e dois níveis de PEEP         
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(5 e 15 cmH₂O). A energia aplicada por ventilação foi medida usando a curva 

dinâmica de pressão volume gravadas durante a VM. A energia entregue por 

cada respiração às vias aéreas mais sistema respiratórios foi definida através 

da área entre a pressão aérea na fase inspiratória e o volume. O mechanical 

power foi obtido através da multiplicação da energia por respiração com a 

frequênfia respiratória. Os efeitos ventilatórios de cada parâmetro (volume 

corrente, fluxo; driving pressure, frequência respiratória e PEEP) foram 

estudados separadamente para mensurar as mudanças no mechanical power 

enquanto os outros parâmetros eram mantidos constantes. 

 Foi verificado que a mesma porcentagem de mudança feita no Vt, 

driving pressure e fluxo produziram um aumento exponencial no mechanical 

power com expoente de 2. Já a FR, com o mesmo aumento percentual, 

também produziu um aumento exponencial, porém com expoente de 1.4. 

Quanto ao aumento da PEEP, seu efeito sobre o mechanical power foi de 

causar apenas um aumento linear. 36 

Através desse estudo foi verificado que a equação da força, derivada da 

equação do movimento, como a adição da PEEP, produz resultados muito 

semelhantes àqueles obtidos através da analise da curva pressão volume.35 A 

vantagem nessa descrição matemática do mechanical power é de que ele 

permite calcular e quantificar a relativa contribuição de cada um dos 

componentes da ventilação mecânica (volume corrente, frequência respiratória, 

driving pressure, PEEP, fluxo) e entender melhor os efeitos de suas  

mudanças. 36 

A importância da função da PEEP no entendimento do mechanical 

power, fica clara se consideramos as características físicas de um sistema 

elástico, onde a força necessária para estender uma estrutura elástica é 

diretamente proporcional à sua extensão. Assim sendo, a PEEP aplicada 

multiplicada pelo volume corrente representa a energia necessária a ser 

superada para gerar cada volume corrente. De fato, a energia é o produto da 

pressão gerada, multiplicada pela mudança no volume. Essa é a razão pelo 

qual é correto incluir a PEEP na equação do mechanical power. 73 
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É importante entender que o mechanical power é apenas uma parte da 

questão que envolve a VILI. A outra parte é representada pelas condições 

pulmonares. O mesmo mechanical power pode produzir efeitos diferentes a 

depender das condições pulmonares, como: suas dimensões, heterogeneidade 

presente, congestão, entre outros.36 

O desafio chave na aplicação do mechanical power, é o fato de que ele 

precisa ser ajustado para as diferenças no pulmão ventilável, para o grau de 

heterogeneidade pulmonar e para a distribuição de tensão e deformação (strain 

e stress) alveolar. Em outras palavras, o mesmo mechanical power pode 

produzir efeitos diferentes em pulmão sadio ou doente.73 

A diferença entre usar a driving pressure ou mechanical power como 

potenciais preditores de VILI são matematicamente, fisiologicamente e 

conceitualmente evidentes de que a driving pressure é apenas um dos 

mecanismos causadores de VILI inclusos na equação do mechanical power. 

Nesse contexto é importante entender a correlação exponencial 2 da driving 

pressure na equação do mechanical power, o que mostra a importância do seu 

papel na fisiopatologia da VILI.73 
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2    OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Primário 

Estudo piloto para avaliar a factibilidade de testar estratégia de ventilação 

mecânica com driving pressure limitada em comparação à estratégia 

convencional (estratégia ARDSNet) em pacientes com SARA. O desfecho 

primário para avaliação de factibilidade foi a ocorrência de gradiente de driving 

pressure nos dias 1 a 3 entre os grupos experimental e controle. 

 

2.2 Objetivos Secundários 

Avaliou-se o efeito de estratégia de ventilação mecânica com driving 

pressure limitada em comparação à estratégia convencional (estratégia 

ARDSNet) em pacientes com SARA nos seguintes desfechos: 

 Adesão aos processos do estudo (ajuste diário de driving pressure no 

grupo experimental e volume corrente no grupo controle); 

 Proporção de pacientes com driving pressure ≤ 10 cmH2O nos dias 1 a 

3; 

 Variáveis ventilatórias (complacência, PEEP, volume corrente, driving 

pressure, platô, frequência respiratória) e gasométricas (relação      

PaO₂/ FiO₂ , PaCO2, pH); 

 Eventos adversos graves (barotraumas, acidose grave); 

 Desfechos clínicos: tempo de internação na UTI e hospitalar; dias livres 

de ventilação mecânica em 28 dias; sobrevida em UTI, hospitalar e em 

28 dias. 
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3    MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento 

Ensaio clínico randomizado piloto, multicêntrico, pragmático, com 

alocação sigilosa e com análise por intenção de tratar, comparando uma 

estratégia de ventilação mecânica com driving pressure limitada, versus a 

estratégia convencional (estratégia ARDSNet) em pacientes com SARA.  

Por se tratar de uma intervenção não farmacológica, o cegamento da 

equipe de saúde assistente foi impraticável.  

 

3.2 Elegibilidade 

3.2.1 Screening 

Quem foi considerado para o estudo: 

Foram considerados para o estudo pacientes com critérios de SARA 

conforme critérios de Berlim3: Insuficiência respiratória de inicio agudo, devido 

a fator de risco conhecido e não completamente explicado por insuficiência 

cardíaca ou sobrecarga hídrica; presença de opacidades bilaterais em imagem 

de tórax (Radiografia ou TC) que não podiam ser completamente explicadas 

por derrame pleural, atelectasias lobar/pulmonar ou nódulos; hipoxemia 

(definida pela relação PaO₂/ FiO₂ ≤ 300 com PEEP ≥5 cmH2O); e que 

necessitaram de ventilação mecânica invasiva.3 A duração do quadro clínico a 

partir da primeira gasometria com hipoxemia podia ser de até 5 dias. 

  Os pacientes potencialmente elegíveis foram ventilados de 

acordo com protocolo de ventilação protetora com volumes correntes baixos 

(protocolo ARDSNet)504por três horas. Após três horas sob ventilação em 

ARDSNet, foram ajustados a PEEP para 10 cmH2O e a FiO2 para 100% por 30 

minutos, e em seguida coletada uma gasometria arterial. Para os pacientes 

que estavam com PEEP de 16 cmH2O ou maior, a PEEP era mantida. 
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Proposta para ventilar pacientes potencialmente elegíveis: 

 Modo: volume assistido/controlado; 

 Pressão de platô ≤30 cmH2O. Para atingir esta meta o volume corrente 

foi ajustado preferencialmente em 6 mL/Kg (entre 4-6 mL/kg) de peso 

corporal predito; 

 PEEP e FiO2 foram ajustadas pela tabela ARDSNet para manter a    

SpO2 ≥ 88% e PaO2 ≥ 55 mmHg (tabela 2); 

 Mantida relação I:E = 1:1 a 1:2; 

 Fluxo inspiratório de 60 L/min. Reduzido para até 40 L/min. se pressão 

de pico fosse > 45 cmH2O;  

 Pausa inspiratória de 0,5 segundo. A pausa podia ser ajustada se a 

relação I:E estivesse fora do intervalo entre 1:1 a 1:2;  

 Frequência respiratória foi para manter PaCO2 entre 35 mmHg e 60 

mmHg; 

 Foram evitadas manobras de recrutamento alveolar nesta fase. 

 

Tabela 2. Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter 

a    SpO2 ≥ 88% e PaO2 ≥ 55 mmHg 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

 

Procedimentos para coleta da gasometria arterial que define a 

elegibilidade: 

Após três horas sob ventilação em ARDSNet: 

1. Medida a pressão de Platô e calculada a driving pressure (pressão de 

platô – PEEP); 

2. Ajustada: 

 FiO2 para 100%; 

 PEEP para 10 cmH2O (Exceto se a PEEP fosse de 16 cmH2O ou mais. 

Neste caso mantinha-se a mesma PEEP); 
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3. Coletada gasometria arterial 30 minutos após as alterações dos 

parâmetros (PEEP e FiO2).  

Para ser incluído, o paciente deveria preencher os critérios de inclusão 

descritos no item 3.2.2. 

 

3.2.2 Critérios de Inclusão 

Foram efetivamente incluídos neste estudo pacientes com SARA (leve, 

moderada ou grave) há 5 dias conforme critérios acima, ventilados por 3 horas 

usando o protocolo ARDSNet,  que na gasometria coletada com FiO2 de 100% 

e PEEP de 10 cmH2O  mantinham relação PaO₂/ FiO₂ menor ou igual a 300, e 

que apresentavam driving pressure maior ou igual a 13 cmH2O, com Vt de 6 

mL/kg de peso predito, e PEEP e FiO2 conforme sugeridas pelo protocolo 

ARDSNet.   

 

3.2.3 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo os pacientes com as seguintes 

características: idade menor do que 18 anos; contraindicação à hipercapnia 

como hipertensão intracraniana (suspeita ou comprovada), ou síndrome 

coronária aguda; altíssima probabilidade de óbito nas próximas 24 horas; sob 

cuidados paliativos exclusivos; com fístula bronco-pleural de alto débito; 

portadores de alterações graves de complacência da parede torácica (ex: 

cifoescoliose grave, tétano, ou outros a critérios do investigador). 

A retirada de paciente do estudo ocorreria apenas nos casos de retirada 

do consentimento por parte do paciente, do representante legal ou do médico 

do paciente.  
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3.3 Método de Randomização e Manutenção do Sigilo da Lista de 

Randomização 

A randomização na razão 1:1 para os grupos driving pressure limitada 

ou ventilação convencional ARDSNet foi gerada eletronicamente, utilizando 

software apropriado.  Foi realizada em blocos com quatro tratamentos e houve 

estratificação por centro e idade (≤ 55 ou > 55). O sigilo da lista de 

randomização foi mantido por meio do sistema de randomização 

automatizado, central, via internet, disponível 24 horas por dia, desenvolvido 

por equipe de programadores e pesquisadores do Instituto de Pesquisa do 

HCor. Os pesquisadores cadastravam as informações do paciente no sistema 

eletrônico que fornecia um número de identificação individual do paciente no 

estudo e informava qual estratégia ventilatória deveria ser adotada: estratégia 

driving pressure (ventilação limitada a driving pressure de 10 cmH2O), ou 

estratégia ARDSNet.  

 O grupo no qual o paciente foi alocado somente foi divulgado após 

cadastro das informações no sistema eletrônico, o que impediu que o 

investigador e a equipe assistente previssem, em qual dos grupos de 

tratamento o paciente seria alocado. Para incluir o paciente no estudo, bastava 

que o investigador acessasse o website do IP-HCor 

(https://servicos.hcor.com.br/iep/estudoclinico) e preenchesse uma ficha clínica 

simples. 

 

3.4 Intervenções do Estudo 

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) as informações do paciente foram cadastradas no sistema eletrônico 

onde foi fornecido um número de identificação individual do paciente no 

estudo. Em seguida, foi realizada a randomização eletrônica que divulgou à 

equipe assistente qual estratégia ventilatória deveria ser adotada:  

 Estratégia driving pressure: ventilação limitada a driving pressure de 10 

cmH2O; 

https://servicos.hcor.com.br/iep/estudoclinico
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 Estratégia ARDSNet. 

 

3.4.1 Estratégia driving pressure limitada: ventilação com driving 

pressure limitada em 10 cmH2O. 

Os pacientes que foram alocados para a estratégia driving pressure, 

foram ventilados na modalidade volume-controlado ou pressão de suporte, com 

volume titulado entre 4 e 8 mL/kg de peso predito, para manter driving pressure 

de 10 cmH2O. Em alguns casos, mesmo o volume corrente de 4 mL/kg de peso 

predito gerava driving pressure superior a 10 cmH2O. Nestes casos mantinha-

se este volume corrente de 4 mL/kg de peso predito. 

Logo após a randomização, diariamente entre os dias 1 ao dia 7 pós-

randomização, e depois a cada dois dias, realizávamos titulação do volume 

corrente, identificando o valor (dentro do intervalo 4 a 8 mL/kg de peso predito) 

que gerava driving pressure de 10 cmH2O, ou o mais próximo deste valor. Para 

a titulação da driving pressure o paciente deveria estar sedado e sem esforços 

respiratórios. Se necessário, utilizava-se sedativos e, em alguns casos, 

bloqueador neuromuscular de ação rápida. A driving pressure era estimada 

pela diferença entre a pressão de platô, medida através de pausa inspiratória 

(após pausa de 2 segundos) e a PEEP. Se com 8 mL/kg a driving pressure 

fosse inferior a 10 cmH2O, mantinha-se este volume corrente. O volume 

corrente alvo do dia era registrado em placa à beira leito e utilizado nas 24 

horas seguintes. Para pacientes em modo pressão de suporte, após calcular-se 

a driving pressure como descrito acima, ajustava-se o nível de pressão de 

suporte visando manter volume corrente similar ao volume alvo do dia. 

A frequência respiratória foi ajustada para manter o pH entre 7,30 e 7,45, 

podendo chegar ao máximo de 35 rpm. Nos casos em que havia acidose 

respiratória grave, com pH menor do que 7,15, a frequência respiratória podia 

ser aumentada, chegando ao máximo de 50 rpm desde que auto-PEEP fosse 

igual ou inferior a 3 cmH2O. Além do ajuste de frequência respiratória, outras 

medidas para manejo de acidose respiratória eram: reduzir espaço morto (troca 

de heat and moisture exchanger por umidificador externo ativo); tratamento 
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para hipertermia; considerar dieta rica em lipídeos; adequação de sedação e 

considerar bloqueio neuromuscular. Os valores da PEEP e FiO2 seguiam a 

tabela proposta pelo grupo ARDSNet visando manter saturação periférica de 

oxigênio entre 88 e 95% ou pressão arterial parcial de oxigênio entre 55 e 80 

mmHg. 

 

3.4.2 Estratégia ARDSNet 

Pacientes alocados para o grupo controle foram ventilados na 

modalidade volume-controlado, seguindo a estratégia proposta pelo grupo 

ARDSNet 504ou pressão de suporte. Em ambos os casos o volume corrente 

alvo era de 6 mL/kg de peso predito e a pressão de platô era mantida igual ou 

abaixo de 30 cmH2O. O volume corrente era reduzido para 5 ou 4 mL/kg de 

peso predito se pressão de platô fosse superior a 30 cmH2O. Os valores de 

PEEP e FiO2 seguiam a tabela proposta pelo grupo ARDSNet visando manter 

saturação periférica de oxigênio entre 88 e 95% ou pressão arterial parcial de 

oxigênio entre 55 e 80 mmHg. A frequência respiratória foi ajustada para 

manter o pH entre 7,30 e 7,45, podendo chegar ao máximo de 35 rpm. Medidas 

adicionais para manejo de acidose respiratória eram similares às descritas para 

o grupo driving pressure. 

 

3.4.3 Co-intervenções – terapias de resgate para hipoxemia refratária 

Terapias de resgate para hipoxemia refratária podiam ser administradas a 

critério da equipe médica assistente, e podiam incluir: 

 Recrutamento alveolar (vide apêndice C); 

 Posição prona; 

 Inalação de óxido nítrico; 

 Ventilação com oscilação de alta freqüência (high-frequency oscillation); 

 Oxigenação por circulação extracorpórea. 
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3.4.4 Cegamento 

Como a intervenção foi aplicada a pacientes graves em assistência 

ventilatória mecânica (ocasião em que a grande maioria dos pacientes 

permanece sedada), o cegamento destes era desnecessário. Por se tratar de 

uma intervenção não-farmacológica, o cegamento da equipe de saúde 

assistente foi impraticável. Não foi necessário comitê para validação do 

desfecho primário, morte, de modo que também não houve cegamento de 

validadores de desfecho.  

 

3.5 Desfechos 

3.5.1 Desfecho Primários 

O desfecho primário para avaliação de factibilidade era a driving 

pressure nos dias 1 a 3. 

3.5.2 Desfechos Secundários 

Os desfechos secundários foram: adesão aos processos do estudo 

(ajuste diário de driving pressure no grupo experimental e volume corrente no 

grupo controle); a proporção de pacientes com driving pressure ≤ 13 cmH2O 

nos dias 1 a 3; variáveis ventilatórias (complacência, PEEP, volume corrente, 

driving pressure, pressão de platô, frequência respiratória) e gasométricas 

(relação PaO₂/ FIO₂, PaCO2, pH); presença de eventos adversos graves 

(barotraumas, acidose grave); e desfechos clínicos (tempo de internação na 

UTI e hospitalar; dias livres de ventilação mecânica em 28 dias; sobrevida em 

UTI, hospitalar e em 28 dias). 

 

3.6 Variáveis e visitas do estudo 

Os dados foram coletados imediatamente antes da randomização 

(dados de base), 1 hora após randomização, diariamente nos dias 1 a 7, a 

cada dois dias entre os dias 9 a 15, na alta da UTI, alta hospitalar e em 28 dias. 
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Antes da randomização foram obtidas variáveis demográficas; variáveis 

ventilatórias e da gasometria arterial; peso, altura; causa e tempo de SARA; 

tempo de intubação; Simplified Acute Physiologic Score 3 (SAPS3); variáveis 

do escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA); presença de choque 

séptico, presença de H1N1; síndrome da imunodeficiência adquirida e doença 

pulmonar de base. Em 1 hora e nos demais dias até o dia 15 foram coletadas 

variáveis da ventilação mecânica; gasometria arterial; peso e balanço hídrico; 

variáveis hemodinâmicas. A pressão de platô (e a driving pressure) eram 

medidas 2 vezes ao dia nos dias 1 a 7, e após a cada 2 dias entre o dia 9 e 15 

no grupo driving pressure. No grupo controle, a pressão de platô era medida 

diariamente até o dia 3, e após apenas se o paciente estivesse sem esforços 

respiratórios. Na alta da UTI, hospitalar e em 28 dias determinou-se o status 

vital. Adicionalmente, verificou-se número de dias sob ventilação mecânica 

desde a randomização até 28 dias. 

As visitas do estudo e as variáveis coletadas em cada visita são 

descritas a seguir. 

 

3.6.1 Screening (dia 0) 

 Verificação dos critérios de SARA 

 Obtenção do TCLE 

 Variáveis respiratórias pré-screening: 

o Modo ventilatório 

o Volume corrente 

o Pressão de platô 

o Frequência respiratória 

o PEEP 

o PaO2 

o FiO2 
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3.6.2 Randomização e dados de base (dia 0) 

Randomização 

 PaO2 obtida com FiO2 100% e PEEP 10 cmH2O  

 Razão para não randomização de pacientes elegíveis (lista de razões) 

Dados de base 

 Data de nascimento  

 Sexo 

 Peso (verificado com balança) 

 Altura 

 SAPS 3 (da admissão na UTI) 

 Variáveis respiratórias 

o Volume corrente 

o Pressão de platô 

o Frequência respiratória total 

o PEEP 

 Presença de falência de órgãos (SOFA) 

 Causa da SARA 

 Tempo estimado desde início da SARA (do início da SARA com base na 

gasometria arterial, até a hora da randomização) 

 Tempo entre intubação e a randomização 

 Presença de choque séptico pré randomização 

 

3.6.3 Tratamento (1 hora após início da intervenção) 

 Titulação do volume corrente alvo do dia 

 Variáveis respiratórias da ventilação de manutenção 

o Volume corrente 

o Pressão de platô 

o Frequência respiratória total 

o PEEP 

o FiO2 

o PaO2 
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o PaCO2 

o pH arterial 

 Variáveis hemodinâmicas 

o Frequência cardíaca 

o Pressão arterial média 

o Uso de noradrenalina ou dopamina 

 

3.6.4 Seguimento diário (dias 1 a 6) manhã 

 Variáveis respiratórias 

o Volume corrente 

o Pressão de platô 

o Frequência respiratória 

o PEEP 

o FiO2 

o PaO2 

o PaCO2 

o pH arterial 

o Complacência Pulmonar 

 Balanço hídrico e peso (verificado com balança) 

 Titulação do volume corrente alvo do dia 

 

3.6.5 Seguimento diário (dias 1 a 6) tarde 

 Volume corrente 

 Posição do paciente 

 

3.6.6 Seguimento 7 dias - manhã 

 Variáveis respiratórias   

o FiO2 

o PaO2 

o PaCO2 

o pH 
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 Variáveis respiratórias para os pacientes que persistem em ventilação 

mecânica 

o Volume corrente 

o Pressão de platô 

o Frequência respiratória 

o PEEP 

 Peso (verificado com balança) 

 Co-intervenções no período 

o Uso e número de dias com bloqueadores neuromusculares 

o Uso e número de dias com infusão continua de sedativos 

o Uso e número de dias com infusão continua de narcóticos 

o Uso e número de dias com drogas vasoativas 

o Uso e número de dias com corticóides 

o Terapias de resgate para hipoxemia refratária 

 Posição prona 

 Recrutamento alveolar 

 Óxido nítrico 

 Ventilação com oscilação de alta-frequência 

 Oxigenação com membrana extracorpórea 

 Pneumotórax com necessidade de drenagem torácica no período 

 Barotrauma (qualquer pneumotórax, pneumomediastino, enfisema 

subcutâneo ou pneumatocele > 2 cm após randomização) no período 

 Parada cardiorrespiratória não fatal  

 Titulação do volume corrente alvo do dia 

 

3.6.7 Seguimento 7 dias - tarde 

 Volume corrente 

 Posição do paciente 

 

3.6.8 Seguimento diário (dias 9, 11, 13 e 15) manhã 

 Variáveis respiratórias 

o Volume corrente 
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o Pressão de platô 

o PEEP 

 Titulação do volume corrente alvo do dia 

 

3.6.9 Seguimento diário (dias 9,11,13,15) tarde 

 Volume corrente 

 

3.6.10 Alta hospitalar 

 Data da alta da UTI 

 Status vital na alta da UTI 

 Data da alta hospitalar 

 Status vital na alta hospitalar 
 

3.6.11 Seguimento 28 dias 

 Dias sob ventilação mecânica (considerando os primeiros 28 dias após 

randomização) 

 Status vital  

o Data do óbito 

 Re-intubação 

 

3.7 Considerações Estatísticas 

3.7.1 Cálculo do Tamanho de Amostra 

Planejamos incluir 30 pacientes no estudo. Este tamanho de amostra 

nos permite detectar uma diferença entre os grupos na driving pressure de 3,5 

cmH2O, com um poder de 80%, erro tipo I de 5%, usando análise de 

covariância (ANCOVA), assumindo um desvio-padrão (DP) de 4,5 cmH2O no 

grupo controle e 2 cmH2O no grupo experimental, e um r de Pearson de 0,7 

entre a driving pressure no baseline e nos seguimentos. 
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3.7.2 Plano de Análise Estatística  

Planejamos inscrever 30 pacientes no estudo. Este tamanho de amostra 

nos permitiu detectar uma diferença entre os grupos na driving pressure de 3,5 

cmH2O, com um poder de 80%, erro tipo I de 5%, usando análise de 

covariância (ANCOVA), assumindo um desvio-padrão (DP) de 4,5 cmH2O no 

grupo controle e 2 cmH2O no grupo experimental, e um r de Pearson de 0,7 

entre a driving pressure no baseline e nos seguimentos. 

As variáveis numéricas foram descritas como média e desvio padrão ou 

mediana e intervalo interquartil (IQR) para distribuições assimétricas. As 

variáveis categóricas foram descritas como frequências absolutas e relativas. 

Avaliamos os efeitos do tratamento sobre o resultado primário (driving pressure 

do dia 1 ao 3) usando um modelo linear misto com parâmetro de interceptação 

aleatória e interação entre tratamento e tempo como termo fixo. Como uma 

análise de sensibilidade post hoc, também consideramos o centro de pesquisa 

como efeito aleatório. Em uma análise secundária, comparações de driving 

pressure foram feitas em cada ponto de tempo e os valores de p foram 

corrigidos com o ajuste de Bonferroni. 

 O efeito do tratamento no volume corrente também foi testado com um 

modelo linear misto com interceptação aleatória semelhante ao modelo para o 

resultado primário. As variáveis categóricas foram comparadas com o teste 

exato de Fisher e as variáveis numéricas foram comparadas com os testes t de 

Student. Os resultados para os modelos lineares mistos e desfechos clínicos 

secundários foram apresentados como diferenças absolutas, intervalo de 

confiança de 95% (IC) e valores de p. Não ajustamos os valores de p para 

comparações múltiplas em análises de resultados secundários. O nível de 

significância foi de 0,05. Não houve análise interina. Todas as análises foram 

realizadas com o software R (R Core Team, Viena, Áustria, 2019). 
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3.8 Aspectos Éticos e de Boas Práticas Clínicas 

O estudo foi conduzido em conformidade com as resoluções nacionais e 

internacionais como descritas nos seguintes documentos: 

 Resolução n 466, de dezembro de 2012  

 Declaração de Helsinque e todas as suas revisões e alterações 

 

3.8.1 Aprovação do Estudo 

 Antes de iniciar o estudo, os investigadores submeteram uma cópia do 

protocolo, do termo de consentimento livre e esclarecido e demais declarações 

solicitadas, ao Comitê de Ética em Pesquisa de suas Instituições (CEP). Uma 

carta de encaminhamento protocolada e a carta de aprovação do CEP, quando 

aprovada, deviam ser encaminhadas ao Centro Coordenador do Estudo. 

Adicionalmente, todas as eventuais emendas ao protocolo deviam ser 

aprovadas pelo CEP de cada um dos centros participantes. 

 

3.8.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Foi solicitado consentimento por escrito ao representante legal de cada 

paciente elegível devido às condições clínicas que não permitiam a obtenção 

direta dos próprios pacientes (ventilação mecânica, sedação). A solicitação do 

consentimento e as informações pertinentes ao estudo fornecidas ao 

representante legal deveriam ser conduzidas pelo investigador principal ou 

pelo coordenador do estudo. O representante legal do paciente e o profissional 

de pesquisa designado para a obtenção do consentimento deveriam datar e 

assinar duas vias do TCLE, sendo que uma via deveria ser entregue ao 

representante legal do paciente e uma via foi arquivada com os demais 

documentos do estudo. Foi claramente exposto aos representantes legais dos 

pacientes que a participação dos mesmos era voluntária podendo retirar-se do 

estudo a qualquer momento sem nenhuma implicação na qualidade e conduta 
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do tratamento médico subsequente. O TCLE proposto pelo estudo foi avaliado 

por cada centro investigador e se houvesse a necessidade de alterações, 

estas deveriam ser aprovadas pelo Centro Coordenador do Estudo antes da 

submissão ao CEP. 

 

3.8.3 Confidencialidade dos Dados 

Nenhum dado de identificação do paciente foi enviado ao Centro 

Coordenador do Estudo. O formulário eletrônico de coleta de dados identificou 

o paciente e o centro investigador por um código numérico gerado para a 

pesquisa. Os dados obtidos do prontuário médico foram mantidos em caráter 

confidencial pelos centros investigadores, em armários com acesso restrito e a 

garantia de anonimato de todos os dados em relatórios provisórios e definitivos 

foi assegurada. 

 

3.8.4 Relatórios de Progresso 

O Investigador submeteu resumos escritos do status do estudo ao CEP 

de sua Instituição semestralmente, além de um relatório final no término do 

estudo. 

 

3.9 Organização do Estudo 

3.9.1 Centro Coordenador 

Uma equipe do Instituto de Pesquisa do HCor (IP-HCor) gerenciou o 

estudo. O centro coordenador teve equipe com médico epidemiologista e 

intensivista, especialista em gerenciamento de centros, especialista em 

gerenciamento de dados e estatístico para supervisionar o andamento do 

estudo. 

As responsabilidades do Centro Coordenador incluíram: 
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 Planejamento e condução do estudo 

o Elaboração do protocolo 

o Elaboração das fichas clínicas (CRFs) eletrônicas 

o Elaboração de manual de operações 

o Gerenciamento e controle da qualidade dos dados: Elaboração, 

testes e manutenção do sistema de captura eletrônica dos dados; 

Controle contínuo da qualidade dos dados; 

o Auxiliar o Comitê Diretivo 

 

 Gerenciamento dos centros 

o Seleção e treinamento dos centros participantes 

o Auxiliar os centros no preparo de dossiê regulatório para 

submissão aos CEPs e auxiliá-los na submissão 

o Acompanhamento das taxas de recrutamento e ações para 

aumentar recrutamento 

o Acompanhar seguimento e implementar ações para prevenir 

perdas de seguimento 

o Visitas de monitoria 

o Envio de materiais do estudo ao centro 

o Elaboração de newsletter mensal do estudo 

o Desenvolvimento de material auxiliar para o estudo 

 

 Análise estatística e auxilio na elaboração do manuscrito final 

o Análise estatística completa 

o Auxiliar na elaboração do manuscrito final 

 

3.9.2 Comitê Diretivo  

O Comitê Diretivo foi responsável pela supervisão geral do estudo, 

auxiliou no desenvolvimento do protocolo do estudo e preparou o manuscrito 

final. Todos os demais comitês do estudo reportam-se ao Comitê Diretivo. Os 

membros do Comitê Diretivo são pesquisadores treinados na elaboração e 

condução de ensaios clínicos randomizados, intensivistas e pneumologistas 
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com experiência na condução de estudos randomizados multicêntricos sobre 

SARA. 

Os membros do Comitê Diretivo foram: 

 Marcelo Luz Pereira Romano. Investigador Principal do Estudo. 

Médico cardiologista e intensivista. Médico rotineiro da UTI do Hospital 

do Coração, São Paulo –SP. 

 Carlos Carvalho, PhD. Médico pneumologista. Professor 

associado/livre-docente da Universidade de São Paulo e médico 

supervisor do Hospital das Clínicas da FMUSP, São Paulo - SP, onde 

chefia a UTI-Respiratória.  

 Edson Renato Romano, PhD.  Médico cardiologista e intensivista. 

Coordenador da UTI Adulto-HCor, São Paulo - SP. 

 Marcelo Britto Passos Amato, PhD. Médico pneumologista. Supervisor 

da UTI-Respiratória do Hospital das Clínicas e responsável pelo 

Laboratório de Investigação Médica LIM-09 - Pneumologia Experimental 

(Faculdade de Medicina da USP). Professor Colaborador da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

 Alexandre Biasi Cavalcanti, PhD. Médico epidemiologista, intensivista. 

Coordenador de Atividades de Pesquisa do IP-HCor, São Paulo - SP. 

 Denise de Moraes Paisani, PhD. Especialista em gerenciamento de 

dados do IP-HCor. 

 Ligia Nasi Laranjeira. Especialista em gerenciamento de centros do 

IP-HCor. 

 

3.9.3 Centros do Estudo 

Foram convidados a participar do estudo os seguintes centros:  

 Hospital do Coração, São Paulo, SP. 

 UTI Respiratória – FMUSP – São Paulo, SP 

 UTI Anestesiologia – UNIFESP - São Paulo, SP 

 Centro Integrado de Atenção à Saúde CIAS – Vitória, ES 
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 Hospital das Clínicas da FMRP USP - Ribeirão Preto, SP 

 Hospital Nereu Ramos – Florianópolis, SC 

 Hospital de Clínica de Porto Alegre – Porto Alegre, RS 

 

3.9.4 Atribuições dos Investigadores e dos Co-Investigadores nos 

Centros Participantes 

O investigador principal em cada centro teve que conduzir e/ou 

supervisionar a operação diária do projeto no seu centro participante e poderia 

nomear um co-investigador e um coordenador de pesquisa. A maioria das 

tarefas poderia ser delegada aos profissionais de pesquisa do centro 

investigador pelo investigador principal, desde que os profissionais fossem 

devidamente qualificados para tais tarefas e estas delegações fossem 

registradas em nome do profissional e com sua respectiva função. Entretanto, a 

responsabilidade legal permaneceu sendo do investigador principal. 

Adicionalmente, foram atribuições do investigador principal o início no local e 

sua manutenção, o refinamento do protocolo, a garantia da qualidade e da 

veracidade dos dados. 

As responsabilidades do investigador principal incluíam:  

1. Obter a aprovação comitê de ética em pesquisa e encaminhar para o 

Centro Coordenador do Estudo; assegurar que fosse obtida a aprovação 

do estudo antes do início do recrutamento;  

2. Assegurar que o protocolo fosse seguido;  

3. Assegurar que todos os profissionais da UTI envolvidos na 

assistência de pacientes estivessem cientes e informados sobre o 

estudo;  

4. Assegurar que todos os pacientes sob ventilação mecânica, com 

probabilidade de continuar assim por mais que 24 horas fossem triados 

para participação no estudo e que os dados de triagem fossem inseridos 

no Sistema de Gerenciamento de Dados do Estudo;  

5. Assegurar que os dados fossem adequadamente coletados e 

inseridos no Sistema de Gerenciamento de Dados do Estudo. 



   
 

50 
 

3.10 Gerenciamento e Controle da Qualidade dos Dados 

O Sistema de Gerenciamento de Dados do IP-HCor é um sistema 

baseado na Internet que foi desenvolvido por uma equipe de programadores do 

IP-HCor em plataforma Microsoft SQL. As funcionalidades do sistema 

incluiam: registro de pacientes, randomização com sigilo de alocação 24 horas 

ao dia, inserção de dados, limpeza dos dados e exportação para análise 

estatística. 

O meio de coleta de dados do estudo foram as fichas clínicas eletrônicas 

via Internet utilizando o Sistema de Gerenciamento de Dados do IP-HCor. Os 

dados foram inseridos no sistema pela equipe dos centros. Todos os 

formulários foram assinados eletronicamente pelo investigador principal nos 

centros ou pessoas delegadas. Instruções para utilização do foram 

disponibilizadas aos investigadores. 

 

3.10.1 Garantia da Qualidade dos Dados 

1. Vários procedimentos garantiram a qualidade dos dados, incluindo: 

2. Todos os pesquisadores participaram de sessão de treinamento antes do 

início do estudo para garantir consistências dos procedimentos do 

estudo, incluindo a coleta dos dados; 

3. Os investigadores poderiam ligar para o Centro Coordenador do estudo 

para resolver questões ou problemas que eventualmente surgissem; 

4. A entrada de dados pelo Sistema de Gerenciamento de Dados do IP-

HCor é sujeita a diversas checagens por campos em aberto, intervalos 

de valores plausíveis, possíveis e não-permitidos e checagens lógicas. O 

investigador que insere os dados é notificado no momento da inserção 

dos dados de eventuais problemas; 

5. Técnicas estatísticas para identificação de inconsistências foram 

conduzidas periodicamente (aproximadamente a cada quinze dias). Os 

centros foram notificados sobre as inconsistências para que 

providenciassem correção; 



   
 

51 
 

6. Técnicas estatísticas para identificação de fraude foram conduzidas 

periodicamente (a cada 90 dias); 

7. Monitoria nos centros foi realizada durante a condução do estudo; 

8. O Centro Coordenador revisou mensalmente relatórios detalhados sobre 

triagem, inclusão, seguimento, consistências e completude dos dados. 

 

3.10.2 Monitoria 

O Centro Coordenador (IP-HCor) foi o responsável por definir o plano de 

monitoria. Um profissional treinado foi designado pelo Centro Coordenador 

para monitorar os centros. 

Os monitores visitaram todos os centros participantes do estudo para 

assegurar o seguimento do protocolo e normas de boas práticas clínicas. As 

visitas foram realizadas pelo menos uma vez por centro para garantir a 

segurança dos pacientes e coleta apropriada dos dados. As visitas de monitoria 

foram dependentes das taxas de recrutamento, podendo ser mais frequente em 

centros com maior número de pacientes e também em função de 

pendências/inconsistências identificadas na monitoração estatística central. 

Sessões de treinamento foram organizadas para os investigadores e sua 

equipe no início do estudo, e subsequentemente se necessário.  

Toda informação durante as visitas de monitoria foi tratada de modo 

estritamente confidencial. 

 

3.11 Política de Publicação  

Serão autores do estudo os membros do Comitê Diretivo e 

investigadores principais dos centros do estudo. 

 

 



   
 

52 
 

4 RESULTADOS 

Fluxo de pacientes e características de base:  

Durante o período de junho de 2015, até fevereiro de 2017, foram 

rastreados 36 pacientes com SARA leve, moderada ou grave. Desses 36 

pacientes, cinco não eram elegíveis. Portanto, foram randomizados 31 

pacientes, sendo alocados 16 pacientes para o grupo intervenção (driving 

pressure), e 15 pacientes para o grupo controle (ARDSNet). Todos os 

pacientes randomizados foram seguidos por 28 dias e foram incluídos na 

análise final de dados (Figura 1).  

Figura 1 – Fluxo de Pacientes do Estudo 

 

As características demográficas dos pacientes de ambos os grupos no 

momento da randomização foram semelhantes (Tabela 3). A idade média dos 

pacientes foi de 48,4 anos (desvio-padrão [DP], 16,9), e seu escore de 

gravidade SAPS3, foi em média de 55,9 ([DP], 12,5) pontos. Quinze dos trinta e 
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um pacientes (48%) apresentavam choque séptico. Além da disfunção 

pulmonar, em média os pacientes apresentavam mais de dois órgãos com 

disfunção. A maioria dos casos de SARA foi de origem pulmonar.  

As variáveis ventilatórias e gasométricas também estavam bem 

balanceadas entre os grupos no baseline.  A maioria dos pacientes 

apresentava SARA leve, com relação PaO2/FiO2 média de 215 ([DP], 95). A 

driving pressure de base foi de aproximadamente 15 cmH2O ([DP], 2,6) nos 

grupos, com volume corrente abaixo de 6 mL/kg de peso predito, pressão de 

platô abaixo de 30 cmH2O e PEEP próxima a 10 cmH2O. 

 

Tabela 3- Características de base dos pacientes. 

Características 

  

Total  

(n=31) 

Estratégia Driving 

pressure Limitada  

 (n=16) 

Estratégia 

Convencional 

(ARDSNet)   

 (n=15) 

Idade, média (DP) 48,4 (16,9) 45,1 (18,4) 51,9 (14,9) 

Sexo feminino, n (%) 10 (32,3) 6 (37,5) 4 (26,7) 

SAPS 3 score, média (DP)  55,9 (12,5) 53,5 (12,0) 58,5 (12,9) 

Falência orgânica não pulmonar, média (DP) 2,5 (0,9) 2,4 (1,1) 2,5 (0,7) 

Choque séptico, n (%) 15 (48,4) 9 (56,2) 6 (40) 

Causas de SARA, n (%)    

Sepse não pulmonar 7 (22,6) 5 (31,2) 2 (13,3) 

Pneumonia 24 (77,4) 11 (68,8) 13 (86,7) 

Tempo desde o início da SARA (horas) , mediana 

[IQR] 
24 [12 - 36] 24 [16,5 – 39,8] 24 [12 – 26,5] 

Dias de VM pré randomização, mediana [IQR] 2 [1 – 3,5] 1.5 [1 - 3) 2 [1 – 4,5] 

PaO₂/ FiO₂, média (DP) 214,7 (94,6) 218,5 (121,8) 210,6 (57,1) 

Volume corrente - mL/kg peso predito, média (DP) 5,8 (0,5) 5,9 (0,4) 5,7 (0,6) 

Frequência respiratória, rpm, média (DP) 28,5 (5,8) 27,5 (5,4) 29,5 (6,3) 

Ventilação minuto, litros/min., média (DP) 10,2 (2,3) 9,8 (2,0) 10,6 (2,6) 

Pressão de platô, cmH2O, média (DP) 24,6 (3,0) 24,2 (3,0) 25 (3,0) 

PEEP cmH2O, média (DP) 9,6 (2,0) 9,3 (1,9) 9,9 (2,2) 

Driving pressure, mmHg, média (DP) 15 (2,6) 14,9 (2,7) 15,1 (2,5) 

Complacência estática do Sistema respiratório - 

mL/cmH2O, média (DP) 
25 (6,0) 24,6 (4,1) 25,4 (7,7) 
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Desfecho Primário: 

 

No grupo driving pressure limitada, logo após a primeira hora, foi 

observada redução da driving pressure após o ajuste do volume corrente alvo 

para aquele dia, caindo de 15,3 cmH2O para 10,6 cmH2O (p <0,001) (Figura 2 

e Tabela 4). A análise principal mostrou que a driving pressure média nos 

primeiros três dias foi de 4,6 cmH2O (IC 95%, 6,5 a 2,8; p <0,001) menor no 

grupo driving pressure limitada em comparação com o grupo de controle. A 

inclusão de pacientes com os efeitos da randomização, no modelo post hoc 

não alterou substancialmente a estimativa do efeito do grupo driving pressure 

limitada em relação ao grupo de controle na driving pressure da primeira hora 

ao terceiro dia (diferença média, 4,7; IC de 95%, 6,7 a 2,8; p <0,001). 

 

. Figura 2- Driving Pressure (nos Grupos Intervenção e Controle) X Tempo 
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Tabela 4- Desfechos respiratórios primários e secundários durante os primeiros três dias 

Outcome   Hora 1 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Driving 
Pressure 
Limitada  
 (N=16) 

Grupo 
Controle 
(N=15) 

Valor p Driving 
Pressure 
Limitada  
 (N=16) 

Grupo 
Controle 
 (N=15) 

Valor p Driving 
Pressure 
Limitada  
 (N=14) 

Grupo 
Controle 
 (N=15) 

Valor p Driving 
Pressure 
Limitada  
 (N=12) 

Grupo 
Controle 
 (N=14) 

Valor p 

Desfechos primários                         

Driving pressure, cmH2O             

Média (DP) 10,6 
(1,2) 

15,3 (3,0) <0,001 11 (1,5) 15 (3,5) <0,001 11,2 (2,1)  14,9 (3,2) 0,002 10,7 (2,1) 13,9 (3,6) 0,02 

[Mínimo – Máximo] [9 - 13] [10 - 20] - [9 – 15] [10 – 23] - [8 – 17] [9 – 19] - [7 – 14] [9 – 20] - 

Desfechos secundários             

Ajuste diário do driving pressure 
no grupo driving pressure limitada, 
n. (%) 

16 (100) - - 16 (100) - - 13 (86,6) - - 11 (91,7) - - 

Ajuste diário do volume corrente 
no grupo controle, no. (%) 
 

- 15 (100) - - 15 (100) - - 15 (100) - - 15 (100) - 

Driving Pressure ≤ 13 cmH2O, n. 
(%) 

16 (100) 5 (33,3) <0,001 15 (93,8) 7 (46,7) 0.006 13(92,9) 7 (46,7) 0.01 11 (91,7) 8 (57,1) 0,08 

Volume corrente – mL/kg of peso predito           

Média  (DP) 4,3 (0,5)  5,6 (0,6) <0,001 4,3 (0,5) 5,8 (0,5) <0,001 4,5 (0,5) 5,7 (0,4) <0,001 4,5 (0,6) 5,7 (0,6) <0,001 

[Mínimo – Máximo] [3,8 – 
5,1] 

[4,1 – 6,1] - [3,8 – 5,1] [4,8 – 7,1] - [3,8 – 5,5] [4,8 – 6,1] - [3,8 – 5,5] [4,1 – 6,1] - 

Dentro da faixa 
recomendada*, n (%) 

13 
(81,2) 

14 (93,3) 0.64 13 (81,2) 13 (86,7) >0.99 12 (80,0) 14 (93,3) 0.60 9 (75,0) 13 (92,9) 0.48 

PEEP – cmH2O, média (DP) 8,4 (1,9) 9,4 (1,8) 0,18 9,1 (2,0) 9,5 (1,9) 0,27 8,1 (2,5) 8,9 (2,2) 0,28 8,1 (3,4) 9,0 (2,3) 0,31 

Complacência estática do Sistema 
respiratório – mL/ cmH2O, média 
(DP) 

25,6 
(5,3)  

24,9 (7,8)  0,99 24,9 (6,4)  26,3 (8,0)  0,46 25,4 (6,4)  26,5 (9,3)  0,95 27,5 (8,9)  29,1 (11,2)  0,80 

Pressão de platô – cmH2O, média 
(DP) 19 (2,2)  24,7 (3,2)  <0,001 20,1 (3,2)  24,5 (3,8)  0,002 19,6 (3.5) 23,8 (3,5)  0,005 18,8 (4,9)  22,9 (3,8)  0,04 
Frequência respiratória – 
respirações/min, média (DP) 

33,1 
(6,4) 30,4 (5,7)  0,35 35 (6,3)  31,6 (4,2)  0,12 35,1 (8.6)  29,4 (5,1)  0.03 34,3 (4,2) 28,5 (4,7)  0,004 

*A faixa recomendada foi de 4 a 8 mL/kg de peso corporal predito entre os pacientes do grupo driving pressure limitada e de 6 a 8 mL /Kg de PBW entre os pacientes do 

grupo controle 
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Desfechos Secundários:  

A titulação diária do volume corrente alvo para atingir uma driving 

pressure de 10 cmH2O foi feita em todos os casos na primeira hora e no dia 1 

no grupo driving pressure limitada (Tabela 4), e em todos, exceto 1 paciente 

nos dias 2 e 3. O volume corrente foi mantido igual ou abaixo de 6 mL/kg de 

PBW em cerca de 90% dos pacientes nos primeiros 3 dias no grupo controle, 

com uma média de volume corrente pouco abaixo de 6 mL/Kg de PBW da 

primeira hora ao dia 3. 

No grupo driving pressure limitada, todos os pacientes atingiram uma 

driving pressure  igual ou inferior a 13 cmH2O na primeira hora e todos, exceto 

um, o fizeram nos dias 1 a 3. Por outro lado, apenas 5 dos 15 pacientes no 

grupo de controle tiveram um driving pressure igual ou inferior a 13 cmH2O, e 

cerca de metade atingiu esses níveis nos dias 1 a 3 (Tabela 4).  

Da primeira hora até o terceiro dia, o volume corrente no grupo driving 

pressure limitada foi mantido mais baixo do que o grupo de controle (diferença 

média [mL/kg de PBW], 1,3; IC 95% 1,7 a 0,9; P <0,001) (Tabela 4 e Figura 3). 

A pressão de platô média foi menor no grupo driving pressure limitada vs grupo 

controle nos primeiros três dias, e em ambos os casos abaixo de 30 cmH2O 

(Tabela 4 e Figura 3). A frequência respiratória foi maior no grupo driving 

pressure limitada nos dias 2 e 3 (p = 0,03 e 0,004). Não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos na complacência estática do 

sistema respiratório em relação à PEEP em nenhum dos primeiros sete dias 

(Figura 4 e Tabelas 5,6 ,7). 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nos 

desfechos clínicos secundários: morte nos primeiros 28 dias; morte intra-

hospitalar; morte na UTI; barotrauma nos primeiros sete dias; acidose grave 

(pH < 7,10) na primeira hora e nos primeiros sete dias; reintubação em 28 dias; 

tempo de internação na UTI e no hospital; dias livres de ventilação mecânica 

em 28 dias (Tabela 8). 
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Figura 3- Volume Corrente nos Grupos X Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Complacência do Sistema Respiratório nos Grupos X Tempo 
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Tabela 5. Variáveis respiratórias durante os primeiros três dias de tratamento 

Variáveis 

 1 hora Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Driving Pressure 
Limitada 

ARDSNet  Valor de p 
Driving 

Pressure 
Limitada 
(N=16) 

ARDSNet  
Valor 
de p 

Driving 
Pressure 
Limitada 
(N=14) 

ARDSNet  
Valor 
de p¹ 

Driving 
Pressure 
Limitada 

(N=12) 

ARDSNet  
Valor 
de p 

(N=16) (N=15)  (N=15)  (N=15)  (N=14)  

Volume corrente - ml / kg do peso predito 4,3 ± 0,5  5,6 ± 0,6  <0,001 4,3 ± 0,5  5,8 ± 0,5  <0,001 4,5 ± 0,5  5,7 ± 0,4  <0,001 4,5 ± 0,6  5,7 ± 0,6  <0,001 

PEEP – cmH2O  8,4 ± 1,9  9,4 ± 1,.8  0,18 9, 1 ± 2  9,5 ± 1,9  0,27 8,1 ± 2,5  8,9 ± 2,2  0,28 8,1 ± 3,4  9 ± 2,3  0,31 

Pressão de Platô – cmH2O  19 ± 2,2  24,7 ± 3,2  <0,001 20,1 ± 3,2  24,5 ± 3,8  0,002 19,6 ± 3,5  23,8 ± 3,5  0,005 18,8 ± 4,9  22,9 ± 3,8  0,04 

Pressão de Platô > 30 cmH2O – no./total 

no. (%) 0 (0%) 0 (0%) >0,99 0 (0%) 1 (6,7%) 0,48 0 (0%) 0 (0%)  >0,99 0 (0%) 0 (0%)  >0,99  

Frequência respiratória- respiração/min.  33,1 ± 6,4 30,4 ± 5,7  0,35 35 ± 6,3  31,6 ± 4,2  0,12 35, 1 ± 8,6  29,4 ± 5,1  0,03 34,3 ± 4,2 28,5 ± 4,7  0,004 

FiO2 (%) 47,8 ± 11,4  54 ± 12,4  0,15 51,6 ± 20  52 ± 10,8  0,33 45,3 ± 13  50 ± 12,5  0,24 45,8 ± 19,3  47,1 ± 11,4  0,42 

PaO2 89,1 ± 23,2  115,5 ± 34,9  0,04 106,7 ± 32,2  

137,7 ± 

32,9  0,02 109,1 ± 38,5  

102,8 ± 

29,7  0,82 97,3 ± 42,8  98.3 ± 24.1  0,50 

PaO₂/ FiO₂ 192,4 ± 52,3  221,5 ± 70,7  0.31 224.3 ± 76.1  

272,4 ± 

73,8  0,07 253,2 ± 96,5  

215,6 ± 

70,6  0,25 

233,4 ± 

97,5  

219,5 ± 

72,8  0,66 

PaCO2 – mmHg 59,5 ± 15,8  49,1 ± 15,5  0.04 59.8 ± 11.6  49,8 ± 14,5  0,03 60,3 ± 19,2  51.9 ± 11.3  0,25 59,5 ± 24,3  51,6 ± 16,3  0,64 

pH Arterial 7,27 ± 0,2  7,34 ± 0,1  0,42 7,27 ± 0,18  7,39 ± 0,09  0,04 7,33 ± 0,09  7,34 ± 0,12  0,59 7,35 ± 0,14  7,4 ± 0,11  0,41 

Complacência estática do sistema 

respiratório – mL/ cmH2O 25,6 ± 5,3  24,9 ± 7,8  0,99 24,9 ± 6.4  26,3 ± 8  0,46 25,4 ± 6,4  26,5 ± 9,3  0,95 27,5 ± 8,9  29,1 ± 11,2  0,80 

Ventiação por minuto - litros/min. 
8,7± 1,9  10,8 ± 2,4  0,02 9,1 ± 1,5  11,5 ± 1,8  0,002 9,7 ± 2,0 10,6 ± 2,0   0,506 10,4 ± 2,2  

9,4 ± 

1,2  

Outras variáveis ventilatóris             

Modo Volume-controlado - no./total no. 

(%) 
16 (100%) 15 (100%) >0,99 16 (100%) 15 (100%) >0,99 14(93,3%) 15(100%) >0,99 12 (100%) 14 (100%) >0,99 

Modo Pressão de suporte- no./total no. 

(%) 
0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  1 (6,7%) 0 (0%)  0 (%) 0 (0%)  

Outros modos ventilatórios -  no./total 

no. (%) 
0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (%) 0 (0%)  

Ausência de esforço ventilatório durante a 

medição da pressão de platô -  no./total 

no. (%) 

16 (100%) 15 (100%) >0,99 16 (100%) 15 (100%) >0,99 14 (93,3%) 14(93,3%) >0.99 12 (100%) 14 (100%) >0,99 
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Tabela 6. Variáveis respiratórias após quarto dia de tratamento 

 

Variáveis 

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 

Driving 

Pressure 

Limitada 

ARDSNet  
Valor 

de p 

Driving 

Pressure 

Limitada 

(N=12) 

ARDSNet  
Valor 

de p 

Driving 

Pressure 

Limitada 

(N=10) 

ARDSNet  
Valor de 

p¹ 

Driving 

Pressure 

Limitada 

(N=9) 

ARDSNet  
Valor de 

p 
 

(N=12) (N=13)  (N=12)  (N=11)  (N=10)   

Volume corrente - ml / kg do peso predito 4,8 ± 0,9  5,7 ± 0,6  0,03 5,2 ± 1  5,8 ± 0,6  0,23 5,5 ± 1,4  5,7 ± 0,7  0,46 5,3 ± 1,2  5,6 ± 0,5  0,84  

PEEP – cmH2O  7,6 ± 3,3  8,6 ± 2  0,15 8,3 ± 3,2  7,9 ± 2,2   >0,99  7,4 ± 2,2  8,5 ± 1,5  0,30 9,1 ± 3  8,1 ± 1,4  0,31  

Pressão de Platô – cmH2O  18,7 ± 4,8  22,7 ± 5,6  0,05 19,3 ± 5,9 23,3 ± 5,6  0,14 19 ± 5,2  24,7 ± 4,3  0,02 19,4 ± 7,4  24,6 ± 4,4  0,07  

Pressão de Platô > 30 cmH2O – no./total 

no. (%) 0  1  0,48 0  1 0,45 0  1    >0,99 1  0  0,46  

Frequência respiratória – respiração/min . 32,2 ± 8,6 28,9 ± 4,5  0,33 31,3 ± 9,7  27,1 ± 6,2  0,27 31,2 ± 10,1  27,4 ± 7,5 0,50 27,7 ± 9,5  28,8 ± 5,1  0,62  

FiO2 (%) 46,7 ± 22,3  46,9 ± 14,4  0,58 51,2 ± 24,9  46,7 ± 15  

  

> 0,99 45 ± 14,3  43.6 ± 9,2    >0,99 46,7 ± 15,8  44 ± 10,7  0,82  

PaO2 86,3 ± 20,7  100,8 ± 38,9  0,50 90,7 ± 22,9  106,1 ± 40,7  0,40 94,9 ± 23.6  99,3 ± 41,8  0,75 110,4 ± 36,8  86.4 ± 18.6  0,28  

PaO2 / FiO2 208,5 ± 68,2  223,7 ± 80  0,93 207,7 ± 82,1  247,1 ± 112,1  0,49 232,9 ± 95,2  231,6 ± 87,5  0,92 253,2 ± 86,8  

207,2 ± 

66,5  0,28  

PaCO2 – mmHg 61,8 ± 28,7  50,2 ± 15,8  0,34 60,1 ± 20  51,1 ± 12,3 0,42 50,1 ± 19,7  59,6 ± 20,8  0,11 52,1 ± 18,4  55,4 ± 15,4  0,49  

pH arterial 7,36 ± 0,12  7,4 ± 0,09  0,53 7,33 ± 0,13  7,4 ± 0,12  0,11 7,37 ± 0,08  7,34 ± 0,12  0,65 7,35 ± 0,15  7,37 ± 0,1  0,93  

Complacência estática do sistema 

respiratório – mL/ cmH2O 28,3 ± 10,4  31,4 ± 14,6  0,70 32,3 ± 16,9  27,2 ± 11,3 0,60 28,7 ± 11,4  26 ± 10,6  0,67 38,9 ± 20,2  25 ± 11,2  0,18  

Outras variáveis ventilatórias              

Ventilação por minuto - litros/min. 9,2± 1,6  10,9 ± 2,0  0,02 9.5 ± 1.7  10,1 ± 2.6  0,77 9,8 ± 1,75  10,0 ± 2,6  0,72 8,7± 2,8  10,4 ± 1,9 0,24  

Modo Volume controlado- no./total no. (%) 12 (100%) 12 (92,3%) 1 11 (91,7%) 10 (83,3%) 1 8 (80%) 10 (90,9%) 0,58 7 (77,8%) 9 (90%) 0,58  

Modo Pressão de suporte- no./total no. (%) 0 (0%) 1 (7,7%)  1 (8,3%%) 2 (16,7%)  2 (20%) 1 (9,1%)  2 (22,2%) 1 (10%)   

Outros modos ventilatórios 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)   

Ausência de esforço ventilatório durante a 

medição da pressão de platô -  no./total 

no. (%) 

12 (100%) 11 (84,6%) 0,48 11 (91,7%) 9 (75%) 0,59 8 (80%) 9 (81,8%) 1 7 (77,8%) 8 (80%) 1 
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       Tabela 7. Variáveis respiratórias entre nove e quinze  dias de tratamento 

 

   Variáveis 

Dia 9 Dia 11 Dia 13 Dia 15 

Driving 

Pressure 

Limitada 

(N=7) 

ARDSNet  

(N=9) 

Valor 

de p 

Driving 

Pressure 

Limitada 

 (N=6 

ARDSNet  

(N=7) 

Valor de 

p 

Driving 

Pressure 

Limitada 

 (N=3) 

ARDSNet  

(N=7) 

Valor de 

p¹ 

Driving 

Pressure 

Limitada 

(N=3) 

ARDSNet  

(N=6) 
Valor de p 

Volume corrente – mL/kg 

do peso predito  5,5 ± 1,2  5,5 ± 0,8  0,79 5,7 ± 1,7  6,3 ± 1,5  0,36 5,6 ± 0,9  6,.6 ± 1,6  0,52 5,6 ± 1,8  5,5 ± 0,8   > 0,99 

  PEEP – cmH2O  8 ± 2,2  8,8 ± 2,4  0,82 7,3 ± 2  7,4 ± 1,8  >0,99 6,7 ± 2,9  7,1 ± 1,9  0,72 6 ± 1,7  7,3 ± 2  0,34 

  Pressão de platô – cmH2O  20,7 ± 8,6  22,9 ± 6,1  0,22 15,6 ± 2,7  29,5 ± 0,7 0,08 16,7 ± 2,9  29 ± 1,4  0,14 17 ± 2,8 29,5 ± 0,7  0,33 

  Pressão de platô > 30 

cmH2O – no. /total no. (%) 1 (14,3%) 0 (0%)  >0,99 0 (0%) 0 (0%)  >0,99  0 (0%) 0 (0%)  > 0,99  0 (0%) 0 (0%)  >0,99  

Complacência estática do 

sistema respiratório – mL/ 

cmH2O 30,2 ± 13,3  33,5 ± 24.9  0,90 40,7 ± 20,6  14,2 ± 5,3  0,09 36,3 ± 4,5  13,8 ± 3,9  0,2 31,9 ± 5,5  13,5 ± 4,3  0,33 
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Tabela 8– Desfechos clínicos 

Desfechos 

Grupo Driving 

Pressure 

Limitada 

(n=16) 

Grupo 

Controle 

 (n=15) 

Diferença 

absoluta 

 (IC 95%) 

Valor de 

p 

Mortalidade nos primeiros 28 dias - n. de 

eventos / total n. (%) 
7 (43,8) 5 (33,3) -10,4 (-50,9; 30,1) 0,72 

Mortalidade Hospitalar - n. de eventos / n. 

total. (%) 
7 (43,8) 8 (53,3) 9,6 (-31,9; 51,1) 0,72 

Mortalidade na UTI -n. de eventos / n. total. 

(%) 
6 (37,5) 8 (53,3) 15,8 (-25,3; 56,9) 0,48 

Barotrauma nos primeiros 7 dias - n. de 

eventos / n. total (%) 
1 (6,2) 0 (0) -6,2 (-24,4; 11,9)  >0,99 

Acidose severa na primeira hora (pH<7.1) - n. 

de eventos / n. total (%) 
2 (12,5) 0 (0) -12,5 (-35,2; 10,2) 0,49 

Acidose severa nos primeiros 7 dias (pH<7.1) 

- n. de eventos / n. total (%) 
3 (18,8) 1 (6,7) -12,1 (-41,5; 17,3) 0,60 

Outros eventos adversos   - n. de eventos / n. 

total (%) 
0 (0) 0 (0) - - 

Reintubação em 28 - n. de eventos / n. total 

(%) 
3/11 (27,3) 1/7 (14,3) -13,0 (-61,6; 35,6)  >0,99 

Tempo de permanência em UTI– dias, 

mediana [IQR] 
11,4 [7,8 - 18] 

15,3 [7,7 – 

29,3] 
3,9 (-6,9; 18,7) 0,45 

Tempo de permanência hospitalar – dias, 

mediana [IQR] 

19,3 [10,9 – 

29,2] 

21,4 [12,3 – 

37,2] 
2,0 (-10,5; 22,3) 0,55 

Dias livres de ventilação mecânica em 28 

dias, mediana [IQR] 
9,5 [5,2 – 11,5] 11 [6 - 27] 1.5 (-4,5; 18,5) 0,28 

                       IC denota intervalo de confiança; IQR denota intervalo interquartil 

 

Outros desfechos 

A PaCO2 média foi maior no grupo driving pressure limitada no primeiro 

dia (59,5 vs 49,1; p = 0,04) e no dia 2 (59,8 vs 49,8; p= 0,03), mas não houve 

diferença estatisticamente significativa no dia 3 e após (Tabelas 5,6 e 7). O 

valor do pH foi menor no grupo driving pressure limitada no dia 1 (7,27 vs 7,39; 

p= 0,04). Nenhum paciente precisou da administração de bicarbonato para 

controlar a acidemia. 
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Outros dados, como balanço hídrico no primeiro dia, variação de peso 

até o sétimo dia, número de dias em uso de vasopressores (norepinefrina), 

número de dias em uso de bloqueadores neuromusculares, sedativos ou 

hipnóticos, também foram semelhantes nos dois grupos (Tabela 9). 

Tabela 9 -Equilibrio hídrico, ganho de peso e co-intervenções nos 

primeiros sete dias de tratamento 

 

Parâmetros Ventilatórios e Respiratórios: 

Desde a primeira hora até o terceiro dia, o volume corrente do grupo 

driving pressure limitada ficou entre 1,2 mL/kg a 1,5 mL/kg de peso predito 

abaixo do volume corrente do grupo controle (p < 0,001) (Tabela 5, e Figura 3). 

Os valores médios de pressão de platô foram menores no grupo driving 

pressure limitada em relação ao grupo controle, e em ambos os casos abaixo 

de 30 cmH2O  (p < 0,05) (Tabela 5).  

Nos pacientes que permaneceram em ventilação mecânica por mais de 

7 dias, os valores de volume corrente ficaram semelhantes a partir do quinto 

dia, enquanto os valores de pressão de platô permaneciam menores no grupo 

  
Driving Pressure Limitada 

(n=16) 
ARDSNet (n=15) p 

Balanço de fluídos em 24 horas no dia 1 - ml -408,1 ± 1226 (n=16) 9,3 ± 1827,3 (n=15) 0,71 

Ganho de peso (caracteristicas de base até o dia 

1) - kg 5,4 ± 11,9 (n=8) 0 ± 1.8 (n=6) 0,37 

ganho de peso ( caracteristicas de base até o dia 

7) - kg -0,7 ± 8,9 (n=7) -3,5 ± 4.7 (n=4) 0,51 

       Uso de vasopressor - n / total (%) 14/16 (87,5%) 13/15 (86,7%) >0,99 

Dias de uso de vasopressor 4 [3 – 6,8] (n=14) 4 [2 - 7] (n=13) 0,82 

Uso de bloqueador neuromuscular - n / total (%) 14/16 (87,5%) 15/15 (100%) 0,48 

Dias de uso de bloqueador neuromuscular 2,5 [2 – 5,5] (n=14) 4 [2 - 5] (n=15) 0,45 

Uso de infusão de sedativo-n / total (%) 16/16 (100%) 14/15 (93,3%) 0,48 

Dias de infusão de sedativo 5,5 [3,8 - 7] (n=16) 7 [6,2 - 7] (n=14) 0,05 

Uso de infusão de narcótico- n / total (%) 15/16 (93,8%) 15/15 (100%) >0,99 

Dias de infusão de narcótico 6 [4 - 7] (n=15) 6 [3 - 7] (n=15) 0,81 

Manobra de recrutamento alveolar 0/16 (0%) 0/15 (0%) >0,99 

Oxido nítrico inalado - n(%) 0/16 (0%) 0/15 (0%) >0,99 

       Oscilação de alta frequência- n (%)  0/16 (0%) 0/15 (0%) >0,99 

       Oxigenação por membrana extracorpórea n 

(%) 0/16 (0%) 0/15 (0%) >0,99 
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intervenção, porém com significância estatística apenas até o quarto dia           

(p <0,05). A frequência respiratória teve uma tendência a maiores valores no 

grupo driving pressure limitada desde a primeira hora após a randomização até 

o sexto dia, sendo essa diferença significativa nos dias 2 e 3 (valores de 

p=0,03 e 0,004, respectivamente). O volume minuto foi menor no grupo 

intervenção desde a primeira hora até o sétimo dia, sendo essa diferença 

significativa na primeira hora, e nos dias 1 e 4 (valores de p= 0,02; 0,002 e 0,02 

respectivamente). Houve também uma tendência a valores menores de pH 

arterial no grupo intervenção, porém essa diferença apresentou significância 

estatística apenas no primeiro dia (p= 0,038). A PaCO2 foi maior no grupo 

driving pressure limitada desde a primeira hora após randomização até o quinto 

dia, sendo essa diferença significativa na primeira hora e no dia 1 (p= 0,036 e 

0,03).  A PaO2, foi significativamente menor no grupo intervenção na primeira 

hora e no dia 1 (p= 0,038 e 0,02), com valores similares a partir do segundo 

dia. Outras variáveis como: FiO2; relação PaO2/FiO2; PEEP e complacência 

estática do sistema respiratório foram similares desde a primeira hora até o 

sétimo dia entre os grupos controle e intervenção (Tabelas 5,6 e 7) (Figura 4). 

 

Outras variáveis: 

Além das variáveis demográficas, respiratórias e ventilatórias foram 

analisadas também variáveis hemodinâmicas (frequência cardíaca e pressão 

arterial média) na primeira hora após a randomização as quais mostraram 

semelhança entre os grupos.  

Outros dados como: balanço hídrico no primeiro dia; ganho de peso até 

o sétimo dia; dias de uso de vasopressores (noradrenalina); dias de uso de 

bloqueadores neuromusculares; dias de uso de sedativos ou narcóticos 

também foram semelhantes entre os grupos (Tabela 9).
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5 DISCUSSÃO 

 

Em pacientes com SARA, uma estratégia de driving pressure limitada foi 

viável em comparação com a estratégia convencional (ARDSNet), resultando 

em reduções da driving pressure da primeira hora até o terceiro dia, sem 

aparente aumento do risco de eventos adversos graves, como acidose grave. 

Não houve diferenças em relação aos desfechos clínicos, mas nosso ensaio 

não foi desenvolvido para ter poder adequado para detectar efeito nesses 

desfechos. 

A adesão ao protocolo do ensaio foi boa, conforme evidenciado pela 

titulação do volume corrente alvo diário em todos os casos atribuídos à 

estratégia de driving pressure limitada na primeira hora e no dia 1, e todos os 

casos, exceto 1, nos dias 2 e 3. Na maioria dos pacientes do grupo controle, o 

volume corrente foi controlado dentro dos valores recomendados (4 a 6 mL/kg 

de PBW). Embora tenhamos usado volumes correntes muito baixos no grupo 

driving pressure limitada, não observamos diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos em relação ao número de dias com sedativos, 

hipnóticos ou bloqueadores neuromusculares. 

Uma preocupação em relação à segurança do  uso de volumes 

correntes muito baixos para diminuir a driving pressure é o surgimento de 

acidose respiratória grave. Na verdade, estudos anteriores que avaliaram o uso 

de volume corrente muito baixo (3 ou 4 mL/kg de PBW) adicionaram a remoção 

extracorpórea de dióxido de carbono a todos os pacientes.74,75 Em nosso 

estudo de viabilidade, a diferença de PaCO2 entre os grupos foi de cerca de  10 

mmHg desde a primeira hora ao primeiro dia, com menores diferenças depois. 

A PaCO2 e o pH médios no grupo driving pressure limitado  foram de 

aproximadamente 60 mmHg e 7,27, valores que são razoáveis em pacientes 

com SARA, desde que a acidose grave seja evitada. A este respeito, houve 

apenas 3 casos de acidose grave (pH <7,10) no grupo driving pressure limitada 

e 1 caso no grupo controle (diferença absoluta 12,1; IC 95%, -41,5; 17,3). 

Esses resultados sugerem que a estratégia de driving pressure limitada parece 
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não causar acidose grave em pacientes com SARA. No entanto, uma 

estimativa mais precisa do risco de acidose grave causada pela estratégia de 

driving pressure limitada só pode ser fornecida em estudos maiores. Além 

disso, nosso pequeno tamanho de amostra considerou principalmente 

pacientes com SARA leve ou moderada. 

Decidimos incluir apenas pacientes com valores mais altos de driving 

pressure e, especificamente, decidimos o ponto de corte de 13 cmH2O com 

base em três considerações. Primeiro, a driving pressure está relacionada à 

mortalidade na SARA, no entanto, a associação é atenuada para valores de 

driving pressure abaixo de cerca de 14 a 15 cmH2O. Em segundo lugar, nosso 

mecanismo para diminuir a driving pressure era ajustar o volume corrente para 

baixo. Considerando que os pacientes começaram com um volume corrente de 

cerca de 6 mL/kg de peso corporal previsto (PBW) no início do estudo, 

poderíamos diminuí-lo no máximo para 4 mL/kg PBW (redução máxima de 1/3), 

e que a driving pressure e o volume corrente estão linearmente relacionados, 

logo os pacientes com driving pressure mais baixa teriam reduções menores 

nesta variável. Terceiro, a mediana de base da driving pressure dos pacientes 

randomizados em um estudo anterior envolvendo pacientes com SARA foi de 

13,5 cmH2O.76 Portanto, esperávamos que aproximadamente 50% dos 

pacientes com SARA seriam elegíveis para nosso estudo. 

Neste ensaio, usamos uma pausa inspiratória de 2 segundos para medir 

a pressão de platô e calcular a driving pressure. Foi sugerido que a pressão de 

platô medida no traçado de pressão-tempo correspondente ao primeiro ponto 

de fluxo zero (P1) pode refletir determinantes dinâmicos adicionais de lesão 

pulmonar melhor do que a medida após uma pausa de 2 segundos.77 No 

entanto, ambos os valores são altamente correlacionados e é improvável que 

definir a pressão de platô em P1 agregue valor.78 Além disso, o estudo principal 

que avaliou a relação entre a driving pressure e os resultados clínicos 

considerou a pressão de platô medida após uma pausa de 2 segundos.4 

Nossa estratégia de redução da driving pressure baseou-se 

exclusivamente no ajuste do volume corrente. Visto que a driving pressure é 

uma relação entre o volume corrente e a complacência estática do sistema 
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respiratório, é possível que reduções adicionais sejam alcançadas com 

estratégias voltadas para o aumento da complacência estática do sistema 

respiratório, como por exemplo a otimização da PEEP. O efeito da manobra de 

recrutamento associada à titulação da PEEP na complacência do sistema 

respiratório depende do grau de recrutabilidade pulmonar em pacientes com 

SARA. No entanto, alguns estudos sugerem que a recrutabilidade média é 

apenas modesta, com variabilidade substancial observada entre diferentes 

pacientes.76,79 Portanto, abordagens que visam à otimização da PEEP têm 

melhores chances de apresentar resultados positivos se utilizadas em 

pacientes com alta recrutabilidade pulmonar. 

Verificamos uma redução da driving pressure de aproximadamente 4 

cmH2O entre os grupos, desde a primeira hora até o segundo dia de 

observação. Os resultados de uma metanálise de dados observacionais 

sugerem que esta diminuição da driving pressure está associada a uma 

redução no risco relativo de morte de aproximadamente 20%.4 Como esta 

informação provém de meta-análise de dados observacionais não há garantia 

que manobras ativas para diminuir a driving pressure resultem em mortalidade 

mais baixa. De fato, diversas ações são necessárias para baixar a driving 

pressure, com potencial de afetar positivamente ou negativamente a 

mortalidade. No entanto, esse tamanho de efeito observado na meta-analise 

pode ser considerado ao estimar o tamanho da amostra para futuros estudos 

randomizados para avaliar o efeito da redução da driving pressure em 

desfechos clinicamente relevantes. 

Este estudo tem várias limitações. Em primeiro lugar, o tamanho da 

amostra era pequeno, resultando em baixo poder para avaliar os efeitos da 

estratégia de redução de driving pressure em desfechos clínicos centrados no 

paciente. Em segundo lugar, o ensaio não foi cego porque não era viável para 

médicos. Terceiro, a maioria dos participantes tinha SARA leve. Portanto, 

nossos dados são limitados para predizer se é viável usar volumes correntes 

muito baixos sem ECMO para pacientes com SARA grave. Quarto, as 

medições da driving pressure foram realizadas de forma intermitente em vez de 

contínua, porque a ausência de esforços respiratórios é necessária. Por outro 
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lado, oferecemos e testamos uma abordagem prática para limitar a driving 

pressure com base no controle do volume corrente, que está linearmente 

relacionado à driving pressure. Quinto, presumimos que a complacência 

estática do sistema respiratório varia pouco em um período de 24 horas. 

Embora essa seja uma suposição razoável para a maioria dos casos, 

mudanças rápidas na complacência estática podem ocorrer em pacientes 

críticos. Em casos de mudanças abruptas nas pressões respiratórias ou 

oxigenação, nosso protocolo recomendava a reavaliação da driving pressure. 

Sexto, não realizamos a medida da pressão esofágica, o que nos limita a 

avaliar os efeitos das duas estratégias distintas de ventilação sobre a pressão 

transpulmonar. Sétimo, devido às limitações de recursos, não avaliamos 

nenhum biomarcador em nossa população. Oitavo, a medida do mechanical 

power não foi realizada, o que não permite conclusões nesta esfera. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em pacientes com SARA, uma estratégia de ventilação mecânica com 

driving pressure limitada por meio do uso de volumes correntes muito baixos é 

factível em comparação à estratégia convencional. Estes resultados são úteis 

para o planejamento de um estudo randomizado de maior porte objetivando 

avaliar o efeito da redução da driving pressure sobre desfechos clinicamente 

relevantes. 
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8 APÊNDICES 

 

Apêndice A  

Estratégia Driving Pressure Limitada  

Os procedimentos de ventilação mecânica para este grupo foram: 

1. Titulação do Volume Corrente Alvo do Dia 

 O volume corrente alvo do dia deve ser titulado uma vez ao dia no 

período da manhã. 

 Para titular o volume corrente alvo do dia a fim de obter a meta de 

driving pressure de 10 cmH2O, o paciente deve estar no modo assisto-

controlado a volume, sedado e sem esforços respiratórios. Se 

necessário, utilizar sedativo de ação rápida; ainda, se necessário, usar 

bloqueador neuromuscular de ação rápida. 

 Ajustar volume corrente entre 4 e 8 mL/kg de peso predito até obter o 

driving pressure alvo (10 cmH2O).  Este é o VOLUME CORRENTE 

ALVO DO DIA e deve ser mantido até a próxima titulação.  

o Observação: Se houver acidose respiratória grave: pH<7,15, 

poderemos utilizar volumes correntes maiores do que os 

calculados para gerar driving pressure de 10 cmH2O (ver seção 

3.1.2) 

 Peso predito deve ser calculado para todos os pacientes conforme a 

fórmula: 

Homens: Peso predito (kg) = 50 +2,3 {[altura (cm) x 0,394] – 60} 

Mulheres: Peso predito (kg) = 45,5 +2,3 {[altura (cm) x 0,394] – 60} 

 Pode ser necessário recalcular o volume corrente alvo do dia se houver 

mudanças significativas da mecânica ventilatória (p.ex. elevação das 

pressões de pico e/ou platô sugerindo piora da complacência; eventos 

clínicos como desconexão do ventilador com piora de 

pressões/oxigenação). 
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2. Parâmetros Ventilatórios após Titulação do Volume Corrente Alvo do 

Dia 

 Modos: assisto-controlado a volume ou pressão de suporte. 

 PEEP e FiO2 ajustadas pela tabela ARDSNet para manter a SpO2≥ 88% 

e PaO2 ≥ 55 mmHg (tabela 2): 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

Tabela 2. Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter a SpO2≥88% e                   

PaO2 ≥55 mmHg 

 

 Para pacientes em modo assisto-controlado a volume: 

o Frequência respiratória: ajuste inicial da frequência respiratória 

objetivando manter o mesmo volume minuto antes da entrada no 

estudo, se possível. Frequência respiratória máxima será de 35 

rpm (poderá chegar a 50 rpm se pH<7,15);  

o Fluxo de 60 L/min. (deve ser reduzido se pressão de pico >50 

cmH2O); 

o Formato de onda de fluxo descendente; 

o Pausa Inspiratória: 0,5 segundo (reduzir ou retirar pausa se tiver 

inversão da relação I: E); 

o Relação I: E entre 1:1 a 1:2;  

o Pressão de platô não será limitada 

 Para pacientes em modo pressão de suporte: 

o A pressão de suporte deve ser ajustada para atingir o volume 

corrente alvo do dia (vide item 4.2). 

Situações em que a driving pressure pode ser menor do que 10 cmH2O 

 Pacientes com volume corrente de 8 mL/kg e que mantém driving 

pressure <10 cmH2O. Nestes casos, não aumentar o volume corrente 

além de 8 mL/kg. 

 Pacientes em ACV (assisto-controlado a volume) cujo volume corrente 

gera driving pressure menor do que 10 cmH2O e que estão bastante 
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confortáveis do ponto de vista metabólico e respiratório (frequência 

respiratória ≤20 bpm, pH >7,30 e PaCO2 <50 mmHg), considerar o 

volume atual como VOLUME CORRENTE ALVO DO DIA. 

 Pacientes em PS (Pressão de suporte) cujo volume corrente gera driving 

pressure menor do que 10 cmH2O e que estão bastante confortáveis do 

ponto de vista metabólico e respiratório (pressão de suporte ≤15 cmH2O; 

frequencia respiratória ≤ 25; pH ≥ 7,30; ausência de sinais de 

desconforto respiratório) considerar o volume atual como VOLUME 

CORRENTE ALVO DO DIA. 

 

3. Ajustes dos Parâmetros Ventilatórios 

3.1 Ajustes da frequência respiratória  

Frequência respiratória deve ser ajustada para obter metas de pH e o 

volume corrente para obter metas de driving pressure. 

Auto-PEEP:  

 Mensurar se houver sinais de auto-PEEP na curva de fluxo ou se 

houver elevação da pressão de platô. 

 Se auto-PEEP > 3 cmH2O e paciente em ventilação controlada, 

considere reduzir frequência.  

Meta de pH arterial: 

pH entre 7,30 e 7,45. 

O pH será medido quando houver indicação clínica. 

 

3.1.1. Condutas para alcalemia 

Alcalemia (pH > 7,45): reduza a freqüência respiratória, se possível. 

 

3.1.2. Condutas para acidemia 

Condutas para acidemia: 

Acidemia leve (7,15 ≤ pH < 7,30):  



   
 

82 
 

 Se PaCO2 ≤ 40 mmHg, considere bicarbonato e aborde causa da 

acidose metabólica (p.ex. insuficiência renal aguda necessitando de 

diálise); 

 Se PaCO2  > 40 mmHg: 

o Medidas gerais: reduzir espaço morto (remover “traqueinha”, 

trocar HME por umidificador externo ativo); evitar temperatura 

≥37°C (antitérmicos de horário e medidas físicas se necessário); 

considerar dieta rica em lipídeos e reduzir carboidratos 

endovenosos ou via enteral. 

o Aumente freqüência respiratória até 35 rpm visando pH >7,30 ou 

PaCO2 ≤ 40 mmHg (o que ocorrer antes). Se houver acidose 

metabólica associada, também deve ser abordada; 

o Se a frequência respiratória = 35 e pH se mantiver entre 7,15 e 

7,30 não são necessárias medidas adicionais. 

 

Acidemia importante (pH < 7,15):  

 Se PaCO2  ≤40 mmHg, considere bicarbonato e aborde causa da 

acidose metabólica (p.ex. insuficiência renal aguda necessitando de 

diálise); 

 

 Se PaCO2  >40 mmHg: 

o Inicie simultaneamente: 

 Medidas gerais: reduzir espaço morto (remover 

“traqueinha”, trocar HME por umidificador externo ativo); 

evitar temperatura ≥37°C (antitérmicos de horário e 

medidas físicas se necessário); considerar dieta rica em 

lipídeos e reduzir carboidratos endovenosos ou via enteral. 

 Aumente frequência respiratória progressivamente, 

visando pH >7,15. A frequência máxima é de 50 rpm. 

Deve-se ter bastante atenção a sinais de auto-PEEP, 

particularmente com frequências acima de 35 rpm. Se 

houver acidose metabólica associada, também deve ser 

abordada; 
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o Se o paciente estiver com frequência respiratória de 50 ou 

máxima tolerada e pH <7,15, considerar: 

 Aumentar o volume corrente em 1mL/kg e repita a 

gasometria arterial. Se necessário (pH< 7,15 e PaCO2 

continue > 40 mmHg), aumente novamente em 1 mL/kg de 

peso predito, respeitando o valor máximo de 8 mL/kg de 

peso predito. A meta de driving pressure (10 cmH2O) 

poderá ser excedida apenas nesta situação.                     

 Se disponível no serviço, considerar uso de circuito de 

membrana extracorpórea para acidose respiratória grave 

refratária (Novalung). 

 

3.2. Fluxo inspiratório e relação I:E 

 Manter relação I: E = 1:1 a 1:2; 

 Fluxo inspiratório de 60 L/min. Formato de onda de fluxo descendente. 

Reduzir para até 40 L/min. se pressão de pico for >50 cmH2O;  

 Pausa inspiratória de 0,5 segundo. A pausa pode ser ajustada se a 

relação I: E estiver fora do intervalo entre 1:1 a 1:2.  

 

 

3.3. Ajustes de PEEP e FiO2 

A PEEP e a FiO2 devem ser ajustadas para atingir a faixa alvo de oxigenação. 

 60 mmHg ≤ PaO2 ≤ 80 mmHg; 

ou 

 90% ≤ SpO2 ≤ 95%. 

As mudanças na PEEP e a FiO2 devem ser feitas seguindo as combinações 

conforme a tabela 2: 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

Tabela 2. Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter a SpO2≥88% e             

PaO2≥55 mmHg 
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Observações: 

 Quando houver medidas simultâneas de PaO2 e SpO2, considerar a 

PaO2; 

 Os níveis de PEEP nesta escala de FiO2/PEEP representam os níveis 

programados no ventilador, não os níveis de PEEP-total, auto-PEEP ou 

PEEP-intrínseca; 

 Oxigenação arterial deve ser avaliada pela SpO2 ou PaO2 ao menos a 

cada 4 horas. Quando a SpO2 foi utilizada para avaliar a oxigenação 

arterial, as seguintes medidas devem ser tomadas, se possível, para 

garantir a acurácia: certificar-se de que o sensor de SpO2 esteja bem 

posicionado, limpo e que esteja fornecendo medidas consistentes e com 

formato de onda adequado; mudanças de posição ou aspiração traqueal 

não devem ser realizadas nos últimos 10 minutos; ausências de 

procedimentos invasivos ou mudanças no ventilador por ao menos 30 

minutos. A medida de SpO2 deve ser feita observando-se os valores de 

SpO2 por pelo menos um minuto; 

 Se a oxigenação arterial estiver fora da faixa-alvo, então a FiO2 ou a 

PEEP devem ser ajustadas dentro de 30 minutos. A seguir, a 

oxigenação deve ser reavaliada dentro de 15 minutos e ajustes 

subsequentes realizados se necessários; 

 Se a combinação PEEP/FiO2 de um paciente não for compatível com a 

escala de PEEP/FiO2 (p.ex. imediatamente após randomização ou após 

mudanças urgentes na FiO2 ou PEEP em resposta a quedas da SpO2, 

hipotensão, etc.), deve-se ajustar a PEEP ou FiO2 (ou ambas) em 

intervalos de 5-15 minutos até obter combinação compatível com a 

escala; 

 Períodos breves (5 minutos) de SpO2 <88% ou > 95% podem ser 

tolerados sem realizar mudanças na PEEP ou FiO2;  
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 FiO2=100% pode ser utilizada por períodos curtos (10 minutos) se 

houver quedas transitórias da SpO2 ou para prevenir queda da SpO2 

durante procedimentos como aspiração traqueal ou mudanças de 

posição; 

 Sugerimos realizar aspiração traqueal com sistema fechado (Trach-

Care), especialmente se PEEP ≥ 12 cmH2O. Evitar ao máximo 

desconexões do circuito ventilatório. 

 

3.4. Mudanças simultâneas 

Mudanças em mais de um parâmetro do ventilador guiadas por medidas 

de PaO2, pH e pressão de platô podem ser realizadas simultaneamente, se 

necessário. Obtenha gasometria arterial após todas as modificações do 

ventilador mecânico conforme clinicamente indicado. 

 

3.5 Hipoxemia refratária 

Hipoxemia refratária é definida como PaO2 < 55 mmHg ou SpO2 < 88% 

com FiO2= 100%. 

Se o paciente estiver evoluindo com hipoxemia refratária, deve-se realizar a 

seguinte sequência de intervenções: 

 Pronar o paciente; 

 Se não houver sucesso, realizar manobra de recrutamento alveolar 

(conforme estudo ART) (apêndice C) 

 Se não houver sucesso, iniciar óxido nítrico, iniciando com 5ppm e 

realizando aumentos progressivos (de 5ppm) até obter melhora na 

oxigenação ou instalar ECMO (oxigenação por membrana extra-

corpórea). 
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4. Desmame 

4.1. Diminuição da PEEP 

A redução da PEEP deve ser realizada conforme a tabela de 

combinações de PEEP e FiO2 do ARDSNet: 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

Tabela 2. Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter a SpO2≥88% e             

PaO2≥55 mmHg 

 

4.2. Ventilação em pressão de suporte e ajustes do volume corrente alvo 

do dia 

Poderá ser iniciada em pacientes alertas quando a PEEP≤14 cmH2O e a 

critério da equipe assistente  

 

Titulação da pressão de suporte: Volume corrente alvo do dia 

O ajuste do nível de pressão de suporte adequado deve ser feito antes 

de iniciar a ventilação em pressão de suporte e, na sequência, pelo menos 

uma vez ao dia. Para tanto, o paciente deve ser sedado com drogas de ação 

curta (preferencialmente propofol) e, se houver movimentos respiratórios, deve 

ser administrado bloqueador neuromuscular de ação rápida 

(preferencialmente, succinilcolina, ou rocurônio se houver contraindicação à 

succinilcolina). 

O ajuste é feito colocando-se o paciente temporariamente na 

modalidade volume controlado, e ajustando-se o volume controlado até que a 

driving pressure seja igual a 10 cmH2O, este será o volume corrente alvo do 

dia. Após iniciar ventilação em pressão de suporte, deve-se ajustar o nível de 

suporte de modo a manter o volume corrente alvo do dia. Ou seja, deve-se 

manter o volume corrente definido com tolerância de 1 mL/kg de peso predito 
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para cima ou para baixo. É necessário verificar frequentemente o volume 

corrente e reduzir a pressão de suporte caso esteja acima do volume 

corrente alvo do dia. A pressão de suporte mínima é de 0 cmH2O, ou seja, 

CPAP. 

Muitos pacientes ventilando em pressão de suporte, acabam fazendo 

volumes altos (maiores do que o volume titulado para garantir driving pressure 

de 10 cmH2O), mesmo após redução dos níveis de pressão de suporte para 

valores baixos (como 0 cmH2O). Nestes casos afaste outros fatores como dor, 

ansiedade e delirium. Se a medida não for suficiente tentar elevar PEEP para 

10 cmH2O ou 12 cmH2O. Considere sedação leve (p.ex. dexmedetomidina), 

utilização de neurolépticos (haloperidol, quetiapina, olanzapina ou risperidona) 

e evitar opióides (que baixam a frequencia respiratória e aumentam o volume 

corrente). Se as medidas acima não forem suficientes deve-se sedar o 

paciente e voltar a modalidade volume controlado. 

Alguns pacientes, após redução do nível de sedação e sob pressão de 

suporte poderão fazer volumes altos (maiores do que os necessários para 

gerar driving pressure de 10 cmH2O) mesmo com as medidas listadas acima. 

Se houver plano de realizar teste de respiração espontânea e extubação nas 

próximas 24 horas, pode-se manter o paciente com os menores níveis 

possíveis de pressão de suporte até o momento da extubação. 

Em algumas situações, por exemplo, atelectasias ou rolhas, poderá ser 

necessário aumentar a pressão de suporte para manter o volume corrente alvo 

do dia, não devendo-se ultrapassar 15 cmH2O. Nestes casos, pesquisar das 

deterioração da mecânica respiratória 

Desmame da pressão de suporte 

Metas durante desmame em pressão de suporte: 

 Pressão de suporte ≤10 cmH2O 

 Volume corrente  ≤ Vt alvo do dia 

 Frequencia respiratória ≤ 35 

 pH ≥ 7,30 
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 Ausência de sinais de desconforto respiratório 

A pressão de suporte pode ser reduzida 2 a 4 cmH2O por vez, desde 

que a frequência respiratória esteja < 30 rpm (e não haja outros sinais de 

desconforto), mesmo que o volume corrente e a driving pressure sejam 

inferiores ao alvo. Ou seja, nesta fase podemos usar driving pressure menor 

do que      10 cmH2O . 

Por outro lado, devemos reduzir o suporte sempre que o volume for 

superior ao volume corrente alvo do dia (que gera driving pressure de              

10 cmH2O ). 

Em paciente com sinais de desconforto (p.ex. frequência respiratória 

esteja ≥30 rpm) considerar causas como dor, ansiedade ou delirium. A pressão 

de suporte não deve ser aumentada além do nível ajustado (que garante 

volume corrente suficiente para driving pressure de 10 cmH2O).  Se paciente 

mantiver sinais de desconforto importante, voltar para ventilação assisto-

controlada (volume controlado) com driving pressure limitada (sessão 1). 

Novamente, considerar que se há planos de realizar teste de respiração 

espontânea e extubação em 24 horas ou menos, pode-se manter o paciente 

com os menores níveis possíveis de pressão de suporte até o momento da 

extubação. 

 

4.3. Quando realizar teste de “respiração espontânea”? 

Diariamente deve ser avaliada a possibilidade de realizar o teste de 

respiração espontânea, preferencialmente pela manhã. Os critérios da tabela 

10 devem ser considerados para iniciar o desmame. Após considerar os 

critérios, o clínico deve chegar a uma decisão realizar ou não realizar o teste 

de “respiração espontânea” (Tabela10). Se a decisão for por realizar o teste, a 

titulação do volume corrente alvo do dia não deve ser feita neste dia. 

 

 



   
 

89 
 

Tabela 10 . Critérios para realizar teste de respiração espontânea 

Avaliação clínica Melhora do processo agudo (SARA e condições associadas) 

que motivou a intubação e ventilação mecânica 

 Paciente alerta e cooperativo 

 Dor torácica controlada 

 Tosse adequada (força moderada a alta) 

 Ausência de secreção traqueo-brônquica excessiva 

 Ausência de sinais de desconforto respiratório:  

  Batimento de asas do nariz 

  Uso de musculatura acessória da respiração (Retração 

supra-esternal e/ou intercostal) 

  Movimentos paradoxais da caixa torácica / abdômen 

  

Medidas objetivas Estabilidade respiratória: oxigenação 

  PEEP ≤ 10 cmH2O 

  Pressão de suporte ≤ 10 cmH2O 

  PaO2/FiO2≥150  

  SpO2>90% sob FiO2≤ 40% 

 Estabilidade respiratória: função 

  Frequência respiratória ≤ 35 rpm 

  Volume minuto <10 L/min. 

  Frequência respiratória / volume corrente(L) < 105 rpm 

por litro  

  Ausência de acidose respiratória significativa (pH≥7,25) 

 Estabilidade cardiovascular: 

  Frequência cardíaca < 140 bpm 

  Pressão arterial sistólica > 90 e <160 mmHg 

  Sem drogas vasoconstrictoras/inotrópicas (ou doses 

baixas) 

 Estabilidade neurológica: 

  Paciente idealmente alerta e cooperativo – RASS 0 

(aceitável: paciente levemente sonolento [RASS -2] a 

levemente agitado [RASS+1]) 
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Frequentemente os clínicos subestimam a capacidade dos pacientes 

serem extubados com sucesso e nenhum dos critérios acima é altamente 

sensível ou específico. Desta forma, os critérios apresentados servem como 

auxílio ao clínico. Alguns pacientes que não satisfazem todos os critérios 

poderão realizar o teste da ventilação espontânea e ser extubados com 

sucesso. 

4.4. Teste de ventilação espontânea 

A capacidade de descontinuação do ventilador deve ser avaliada 

formalmente por meio de teste de ventilação espontânea, e não durante o 

suporte ventilatório regular. 

 

4.4.1. Ajustes para o teste de ventilação espontânea 

 Modo: pressão de suporte; 

 PEEP: 5 cmH2O; 

 Pressão de suporte: 5 cmH2O (insuficiente para dar suporte ventilatório, 

servindo apenas para compensar resistência do circuito/tubo); 

 FiO2: manter a que estava antes do teste; 

 Duração: 30 minutos. 

 

4.4.2. Sucesso/falha do teste de ventilação espontânea 

Os critérios de falha da ventilação espontânea são apresentados na 

tabela 11. 

 

Tabela 11. Critérios de falha do teste de ventilação espontânea 

Avaliação clínica Agitação, ansiedade excessiva ou queda do nível de 

consciência 

 Sudorese importante 

 Cianose 

 Sinais de desconforto respiratório: 

  Batimento de asas do nariz 
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  Uso de musculatura acessória da respiração (Retração 

supra-esternal e/ou intercostal) 

  Movimentos paradoxais da caixa torácica / abdômen 
  

Medidas objetivas Instabilidade respiratória: oxigenação 

  SpO2<90%  

 Instabilidade respiratória: função 

  Frequência respiratória > 35 rpm ou aumento >10 rpm 

  Frequência respiratória / volume corrente(L) > 105 rpm 

por litro  

 Se realizada gasometria arterial: 

  pH < 7,25 

  PaCO2 > 50mmHg ou aumento > 8mmHg 

 Instabilidade cardiovascular: 

  Frequência cardíaca > 140 bpm  

  Pressão arterial sistólica < 90 e >160 mmHg 

  Início de arritmias (p.ex. extra-sístoles ventriculares 

freqüentes) 

Se houver sinais de falha durante o teste: 

 Interrompê-lo imediatamente;  

 Voltar aos ajustes de ventilação mecânica que estavam antes do teste e 

manter até a manhã do próximo dia (para repouso); 

 Procurar e tratar fatores que reduzem o sucesso de desmame (p.ex. 

ansiedade, delirium, broncoespasmo, insuficiência cardíaca, 

hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, distenção abdominal). 

 

 

5. Extubação 

 

Pacientes que passarem no teste de ventilação espontânea podem ser 

extubados. Cuff leak test é opcional. Considere uso de esteróides sistêmicos 

em pacientes intubados por longos períodos para prevenção de obstrução de 

vias aéreas altas após extubação.  
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5.1. VNI pós extubação 

Fortemente sugerido realizar ventilação não-invasiva imediatamente 

após extubação para todos os pacientes. Em especial, para pacientes com 

risco elevado de falha da extubação como: 

 Pacientes que não preencheram todos os critérios para o teste de 

ventilação espontânea pré extubação [por exemplo, frequência 

respiratória /volume corrente(L) ≥ 105 rpm por litro]; 

 Pacientes que falharam pelo menos uma vez no teste de ventilação 

espontânea. 
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Apêndice B   

Estratégia ARDSNet 

Os procedimentos de ventilação mecânica para este grupo são: 

 

1. Parâmetros Ventilatórios após Randomização 

 Modo: volume controlado; 

 Pressão de platô deverá ser ≤ 30 cmH2O; 

 Volume corrente de 6 mL/kg de peso predito. Caso platô >30 cmH2O, 

reduzir para 5 mL/kg de peso predito. Valores mínimo e máximo são 4 

mL/kg e 6 mL/kg de peso predito, respectivamente. 

Peso predito deve ser calculado para todos os pacientes conforme a 

fórmula: 

 

Homens: Peso predito (kg) = 50 +2,3 {[altura (cm) x 0,394] – 60} 

Mulheres: Peso predito (kg) = 45,5 +2,3 {[altura (cm) x 0,394] – 60} 

 

 Frequência respiratória: ajuste inicial da freqüência objetivando manter o 

mesmo volume minuto antes da entrada no estudo, se possível. 

Frequência respiratória máxima será de 35/min.; 

 Fluxo de 60 L/min.; 

 Formato de onda de fluxo descendente; 

 Pausa Inspiratória: 0,5 segundo; 

 Relação I:E entre 1:1 a 1:2;  

 PEEP e FiO2 ajustadas pela tabela ARDSNet para manter a SpO2≥ 88% 

e PaO2 ≥55 mmHg (Tabela 2): 

 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

Tabela 2- Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter a SpO2≥88% e 

PaO2≥ 55 mmHg 
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2.  Ajustes dos Parâmetros Ventilatórios 

 

2.1. Ajustes de freqüência respiratória e volume corrente  

Frequência respiratória deve ser ajustada para obter metas de pH, e 

volume corrente para obter metas de pressão de platô inspiratória.  

Metas de pH arterial: 

pH entre 7,30 e 7,45. 

O pH será medido quando houver indicação clínica. 

 

2.1.1. Condutas para alcalemia 

Alcalemia (pH > 7,45): reduza a freqüência respiratória, se possível. 

 

2.1.2. Condutas para acidemia 

Condutas para acidemia: 

 

Acidemia leve (7,15 ≤ pH < 7,30):  

 Se PaCO2 ≤ 40 mmHg, considere bicarbonato e aborde causa da 

acidose metabólica (p.ex. insuficiência renal aguda necessitando de 

diálise); 

 Se PaCO2  > 40 mmHg: 

o Aumente freqüência respiratória até máximo de 35 visando pH 

>7,30 ou PaCO2 ≤ 40 mmHg (o que ocorrer antes). Se houver 

acidose metabólica associada, também deve ser abordada. 

o Se a freqüência respiratória = 35 e pH se mantiver entre 7,15 e 

7,30 não são necessárias medidas adicionais. 

 

Acidemia importante (pH < 7,15):  

 Se PaCO2  ≤ 40 mmHg, considere bicarbonato e aborde causa da 

acidose metabólica (p.ex. insuficiência renal aguda necessitando de 

diálise); 

 Se PaCO2 > 40 mmHg: 

o Aumente a freqüência respiratória para 35; Se houver acidose 

metabólica associada, também deve ser abordada. 
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o Se a freqüência respiratória = 35 e pH < 7,15, aumente o volume 

corrente em 1 mL/kg. O valor máximo de volume corrente é 6 

mL/kg de peso predito. A meta de pressão de platô (≤30 cmH2O) 

poderá ser excedida apenas nesta situação; 

o Caso a freqüência respiratória = 35, pH <7,15 e PaCO2 continue  

> 40 mmHg, trocar umidificador/aquecedor passivo (HME) por 

ativo (“jarra”). Aumente o volume corrente em 1 mL/kg de peso 

predito e repita a gasometria arterial. Se necessário (pH < 7,15 e 

PaCO2 continue > 40 mmHg), aumente novamente em 1 mL/kg 

de peso predito. Apenas nessa condição o volume corrente pode 

ultrapassar os 6 mL/kg de peso predito com valor máximo de 8 

mL/kg de peso predito. 

 

Metas de pressão de platô:  

 

Pressão de platô ≤ 30 cmH2O. 

 Deve-se verificar a pressão de platô frequentemente, no mínimo a cada 

4 horas. Pressão de platô também deve ser verificada 1-5 minutos após 

cada mudança na PEEP ou volume corrente. Para verificar a pressão de 

platô, os pacientes devem estar relaxados, sem tossir ou se 

movimentar. Se pressões de platô não puderem ser medidas por causa 

de vazamentos de ar (air leaks), então será substituída pela pressão de 

pico inspiratório; 

 Reduzir o volume corrente em 1 mL/kg de peso predito a cada 2-3 horas 

se for necessário para manter a pressão de platô ≤ 30 cmH2O, exceto se 

o pH arterial < 7,15;  

 Se pressão de vias aéreas cair abaixo da PEEP durante a inspiração ou 

o ventilador realizar dupla-inspiração frequentemente (>3 por minuto) por 

conta de queda da pressão (ou fluxo) abaixo do nível de sensibilidade 

(trigger threshold) no fim da inspiração, considere aumentar o nível de 

sedação ou adicionar bloqueio neuromuscular. 
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2.2. Fluxo inspiratório e relação I:E 

 Manter relação I:E = 1:1 a 1:2; 

 Fluxo inspiratório de 60L/min. Formato de onda de fluxo descendente. 

Reduzir para até 40L/min. se pressão de pico for >45 cmH2O;  

 Pausa inspiratória de 0,5 segundo. A pausa pode ser ajustada se a 

relação I:E estiver fora do intervalo entre 1:1 a 1:2.  

 

2.3. Ajustes de PEEP e FiO2 

A PEEP e a FiO2 devem ser ajustadas para atingir a faixa alvo de 

oxigenação. 

 

 60 mmHg ≤ PaO2 ≤ 80 mmHg; 

ou 

 90% ≤ SpO2 ≤ 95%. 

As mudanças na PEEP e a FiO2 devem ser feitas seguindo as combinações 

conforme a tabela 2: 

 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

Tabela 2. Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter a SpO2≥88% e 

PaO2≥55 mmHg 

 

Observações: 

 Quando houver medidas simultâneas de PaO2 e SpO2, considerar a 

PaO2; 

 Os níveis de PEEP nesta escala de FiO2/PEEP representam os níveis 

programados no ventilador, não os níveis de PEEP-total, auto-PEEP ou 

PEEP-intrínseca; 

 Oxigenação arterial deve ser avaliada pela SpO2 ou PaO2 ao menos a 

cada 4 horas. Quando a SpO2 foi utilizada para avaliar a oxigenação 

arterial, as seguintes medidas devem ser tomadas, se possível, para 

garantir a acurácia: certificar-se de que o sensor de SpO2 esteja bem 

posicionado, limpo e que esteja fornecendo medidas consistentes e com 

formato de onda adequado; mudanças de posição ou aspiração traqueal 
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não devem ser realizadas nos últimos 10 minutos; ausências de 

procedimentos invasivos ou mudanças no ventilador por ao menos 30 

minutos. A medida de SpO2 deve ser feita observando-se os valores de 

SpO2 por pelo menos um minuto; 

 Se a oxigenação arterial estiver fora da faixa-alvo, então a FiO2 ou a 

PEEP devem ser ajustadas dentro de 30 minutos. A seguir, a 

oxigenação deve ser reavaliada dentro de 15 minutos e ajustes 

subseqüentes realizados se necessários; 

 Se a combinação PEEP/FiO2 de um paciente não for compatível com a 

escala de PEEP/FiO2 (p.ex. imediatamente após randomização ou após 

mudanças urgentes na FiO2 ou PEEP em resposta a quedas da SpO2, 

hipotensão, etc.),  deve-se ajustar a PEEP ou FiO2 (ou ambas) em 

intervalos de 5-15 minutos até obter combinação compatível com a 

escala; 

 Se PaO2< 60 mmHg ou SpO2 <90% e volume corrente = 4 mL/kg de 

peso predito (ou o volume corrente mínimo necessário para o controle 

de pH) e a pressão de platô ≥ 30 cmH2O, então a FiO2 deve ser 

aumentada até que obter PaO2= 60-80 mmHg ou SpO2= 90-95%. Se 

PaO2 < 60 mmHg ou SpO2 <90% e FiO2 = 100%, a PEEP deve ser 

elevada gradualmente de 2 em 2 cmH2O até o máximo de 24 cmH2O. 

Nestas circunstâncias, a pressão de platô pode exceder 30 cmH2O; 

 Períodos breves (5 minutos) de SpO2<90% ou > 95% podem ser 

tolerados sem realizar mudanças na PEEP ou FiO2;  

 FiO2=100% pode ser utilizada por períodos curtos (10 minutos) se 

houver quedas transitórias da SpO2 ou para prevenir queda da SpO2 

durante procedimentos como aspiração traqueal ou mudanças de 

posição; 

 Sugerimos realizar aspiração traqueal com sistema fechado (Trach-

Care), especialmente se PEEP≥ 12 cmH2O. Evitar ao máximo 

desconexões do circuito ventilatório. 
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2.4. Mudanças simultâneas 

Mudanças em mais de um parâmetro do ventilador guiadas por medidas 

de PaO2, pH e pressão de platô podem ser realizadas simultaneamente, se 

necessário. Obtenha gasometria arterial após todas as modificações do 

ventilador mecânico conforme clinicamente indicado. 

 

 

2.5 Hipoxemia refratária 

 

Hipoxemia refratária é definida como PaO2 < 55 mmHg ou SpO2 < 88% 

com FiO2= 100%. 

Se o paciente estiver evoluindo com hipoxemia refratária, deve-se realizar a 

seguinte sequência de intervenções: 

 Eleve a PEEP até 24 cmH2O e manter FiO2=100% (conforme a tabela 

ARDSNet). 

 Se não houver sucesso seguir a sequencia: 

o Pronar o paciente; 

o Realizar manobra de recrutamento alveolar (conforme estudo 

ART) (apêndice C) 

o Se não houver sucesso, iniciar óxido nítrico, iniciando com 5ppm 

e realizando aumentos progressivos (de 5ppm) até obter melhora 

na oxigenação ou instalar ECMO (oxigenação por membrana 

extra-corpórea). 

 

3. Desmame 

 

3.1. Diminuição da PEEP 

A redução da PEEP deve ser realizada conforme a tabela de 

combinações de PEEP e FiO2 do ARDSNet: 

FiO2 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 70% 70% 80% 90% 90% 90% 100% 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18-24 

Tabela 2. Tabela ARDSNet de combinações de FiO2 e PEEP a fim de manter a SpO2≥88% e 

PaO2≥55 mmHg 
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3.2. Ventilação em pressão de suporte 

 

Poderá ser iniciada em pacientes alertas quando a PEEP  ≤ 14 cmH2O e 

a critério da equipe assistente. Iniciar com pressão de suporte de 10 cmH2O. 

Ajustar para obter volume corrente em torno de 6mL/kg de peso predito. Pode 

ser reduzida 2 a 4 cmH2O duas vezes ao dia (ou mais vezes), desde que a 

frequência respiratória esteja < 30 rpm (e não haja outros sinais de 

desconforto). Em paciente com sinais de desconforto (p.ex. frequência 

respiratória esteja ≥ 30 rpm) considerar outras causas (p.ex. dor ou ansiedade) 

e considerar a opção de aumentar a pressão de suporte, não excedendo a 

meta de 6 mL/kg . Se for necessário pressão de suporte acima de 14 cmH2O, 

voltar para ventilação assisto-controlada (volume controlado). 

 

3.3. Quando realizar teste de “ventilação espontânea”? 

 

Diariamente deve ser avaliada a possibilidade de realizar o teste de 

ventilação espontânea, preferencialmente pela manhã. Os critérios da tabela 

10 devem ser considerados para iniciar o desmame. Após considerar os 

critérios, o clínico deve chegar a uma decisão realizar ou não realizar o teste 

de “ventilação espontânea”. 

 

Tabela 10. Critérios para realizar teste de ventilação espontânea 

Avaliação clínica Melhora do processo agudo (SARA e condições associadas) 

que motivou a intubação e ventilação mecânica 

 Paciente alerta e cooperativo 

 Dor torácica controlada 

 Tosse adequada (força moderada a alta) 

 Ausência de secreção traqueo-brônquica excessiva 

 Ausência de sinais de desconforto respiratório:  

  Batimento de asas do nariz 

  Uso de musculatura acessória da respiração (Retração 

supra-esternal e/ou intercostal) 

  Movimentos paradoxais da caixa torácica / abdômen 
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Medidas objetivas Estabilidade respiratória: oxigenação 

  PEEP ≤ 10 cmH2O 

  Pressão de suporte ≤ 10 cmH2O 

  PaO2/FiO2 ≥ 150  

  SpO2 > 90% sob FiO2 ≤  40% 

 Estabilidade respiratória: função 

  Frequência respiratória ≤ 35 rpm 

  Volume minuto <10 L/min 

  Frequência respiratória / volume corrente(L) < 105 rpm 

por litro  

  Ausência de acidose respiratória significativa (pH≥7,25) 

 Estabilidade cardiovascular: 

  Frequência cardíaca < 140 bpm 

  Pressão arterial sistólica > 90 e < 160 mmHg 

  Sem drogas vasoconstrictoras/inotrópicas (ou doses 

baixas) 

 Estabilidade neurológica: 

 

  Paciente idealmente alerta e cooperativo – RASS 0 

(aceitável: paciente levemente sonolento [RASS -2 +1] 

a levemente agitado ) 

 

Frequentemente os clínicos subestimam a capacidade dos pacientes 

serem extubados com sucesso e nenhum dos critérios acima é altamente 

sensível ou específico. Desta forma, os critérios apresentados servem como 

auxílio ao clínico. Alguns pacientes que não satisfazem todos os critérios 

poderão realizar o teste da ventilação espontânea e ser extubados com 

sucesso. 

 

3.4. Teste de ventilação espontânea 

A capacidade de descontinuação do ventilador deve ser avaliada 

formalmente por meio de teste de ventilação espontânea, e não durante o 

suporte ventilatório regular. 
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3.4.1. Ajustes para o teste de ventilação espontânea 

 Modo: pressão de suporte; 

 PEEP: 5 cmH2O; 

 Pressão de suporte: 5 cmH2O (insuficiente para dar suporte ventilatório, 

servindo apenas para compensar resistência do circuito/tubo); 

 FiO2: manter a que estava antes do teste; 

 Duração: 30 minutos. 

 

3.4.2. Sucesso/falha do teste de ventilação espontânea 

Os critérios de falha da ventilação espontânea são apresentados na 

tabela 11.  

 

Tabela 11. Critérios de falha do teste de ventilação espontânea 

Avaliação clínica Agitação, ansiedade excessiva ou queda do nível de 

consciência 

 Sudorese importante 

 Cianose 

 Sinais de desconforto respiratório: 

  Batimento de asas do nariz 

  Uso de musculatura acessória da respiração (Retração 

supra-esternal e/ou intercostal) 

  Movimentos paradoxais da caixa torácica / abdômen 

  

Medidas objetivas Instabilidade respiratória: oxigenação 

  SpO2 < 90%  

 Instabilidade respiratória: função 

  Frequência respiratória > 35 rpm ou aumento > 10 rpm 

  Frequência respiratória / volume corrente(L) > 105 rpm 

por litro  

 Se realizada gasometria arterial: 

  pH < 7,25 

  PaCO2> 50 mmHg ou aumento > 8 mmHg 

 Instabilidade cardiovascular: 

  Frequência cardíaca > 140 bpm  
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  Pressão arterial sistólica < 90 e >160 mmHg 

  Início de arritmias (p.ex. extra-sístoles ventriculares 

freqüentes) 

 

Se houver sinais de falha durante o teste: 

 Interrompê-lo imediatamente;  

 Voltar aos ajustes de ventilação mecânica que estavam antes do teste e 

manter até a manhã do próximo dia (para repouso); 

 Procurar e tratar fatores que reduzem o sucesso de desmame (p.ex. 

ansiedade, delirium, broncoespasmo, insuficiência cardíaca, 

hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, distenção abdominal). 

 

4. Extubação 

 

Pacientes que passarem no teste de ventilação espontânea podem ser 

extubados. Cuff leak test é opcional. Considere uso de esteróides sistêmicos 

em pacientes intubados por longos períodos para prevenção de obstrução de 

vias aéreas altas após extubação.  

 

4.1. VNI pós extubação 

 

Fortemente sugerido realizar ventilação não-invasiva imediatamente 

após extubação para todos os pacientes. Em especial, para pacientes com 

risco elevado de falha da extubação como: 

 Pacientes que não preencheram todos os critérios para o teste de 

ventilação espontânea pré extubação [por exemplo, frequência 

respiratória /volume corrente(L) ≥ 105 rpm por litro]; 

 Pacientes que falharam pelo menos uma vez no teste de ventilação 

espontânea. 
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Apêndice C 

Manobra de Recrutamento Alveolar Máximo associada a PEEP titulada 

 

Para se realizar o Recrutamento Alveolar Máximo associada a PEEP 

titulada, os seguintes passos devem ser seguidos: 

 Preparação para a manobra; 

 Manobra de recrutamento alveolar máximo; 

 Titulação da PEEP; 

 Novo recrutamento alveolar; 

 Ventilação de manutenção com PEEP ideal. 

 

1. Preparação para Realizar a Manobra de Recrutamento Alveolar Máximo 

 

 O paciente deve ser sedado e curarizado;  

 Manter o paciente em posição supina ou prona; 

 Aspirar secreções; 

 Instalar sistema fechado de aspiração traqueal (Trach-Care): é 

fundamental que o circuito ventilatório não seja desconectado após o 

recrutamento pulmonar máximo, pois haverá colabamento alveolar e 

necessidade de repetição da manobra com risco adicional ao paciente. 

Por isso, o sistema fechado de aspiração traqueal é mandatório;  

 Monitorização mínima necessária durante o procedimento: frequência e 

ritmo cardíaco; SpO2; pressão arterial invasiva;  

 Corrigir hipovolemia: expansão volêmica é importante. Guiar-se pelo 

teste de oclusão expiratória final (pausa expiratória de 15s) ou variação 

da pressão de pulso arterial (PP). Infundir cristalóides ou colóides se 

houver aumento >0,05 no PP ou se PP >13% 

o Preconiza-se que no momento da mensuração da PP o volume 

corrente seja provisoriamente ajustado para 8 mL/kg;  

o Se PP não estiver disponível meta é PVC > 10 cmH2O  

 Desabilitar a ventilação de backup ou de apnéia. Se não for possível 

desativar, reduzir o critério de ativação ao mínimo. 
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2. Manobra de Recrutamento Alveolar Máximo  

 

A figura 5 mostra uma representação gráfica da manobra de 

recrutamento alveolar máximo. As etapas da manobra são descritas a seguir: 

 Modo pressão controlada com FiO2 de 100%; 

 Iniciar com PEEP de 25 cmH2O e delta de pressão acima da PEEP de 

15 cmH2O, resultando em pressão de pico de 40 cmH2O. Frequência 

respiratória de 10 rpm e relação I:E de 1:1. Esses parâmetros devem ser 

mantidos por 1 minuto;  

 Na sequência, a PEEP deve ser elevada para 30 cmH2O, delta de 

pressão de 15 cmH2O. Manter por 1 minuto; 

 Elevar PEEP para 35 cmH2O, manter delta de pressão de 15 cmH2O, 

por 1 minuto. 

 

 

Figura 5. Esquema da manobra de recrutamento alveolar máximo 

seguida de titulação da PEEP  
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3. Titulação da PEEP 

 

Logo após terminar a última etapa do recrutamento, iniciar a titulação da 

PEEP ideal: 

 Ajustar PEEP para 23 cmH2O. Mudar modo ventilatório para volume 

controlado com volume corrente de 5 mL/kg, fluxo 30 L/min. (onda de 

fluxo quadrada), frequência respiratória de 20 rpm e FiO2 =100%; após 3 

minutos nesses parâmetros, calcular e registrar a complacência estática 

do sistema respiratório (necessário fazer pausa inspiratória de 2 

segundos para atingir pressão de platô). 

 

Complacência SR = 

Volume Corrente 

Pressão de platô – 

PEEP 

 

 Ajustar PEEP para 20 cmH2O (manter demais parâmetros); após 3 

minutos calcular e registrar a complacência do sistema; 

 Ajustar PEEP para 17 cmH2O (manter demais parâmetros); após 3 

minutos calcular e registrar a complacência do sistema; 

 Ajustar PEEP para 14 cmH2O (manter demais parâmetros); após 3 

minutos calcular e registrar a complacência do sistema; 

 Ajustar PEEP para 11 cmH2O (manter demais parâmetros); após 3 

minutos calcular e registrar a complacência do sistema; 

 

 O valor considerado como PEEP ideal é igual à PEEP na qual foi 

registrada a complacência máxima mais 2 cmH2O. 

 

 

Observações durante a titulação da PEEP: 

 Se houver queda da complacência ao reduzir a PEEP (p.ex. de 23 

cmH2O para 20 cmH2O) e a queda se mantiver na próxima redução de 

PEEP (de 20 cmH2O para 17 cmH2O) não é necessário prosseguir com 

reduções adicionais da PEEP; 
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 Valores de complacência com diferença < 1 mL/cmH2O são 

considerados similares (P.ex.: se as complacências medidas em dois 

níveis diferentes de PEEP forem 22,9 mL/cmH2O e 22,0 mL/cmH2O são 

consideradas similares); 

 Em alguns casos a complacência aumenta durante as reduções de 

PEEP e atinge um platô, ou seja, valores máximos de complacência 

similares (< 1 mL/cmH2O de diferença) em dois ou mais níveis de PEEP. 

Nestes casos, considerar a PEEP ideal como 2 cmH2O acima do 

primeiro valor de PEEP dentro da faixa do platô (PEEP mais alto dentro 

da faixa do platô). 

 

4. Novo Recrutamento Alveolar 

 

 Retornar para modo pressão controlada, frequência respiratória de        

10 rpm, relação I:E de 1:1; delta de pressão acima da PEEP de            

15 cmH2O;  ajustar PEEP para 35 cmH2O e manter por 1 minuto. 

 Após novo recrutamento alveolar, instituir ventilação de manutenção, 

conforme descrito no item 7. 

 

5. Critérios para Interrupção da Manobra de Recrutamento Alveolar 

Máximo 

 

 Frequência cardíaca > 150 bpm ou < 60 bpm 

 Queda da PAM para < 65 mmHg ou PAS < 90 mmHg 

 Queda da SpO2  < 88% por  > 30 segundos 

 Arritmias cardíacas graves: 

o Fibrilação ou flutter atrial agudos 

o Taquicardia ventricular (não-sustentada ou sustentada) 

 

Caso seja necessário interromper a manobra de recrutamento alveolar 

máximo, considerar início da titulação de PEEP. Caso não seja possível 

prosseguir com a titulação de PEEP por instabilidade clínica do paciente, 

manter PEEP e FiO2 conforme tabela ARDSNet durante intervenções para 
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estabilização. Tentar realizar a manobra de recrutamento alveolar máximo, 

titulação da PEEP e novo recrutamento (itens 2 a 4) quando o paciente estiver 

hemodinamicamente estável (pressão arterial sistólica ≥ 65 mmHg e ao menos 

2 horas sem elevações de noradrenalina ≥ 0,5 mcg/kg/min ou ≥ 5 mcg/kg/min. 

para dopamina). 

 

6. Quando Repetir a Manobra de Recrutamento Alveolar Máximo? 

 

A manobra de recrutamento alveolar máximo pode ser repetida a cada 24 

horas se houve sucesso da manobra inicial* e o paciente apresentar uma das 

seguintes condições:  

 Relação PaO₂/FiO₂ menor do que 250 mmHg E houver queda                 

> 50 mmHg da relação PaO2/FiO2. Neste caso, após o novo 

recrutamento retornar ao nível de PEEP anterior + 2 cmH2O (não precisa 

realizar a titulação da PEEP). 

OU 

 Desconexões do circuito ventilatório. As desconexões devem ser 

evitadas ao máximo. Se ocorrer desconexão em paciente com níveis 

elevados de PEEP (≥ 12 cmH2O), será necessário repetir a manobra de 

recrutamento pulmonar e retornar para o valor de PEEP anterior. 

 

*Sucesso da manobra inicial é definido como: 

 Incremento da relação PaO2/FiO2 > 50 mmHg. 
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Apêndice D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estudo clínico randomizado piloto avaliando ventilação mecânica com 

driving pressure limitada em comparação à estratégia convencional 

(ARDSNet) em pacientes com SARA 

 

Informações aos Participantes 

 

Como representante legal do Sr(a) ________________________, 

estamos solicitando sua autorização para participação dele(a) em um estudo 

chamado “Driving pressure na SARA", pois, ele(a) está internado na UTI devido 

à Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), uma doença que 

necessita de respiração artificial por meio de um respirador mecânico (aparelho 

que fornece a respiração).   

A participação nesse estudo é totalmente voluntária. Seu familiar 

(paciente) não tem que obrigatoriamente fazer parte dele. Se aceitar participar, 

o consentimento poderá ser retirado pelo senhor(a) ou pelo(a) paciente em 

qualquer momento por qualquer motivo, sem que esta decisão cause qualquer 

prejuízo no tratamento. 

 

A) Justificativa, objetivos e procedimentos a serem aplicados 

 

A-1) Justificativa: Por que este estudo está sendo feito? 

Os pulmões, que são órgãos repletos de ar quando estão saudáveis, se 

enchem de líquidos e/ou se colabam nos pacientes com SARA, prejudicando a 

respiração. A SARA é uma doença grave e o uso de respiradores mecânicos é 

fundamental para a vida dos pacientes nesta fase. A respiração artificial deve 

ser mantida até que os pacientes sejam capazes de respirar sozinhos 

novamente. Entretanto, mesmo com o uso dos respiradores mecânicos, das 

melhores técnicas para se ajustar esses aparelhos e com os melhores 
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tratamentos de suporte intensivo disponíveis até hoje, uma porção substancial 

dos pacientes não sobrevive. 

Estudos avaliando quais ajustes nos respiradores podem beneficiar os 

pacientes com SARA demonstraram que o uso de pequenos volumes de ar 

durante a ventilação aumenta as chances de recuperação e sobrevida. Este é o 

melhor tratamento disponível até o momento e é considerado o tratamento 

padrão. 

Mais recentemente, alguns estudos sugerem que seria possível 

melhorar o cuidado dos pacientes com SARA ao se limitar a pressão de 

distensão (ou driving pressure) ao invés de limitar o volume de ar. De modo 

simplificado, a pressão de distensão é a pressão gerada nos pulmões durante 

a inspiração. Entretanto, estes estudos não foram feitos especificamente para 

comprovar que limitar a pressão de distensão é benéfico e os resultados 

necessitam de comprovação em estudos apropriados.  

 

A-2) Objetivos: Qual é o objetivo desse estudo? 

O objetivo desse estudo é avaliar se estratégia de realizar a ventilação 

mecânica controlando a pressão de distensão pode melhorar as chances de 

recuperação dos pacientes com SARA em comparação com a estratégia 

padrão (ARDSNet), que foca no controle do volume de ar. 

 

A-3) Procedimentos que serão realizados no estudo: 

A participação na pesquisa é voluntária. Se consentir que o(a) paciente 

participe desse estudo, ele(a) será tratado ou com a técnica de limitação da 

pressão de distensão ou com a técnica padrão (ARDSNet) que limita o volume 

de ar. A definição sobre a técnica de tratamento é feita por randomização, 

processo equivalente a sorteio. Conforme mencionado acima, existem 

evidências sugerindo que o controle da ventilação mecânica limitada pressão 

de distensão possa ser benéfico, mas isto ainda não está comprovado e a nova 

técnica (de limitar a pressão de distensão) ainda não é adotada na prática 

clínica. Por isso, o mais ético é escolher o tratamento por meio de 

randomização.  
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Caso o paciente seja sorteado para receber a estratégia de controle de 

pressão de distensão, serão feitos ajustes no aparelho de ventilação mecânica, 

mas não há necessidade de troca de aparelho ou aparelhos especiais. Numa 

fase inicial, independente da estratégia que for tratado (limitação de pressão ou 

ARDSNet) os pacientes recebem sedativos com o objetivo de permitir a 

ventilação mecânica adequada. Alguns dias após, havendo melhora, diminui-se 

ou suspende-se a dose de sedativos, permitindo que o paciente acorde. 

Quando o paciente estiver acordado, se ainda necessitar de ventilação 

mecânica, uma vez ao dia será realizado ajuste da pressão de distensão no 

aparelho de ventilação mecânica, necessitando para isto de administração de 

sedativo de ação rápida (cujo efeito dura no máximo 10 minutos).  

Caso o(a) paciente seja sorteado para não receber a ventilação 

mecânica limitada pelo driving pressure, ele(a) receberá o tratamento padrão 

(ARDSNet), que é o melhor tratamento disponível até o momento, e que 

consiste na ventilação com volumes pequenos de ar. 

Os exames que paciente fará são os exames que faria normalmente 

para o cuidado de sua doença. A exceção é a dosagem no sangue de 

marcadores de inflamação. Para isto será utilizada amostra de sangue coletada 

no dia da entrada do paciente no estudo, e após dias 1, 3, 5 e 7. Esta amostra 

será coletada juntamente com os exames de rotina, evitando punção venosa 

adicional.  

Após 28 dias e 6 meses, a equipe do estudo entrará em contato com 

o(a) paciente e/ou familiares por telefone para saber como está saúde do 

paciente. 

 

B) Desconfortos, riscos e benefícios 

B-1) Quais são os possíveis benefícios do estudo? 

Independente da estratégia que seu(sua) familiar receber, limitação de 

pressão de distensão ou de volume (ARDSNet), ele estará sendo assistidos 

com técnicas que visam a proteção dos pulmões e dentro dos melhores 

conhecimentos disponíveis atualmente. 

É possível que a estratégia da ventilação mecânica com limitação da 

pressão de distensão possa trazer benefícios como reduzir o tempo de 



   
 

111 
 

ventilação mecânica, prevenir lesões pulmonares e aumentar a chance de 

recuperação dos pacientes. Considerando a gravidade da doença e que alguns 

pacientes não sobrevivem mesmo com todo o tratamento disponível hoje, o 

benefício em potencial é grande. No entanto, não há garantia sobre qual 

técnica, limitação de pressão de distensão ou limitação de volume é superior. 

Além disso, caso seja comprovado o benefício da estratégia da 

ventilação mecânica controlada através da limitação da pressão de distensão 

nos pacientes com SARA, ele(a) estará contribuindo para que, após o resultado 

do estudo, muitos pacientes como ele(a) tenham melhores resultados em seu 

tratamento em todo o mundo.  

  

B-2) Quais são os possíveis riscos e desconfortos do estudo? 

Tanto a ventilação com limitação de volume (ARDSNet) como a 

ventilação com limitação de pressão de distensão podem, em vários casos, 

produzir acúmulo de gás carbônico no sangue. Este acúmulo é bem tolerado 

pela maioria dos pacientes e considerado necessário para evitar pressões ou 

volumes altos que danificariam mais os pulmões. Entretanto, algumas vezes o 

acúmulo pode ser excessivo e trazer problemas adicionais ao paciente como 

queda da pressão, desconforto, aumenta da frequência cardíaca e arritmias 

cardíacas.  

Não se sabe ainda qual das técnicas de ventilação, com limitação de 

volume (ARDSNet) ou limitação de pressão de distensão, produz maior 

acúmulo de gás carbônico. É possível que para os pacientes com doença 

pulmonar mais grave, a técnica de limitação de pressão de distensão produz 

mais acúmulo de gás carbônico do que a técnica padrão. É importante salientar 

que este estudo prevê diversas estratégias para minimizar o problema de 

acúmulo de gás carbônico excessivo.  

 

C) Forma de acompanhamento e assistência 

A não ser pelos procedimentos descritos acima, não haverá outras 

influências da pesquisa na forma de acompanhamento e assistência. Ou seja, 

o paciente receberá todos os cuidados necessários para o tratamento de seus 

problemas. 
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D) Garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa 

a) Se eu não quiser participar do estudo, há outra opção? 

O(A) senhor(a) pode livremente escolher se consente ou não a 

participação do(a) paciente no estudo. Se não quiser, todos os cuidados na UTI 

e durante toda a internação serão oferecidos conforme rotina da instituição. 

 

 

b) Eu posso desistir de participar do estudo? 

Se você decidir pela participação voluntaria do(a) paciente no estudo, o 

senhor(a) poderá retirar o consentimento em qualquer momento, sem que isso 

traga prejuízos para ele(a). Ressaltamos que todos os cuidados nesta 

instituição continuarão sendo oferecidos. Da mesma maneira, quando o(a) 

paciente estiver em condições de se comunicar, ele(a) poderá também retirar 

seu consentimento caso não concorde com sua participação na pesquisa.  

 

E) Garantia de Sigilo e Privacidade 

As minhas informações e os resultados dos meus exames serão 

confidenciais? 

 Os dados só serão usados para os propósitos do estudo e serão 

mantidos em confidencialidade. Os resultados do estudo serão divulgados, 

para fins acadêmicos e científicos, sem a identificação de nenhum paciente 

participante.  

 

F) Garantia de que o participante receberá uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Uma via do Termo de Consentimento será entregue ao senhor(a). 

G) Ressarcimento e Indenização 

A participação no estudo não envolve nenhum custo para o(a) senhor(a), 

o(a) paciente ou convênio de saúde. Dessa forma não há reembolso ou 

qualquer tipo de recompensa financeira. 
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Como em qualquer pesquisa ou assistência em saúde fora da pesquisa, 

o paciente ou familiar tem a garantia de pleitear indenização se houver danos 

potencialmente decorrentes da participação no estudo. 

 

Informações sobre o Comitê de Ética em Pesquisa e contato: 

O CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) é um órgão que tem por objetivo 

proteger o bem-estar dos indivíduos pesquisados. É responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos, visando assegurar a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa. Antes de iniciar, este estudo 

foi avaliado e considerado adequado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCor. Se você tiver dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como 

participante deste estudo, você pode entrar em contato com o CEP do Hospital 

do Coração através do telefone (11) 3886-4688 ou pelo email 

etica.pesquisa@hcor.com.br.  

Contatos dos pesquisadores responsáveis pelo estudo no HCor:  

Marcelo Romano – (11) 98102-0899 

Alexandre Biasi Cavalcanti – (11) 99882-9343  

 

 

O(A) senhor(a) tem todo tempo necessário para ler este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e decidir se quer que seu familiar 

(paciente) participe deste estudo. Sinta-se à vontade para discutir com 

outros familiares, amigos ou equipe de saúde assistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica.pesquisa@hcor.com.br
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Formulário de Consentimento 

 

Declaro que fui informado(a) dos objetivos do estudo acima de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar (ou 

de que meu familiar participe) se assim o desejar.  

Declaro que, após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi explicado, concordo em participar (ou concordo que meu familiar 

participe) desse estudo. Ainda, recebi uma via deste TCLE e me foi dada à 

oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

____________________________________________ 

Nome do Participante 

  

 

____________________________________________ 

Nome do Representante Legal  

 

 

____________________________________________   

Data ____/____/_______ 

Assinatura do Representante Legal  

 

 

____________________________________________ 

Nome do Pesquisador  

 

 

____________________________________________   

Data ____/____/_______ 

Assinatura do Pesquisador   iguras 
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