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TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO  
NO DESMAME VENTILATÓRIO
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RESUMO 

Introdução: Ao se utilizar o suporte ventilatório por um período maior do que 12 horas, pode 
ocorrer hipotrofia dos músculos respiratórios. Para reduzir os efeitos deletérios da VM, faz-se ne-
cessária a aplicação de um protocolo de treinamento muscular inspiratório (TMI) permitindo o 
desmame ventilatório. Metodologia: Pesquisa descritiva através de revisão literária, cujo perío-
do da coleta de dados ocorreu entre abril de 2020 e junho de 2020. As bases de dados eletrônicas 
pesquisadas foram Bireme, Pubmed, Pedro, Scielo e Medline e foram utilizados para a elaboração 
deste estudo dezessete (17) artigos. Resultado e discussão: Neste artigo, foram incluídos 10 arti-
gos científicos sobre o processo de desmame da ventilação mecânica na UTI que utilizaram como 
protocolo o treinamento muscular inspiratório, em que foi observada semelhança nos resultados 
encontrados. Conclusão: O TMI proporciona a melhora e manutenção dos parâmetros respira-
tórios, possibilitando resistência e força para os músculos inspiratórios, beneficiando o processo 
de desmame da VM de forma eficaz e reduzindo as morbidades e a mortalidade, assim como o 
gasto financeiro e o tempo de internamento hospitalar.

Palavras-chave: Desmame ventilatório; Treinamento; Reabilitação.

INSPIRATORY MUSCLE TRAINING IN VENTILATORY WEANING

ABSTRACT

Introduction: When using ventilatory support for a period longer than 12 hours, hypotrophy 
of the respiratory muscles may occur. To reduce the deleterious effects of MV, it is necessary to 
apply an inspiratory muscle training protocol (IMT) allowing for ventilatory weaning. Methodo-
logy: Descriptive research through a literary review, whose data collection period occurred from 
April 2020 to June 2020. The researched electronic databases were Bireme, Pubmed, Pedro, Scie-
lo and Medline and seventeen (17) articles were used for the elaboration of this study. Result and 
discussion: The present study included 10 scientific articles on the weaning process of mechani-
cal ventilation in the ICU that used inspiratory muscle training as a protocol, where a similarity 
was observed in their results. Conclusion: IMT improves and maintains respiratory parameters, 
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enabling resistance and strength for inspiratory muscles, effectively benefiting the MV weaning 
process and reducing morbidities and mortality, as well as financial expenses and hospital stay.

Keywords: Ventilatory weaning; Training; Rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO 
A necessidade de suporte ventilatório invasivo tem 
um aumento expressivo em pacientes gravemen-
te enfermos. Sua indicação se faz essencial como 
coadjuvante na resolução da doença de base, com 
o objetivo de promover estabilidade respiratória. 
Ao se utilizar o suporte ventilatório por período 
maior do que 12 horas, é possível ocorrer hipotro-
fia dos músculos respiratórios e redução da força e 
resistência do aparelho respiratório, iniciando um 
processo de decréscimo da função do diafragma 
devido à inatividade muscular. (FERREIRA, 2016; 
NEPOMUCENO JÚNIOR et al., 2017; MARTINS, 
2018; OLIVEIRA; NOVAIS; CARVALHO, 2019) 

É de extrema importância que o fisioterapeuta se-
ja um profissional qualificado para atuar em uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois, além de 
manusear o ventilador mecânico, é de sua compe-
tência realizar a avaliação dessa musculatura respi-
ratória. Após essa avaliação, o profissional irá ela-
borar um treino muscular inspiratório (TMI) pa-
ra cada paciente e, havendo preditores de sucesso 
do desmame ventilatório, então poderá ser efetua-
do. (BEZERRA; PEREIRA, 2018; MARTINS, 2018; 
FERREIRA, 2019)

O desmame ventilatório ocorre pela interrup-
ção do uso da ventilação mecânica (VM), que, se 
realizado de forma precoce, poderá evitar possí-
veis complicações devido à falta de atividade dos 
músculos inspiratórios, possibilitando ao pacien-
te retornar à respiração espontânea. (FERREIRA, 
2016; BEZERRA; PEREIRA, 2018; MARTINS, 
2018). O desmame precisa ser realizado com efi-
cácia, qualidade e segurança, assim, será possível 
dar alta ao paciente internado em uma UTI o mais 
breve possível.

Para reduzir os efeitos deletérios da VM, faz-se ne-
cessária a aplicação de um protocolo de TMI, que 
é uma intervenção fisioterapêutica que irá recrutar 
as fibras musculares e fortalecer os músculos ins-
piratórios através de dispositivos que empregam 
carga alinear ou linear de pressão durante a inspi-
ração. Vem sendo muito utilizada para aumentar 
a força muscular e a resistência à fadiga dos mús-
culos inspiratórios, melhorando a capacidade vi-
tal e reduzindo a dispneia. (DELLWEG et al., 2017; 
FERREIRA, 2019; VILAÇA, et al., 2019). Isso per-
mitirá o desmame da VM e a redução do tempo de 
internamento do paciente. 

Existem diversos aparelhos que podem ser utili-
zados para a realização do TMI, como o Power-
breathe Classic, Powerbreathe Plus, Powerbrea-
the K5, Threshold, entre outros. O paciente irá rea-
lizar uma série de exercícios com um desses dis-
positivos, impondo força inspiratória forçada pa-
ra que venha a vencer uma carga imposta. Como 
consequência, obterá aumento da função pulmo-
nar e da mobilidade tóraco-abdominal, constatan-
do, assim, ser um recurso fisioterapêutico seguro e 
eficiente. (NEPOMUCENO JÚNIOR et al., 2017; 
FERREIRA, 2019; VILAÇA, et al., 2019)

A utilização do TMI no desmame ventilatório é 
uma temática de muita relevância para toda a so-
ciedade, justificando a necessidade de realizar este 
estudo. Irá proporcionar benefício ao paciente, que 
receberá alta mais precocemente, ao fisioterapeuta 
e à equipe multidisciplinar, pois haverá liberação 
de maior número de leitos, podendo ajudar outras 
pessoas que venham a necessitar daquele espaço. 
A  rotatividade de leitos contribuirá para a redução 
de custos do hospital. Nessa perspectiva, este artigo 
tem como objetivo específico avaliar a eficácia do 
treinamento muscular inspiratório para efetuar um 
desmame ventilatório bem-sucedido.
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2 METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa descritiva através de re-
visão literária com método quantitativo, realizada 
na Atualiza Cursos, cujo período da coleta de da-
dos ocorreu entre abril de 2020 e junho de 2020. 
Foram pesquisados artigos científicos dos últimos 
cinco (05) anos e inclusos quatro (04) artigos do 
ano de 2014 devido à sua grande relevância para o 
presente estudo.

As bases de dados eletrônicas pesquisadas foram 
Bireme, Pubmed, Pedro, Scielo e Medline. Foram 
encontrados 49 (quarenta e nove) artigos, dos quais 
foram utilizados dezessete (17). A seleção dos ma-
nuscritos ocorreu através da leitura do título, resu-
mo e descritores, que utilizavam as seguintes pa-
lavras-chave: desmame ventilatório, treinamento, 
reabilitação e seus respectivos descritores em inglês: 
ventilatory weaning, training, rehabilitation. 

Os critérios de inclusão foram artigos elegíveis que 
estavam no formato de texto completo e com abor-

dagem do uso do treinamento muscular inspira-
tório no desmame ventilatório, tratamento de pa-
cientes em UTI ou domiciliar, publicados na língua 
portuguesa e inglesa. 

Os critérios de exclusão aplicaram-se a textos que 
não estavam na íntegra, abordagens para desma-
me ventilatório que não fosse realizado através de 
treinamento muscular inspiratório e abordagem 
com fármacos.

 A análise dos dados se deu através de leitura críti-
ca e exploratória, buscando as concordâncias e dis-
cordâncias sobre a temática proposta.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Neste trabalho, foram incluídos 10 artigos cientí-
ficos sobre o processo de desmame da ventilação 
mecânica na UTI, que utilizaram como protocolo 
para auxiliar no desmame o treinamento muscu-
lar inspiratório, evidenciados conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (continua)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2019 FERREIRA, 
A.G.

Hospital de  
Clínicas da  
UNICAMP

Verificar os efei-
tos do treino mus-
cular inspiratório 
(TMI) no desma-
me de idosos inse-
ridos na ventilação 

mecânica.

Revisão sistemática e 
estudo quase experi-

mental. Os participan-
tes foram randomiza-
dos para o treinamen-

to com o dispositi-
vo Powerbreathe Plus 
Medic ® (grupo PPM) 
ou Powerbreathe k5® 

(Grupo PK5). Em am-
bos os grupos, o trei-
no muscular inspira-
tório foi realizado 2 

vezes/dia até o  
paciente sair da VM 
por tempo superior  

a 48 horas.

Na revisão sistemáti-
ca, 05 estudos suge-
riram que o TMI au-
xilia no processo de 
desmame da ventila-
ção mecânica. Já no 
estudo quase experi-
mental, o grupo PK5 
apresentou resultados 
mais satisfatórios no 
Índice de Respiração 
Rápida e Superficial, 
PImax e Frequência 

Respiratória.
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Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (continua)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2018 NAFAE, R 
M. et al., 

Chest Depart-
ment, Faculty of 
Medicine, Zaga-
zig University.

Comparar os be-
nefícios da fisiote-
rapia convencional 

e do uso de TMI 
em pacientes ven-
tilados mecanica-

mente.

Participaram 40 pa-
cientes intubados na 

unidade de terapia in-
tensiva, entre maio 
de 2014 e abril de 

2016. O grupo con-
trole realizou fisiote-

rapia 1 vez/dia através 
da mobilização pos-
tural, exercícios pas-
sivo e ativo, higiene 

brônquica e huffing. O 
grupo de intervenção 
realizou treinamento 
muscular inspiratório 
(TMI) com o disposi-

tivo Threshold®.

Os pacientes que rea-
lizaram fisioterapia 
convencional apre-
sentaram mudanças 
positivas na pressão 

inspiratória. Já os pa-
cientes que realiza-

ram o TMI em adição 
à fisioterapia conven-
cional apresentaram 
melhora da PImax, 
capacidade funcio-

nal, queda do Índice 
de Tobin e redução da 
permanência na UTI.

2017 TONELLA, 
R. M.

Hospital de  
Clínicas da  
UNICAMP

Avaliar e descre-
ver as alterações 

hemodinâmicas e 
ventilatórias du-
rante o TMIE, a 
evolução dos va-
lores da PImáx e 
do tempo de des-
mame no grupo 
TMIE compara-
do ao programa 

de nebulização in-
termitente (PNI) 
em pacientes tra-
queostomiza-dos.

Selecionados pacientes 
randomizados em dois 
grupos: PNI – subme-
tidos ao protocolo de 
nebulização intermi-

tente até completarem 
48 horas de nebuliza-
ção contínua e TMIE 
– os participantes ini-
ciaram o TMI (dispo-
sitivo Powerbreathe®), 

por 30 ciclos, com 
uma carga ajustada em 
30% da PImáx inicial, 
com acréscimo de 10% 

diariamente.

No grupo TMIE, 
houve redução signi-
ficativa da FR após os 
três intervalos, após 
um minuto de dez 
repetições de trei-

no. Observou-se au-
mento da PImáx final 
comparada à inicial 

no grupo TMIE, sem 
alteração significati-
va para o grupo PNI. 
O grupo TMIE apre-
sentou tempo total de 
desmame menor que 

o grupo PNI.

2016 ARAÚJO, A. 
M. et al.

Revista Pesquisa 
em Fisioterapia

Relatar o benefí-
cio do treinamen-
to muscular inspi-
ratório em um pa-
ciente acometido 
pela síndrome de 
Guillain-Barré.

Foi realizado um ca-
so clínico com um pa-
ciente com desmame 
difícil da ventilação 
mecânica, internado 
na UTI de um hospi-
tal da rede pública es-

tadual de Salvador-
-BA.

Submetido a um pro-
tocolo de TMI de re-
sistência para pacien-
te traqueostomizado, 
apresentou algumas 
falhas, foi reconecta-
do à VM e estabeleci-
da a continuação do 

protocolo respeitando 
o tempo preestabele-
cido. Após ter perma-
necido mais de 72 ho-
ras fora da VM, rece-
beu alta por desmame 

bem-sucedido.
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Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (continua)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2016 ARAÚJO, A. 
M. et al.

Revista Pesquisa 
em Fisioterapia

Relatar o benefí-
cio do treinamen-
to muscular inspi-
ratório em um pa-
ciente acometido 
pela síndrome de 
Guillain-Barré.

Foi realizado um ca-
so clínico com um pa-
ciente com desmame 
difícil da ventilação 
mecânica, internado 
na UTI de um hospi-
tal da rede pública es-

tadual de Salvador-
-BA.

Submetido a um pro-
tocolo de TMI de re-
sistência para pacien-
te traqueostomizado, 
apresentou algumas 
falhas, foi reconecta-
do à VM e estabeleci-
da a continuação do 

protocolo respeitando 
o tempo preestabele-
cido. Após ter perma-
necido mais de 72 ho-
ras fora da VM, rece-
beu alta por desmame 

bem-sucedido.

2016 BISSET, B. 
M. et al. Thorax

Estabelecer os 
efeitos da TMI 

pós-extubação em 
uma amostra he-
terogênea de pa-
cientes em UTI 

que foram ventila-
dos invasivamen-

te por, pelo menos, 
7 dias.

Estudo randomiza-
do com análise ce-

ga. Após 48 horas de 
desmame bem-suce-
dido, 70 participan-

tes foram randomiza-
dos para receber TMI 
uma vez ao dia, 5 dias 
na semana por 2 se-

manas, além dos cui-
dados usuais ou cui-
dados habituais (con-

trole). 

O TMI foi eficaz para 
reverter parte da fra-

queza muscular inspi-
ratória residual, que é 
comum após ventila-
ção mecânica prolon-
gada, podendo me-

lhorar a qualidade de 
vida em apenas duas 
semanas de treina-

mento.

 
2016

NEPOMU-
CENO JÚ-
NIOR, B. R. 

V. et al.

Fisioterapia  
Brasil

Descrever o uso  
de treinamento 

muscular inspira-
tório com uso do 

Powerbreathe  
como estratégia 
para o desmame  

ventilatório.

Estudo de caso com 
uma idosa, em venti-
lação mecânica domi-

ciliar.

O emprego da TMI 
em pacientes com 

Síndrome pós-pólio 
pode ser uma estraté-
gia promissora para o 
desmame ventilatório.

2014
DIXIT A. e 
PRAKASH 

S.

International 
Journal of  

Physiotherapy 
and Research

Verificar a efetivi-
dade do tratamen-
to fisioterapêutico 
convencional e do 
treinamento inspi-
ratório (TMI) no 

período de desma-
me de pacientes 

em VM.

Selecionaram-se 30 
pacientes, divididos 
aleatoriamente com 
15 pessoas em cada 

grupo. Grupo A rea-
lizou fisioterapia con-
vencional, Grupo B 

adicionou TMI. 

O TMI, juntamen-
te a fisioterapia con-
vencional, produz al-
terações mais signi-
ficativas na PImáx e 

no período de desma-
me dos pacientes em 
comparação à fisio-

terapia convencional 
isoladamente.
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Tabela 1 – Caracterização e principais resultados (conclusão)

ANO AUTOR REVISTA OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

2014

ELBOUHY, 
M.S.; AB-

DELHALIM 
H. A.; HA-
SHEM A. 

M.A.

Egyptian Journal 
of Chest  

Diseases and  
Tuberculosis

Avaliação do efei-
to do treinamento 
muscular respira-
tório no desmame 
de pacientes com 
DPOC ventilados 

em internação  
na UTI.

Selecionaram-se 40 
pacientes com DPOC 
admitidos na unida-
de de terapia intensi-
va, subdivididos em 2 
grupos: GRUPO (A): 
pacientes que recebe-
ram TMI e GRUPO 

(B): pacientes que não 
receberam TMI.

Houve melhora signi-
ficativa dos resultados 
secundários no gru-

po (A), incluindo PO2 
e saturação de O2, de-
monstrando que TMI 

aumenta a força e a 
resistência muscular, 
além de auxiliar no 
desmame difícil em 

pacientes com DPOC.

2014 PASCOTI-
NI, F.S. et al.

ABCS Health 
Sci. 

Avaliar a eficá-
cia do treinamen-
to TMI com o uso 
do aparelho Thre-

shold IMT® sob  
parâmetros respi-
ratórios de pacien-

tes em desmame 
da VM.

Os pacientes foram 
divididos em Grupo 

Controle e Grupo

Experimental (GI 
e GII). Durante se-

te dias, o GI recebeu 
três sessões de fisiote-
rapia convencional e 
o GII realizou adicio-
nalmente TMI com o 
Threshold IMT®, uma 
vez ao dia, no período 
da tarde, conectado à 
traqueostomia, sendo 
três séries de dez re-

petições com carga de 
20% da PImáx.

Houve aumento da 
FR e redução da PI-
máx no GI, indican-

do aumento do traba-
lho respiratório e per-
da de FM entre o pri-
meiro e o sétimo dia 
de desmame. No GIl, 
as variáveis não so-

freram alterações sig-
nificativas, sugerindo 
manutenção da fun-
ção respiratória. O 
TMI foi efetivo, ga-

rantindo a manuten-
ção dos parâmetros 

respiratórios, poden-
do ser um aliado para 

o desmame.

2014 SHIMIZU, J. 
M. et al.

MTP & Rehab 
Journal

Avaliar quais va-
riáveis determi-

nam a evolução de 
pacientes subme-
tidos à ventilação 
mecânica e com-

parar os efeitos de 
dois protocolos de 
desmame ventila-

tório.

Pacientes com insu-
cesso de desmame 
realizaram um dos 

protocolos de desma-
me: Tubo-T progressi-
vo ou Tubo-T + Thre-

shold® TMI. Os pa-
cientes foram compa-
rados quanto ao des-
fecho (óbito ou não 

óbito na UTI) e quan-
to aos protocolos por 

meio do Teste t ou 
Teste Mann-Whitney.

Dos 128 pacientes, 
40,62% foram a óbito, 
sendo que estes apre-
sentaram maiores va-
lores de APACHE II, 
risco de mortalidade, 
tempo de VM e IR-
RS. A idade, PIMax 
inicial e final, tempo 
de desmame e tempo 
de VM entre os pro-
tocolos foram seme-

lhantes. 

Fonte: Pesquisadores 2020. 
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O aumento da mortalidade na UTI está associado 
à permanência prolongada na VM, sendo uma das 
principais causas a fraqueza muscular respiratória, 
que contribui para a falha no desmame ventilatório 
de forma considerável, impossibilitando que o pa-
ciente apresente autonomia para realizar a respira-
ção espontânea de forma adequada. Esses múscu-
los necessitam obter mínimas condições fisiológi-
cas para seu funcionamento, ou seja, com propícia 
circulação e plenitude da condução nervosa. (EL-
BOUHY; ABDELHALIM; HASHEM, 2014; PAS-
COTINI et al., 2014) 

No estudo realizado por Tonella (2017), foi efetua-
do no Grupo TMIE o treinamento muscular ins-
piratório com o dispositivo eletrônico Powerbrea-
the, modelo KH2, usando carga linear progressiva 
a partir de 30% comparado ao Grupo PNI, que uti-
lizou nebulização. Verificou-se que o Grupo TMIE 
apresentou tempo de desmame menor. 

Corroborando o ensaio recente de Ferreira (2019), 
que compara o uso de duas categorias de aparelhos 
– o Powerbreathe plus Medicem (grupo PPM) e o 
Powerbreathe K5 (grupo PK5) – , foram realizados 
os exercícios duas vezes ao dia, com uma carga de 
30% da PImáx com incremento de 10% ao dia, sen-
do três séries de 10 repetições. Ambos os disposi-
tivos apresentaram atenuação no processo de des-
mame sem diferença nos dias de alta hospitalar.

No ensaio de Nafae et al. (2018), participaram 40 
pacientes, dispostos em Grupo Controle com fisio-
terapia convencional e Grupo Teste com fisioterapia 
convencional associada ao TMI com uso de Thre-
shold. O presente estudo foi de encontro a Dixit e 
Prakash (2014), que foi elaborado com 30 pacien-
tes, divididos em dois grupos, com as mesmas téc-
nicas descritas no estudo anterior. 

Assim como Pascotini et al. (2014), que realizaram 
um ensaio com 14 pacientes divididos em GI, sub-
metidos à fisioterapia convencional, e GII, que uti-
lizou fisioterapia convencional associada ao TMI 
com Threshold. No GI, contudo, houve elevação 
da FR e diminuição da PImax, indicando aumen-

to do trabalho respiratório e redução de FM. Os 
três estudos constataram que o TMI associado à 
fisioterapia convencional possuiu efetividade, re-
duzindo o tempo de desmame e o tempo de inter-
nação na UTI.

A técnica de TMI proporciona a melhoria da re-
sistência e da força muscular, podendo ser aplica-
do em pacientes críticos internados na UTI, como 
mostram diversas evidências científicas. Os resul-
tados de vários ensaios dispostos nas bases de da-
dos demonstram que, pela prática desse treina-
mento, poderão ser obtidos efeitos como aperfei-
çoamento da capacidade funcional muscular, di-
minuição da dispneia e aumento da resistência à 
fadiga dos músculos inspiratórios, potencializan-
do a tolerância a exercícios, reduzindo o tempo da 
permanência na UTI e, consequentemente, a me-
lhora da qualidade de vida. (ARAÚJO et al., 2016; 
TONELA, 2017)

Araújo et al. (2016) realizaram estudo com um pa-
ciente com a patologia de Guillain- Barré usando o 
TMI com Threshold. Apesar de sua eficácia, o pa-
ciente relatou que não foi capaz de tolerar esse mé-
todo. Optou-se, então, pela utilização de períodos 
intercalados e progressivos de respiração espontâ-
nea por meio da peça T, havendo incremento da 
força muscular respiratória, o que permitiu a redu-
ção do uso do suporte ventilatório. 

Nepomuceno Júnior et al. (2016) também fizeram 
um relato de caso com uma idosa com síndrome 
pós-pólio. Utilizaram o TMI com Powerbreathe, 
com exercícios 2 vezes ao dia, durante 4 semanas, 
com carga gradual de 50% a 60% da PImáx, asso-
ciado a um programa de atividade física. Obser-
vou-se que houve aumento da independência fun-
cional e, nos dois estudos, apresentou melhora da 
PImáx e maior eficiência no desmame da ventila-
ção mecânica. 

No ensaio de Shimizu et al. (2014), participaram 
128 pacientes, divididos em dois grupos. Um gru-
po realizou o uso do tubo T, já o outro grupo usou 
o tubo T associado com Threshold por duas sema-
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nas. Como resultado, não houve diferenças nas va-
riáveis quando comparados os dois métodos de 
desmame ventilatório. Elbouhy, Abdelhali e Has-
kem (2014), porém, discordam, pois realizaram 
estudo com 40 pacientes divididos em dois gru-
pos, sendo que o Grupo A recebeu TMI utilizan-
do a sensibilidade do ventilador mecânico duas ve-
zes ao dia, com carga de 20% de PImax, e o Grupo 
B não utilizou TMI. O Grupo A apresentou como 
resultado o aumento de força muscular e da resis-
tência, além de auxiliar no desmame em compara-
ção ao Grupo B. 

O TMI também pode ser utilizado pós-desmame 
bem-sucedido, como foi demonstrado no estudo 
de Bisset et al. (2014), com uma abordagem ran-
domizada e duplo cego. Dividiram 70 pacientes 
em dois grupos: Grupo Controle com 36 pessoas, 
as quais realizaram fisioterapia convencional, e o 
Grupo TMI com 34 participantes, que associou o 
uso do TMI à fisioterapia convencional. Como re-
sultado, o Grupo TMI apresentou aumento maior 
da força muscular inspiratória comparado ao gru-
po controle, sugerindo que o TMI pode reverter a 
fraqueza muscular residual pós-VM prolongada.

4 CONCLUSÃO
Este estudo demonstrou um desfecho clínico posi-
tivo sobre a temática proposta. Foi observado que 
muitos pacientes internados em uma UTI, utili-
zando VM prolongada ao longo do internamento, 
tendem a perder força dos músculos inspiratórios.

Verificou-se que existem diversos dispositivos pa-
ra TMI e o fisioterapeuta pode utilizá-los na UTI 
como, por exemplo, o Threshold e o Powerbreathe. 
Eles podem proporcionar a melhora e a manuten-
ção dos parâmetros respiratórios, proporcionando 
resistência e força para os músculos inspiratórios. 

Conclui-se que a estratégia do TMI irá beneficiar 
no processo de desmame da VM de forma eficaz, 
reduzindo as morbidades e a mortalidade, assim 

como no gasto financeiro e no tempo de interna-
mento hospitalar.

Sugere-se a realização de novos estudos para eluci-
dar algumas lacunas a serem preenchidas com re-
ferência à elaboração de um protocolo com quan-
tidade de dias, repetições e cargas de cada aparelho 
que possa ser usado no desmame de um paciente 
na VM internado na UTI.
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