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RESUMO 
 
 

Introdução: A ventilação não invasiva com pressão positiva (VNI) vem tendo uma crescente utilidade 
na prática clínica e o seu uso está bem estabelecido em casos de edema agudo de pulmão e nas 
exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), diminuindo a necessidade de intubação 
orotraqueal e melhorando a sobrevida. Além disso, a pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) 
– modo de VNI – constitui o tratamento de escolha para pacientes portadores da síndrome de apnéia 
obstrutiva do sono (SAOS), onde geralmente não há alteração no parênquima pulmonar. Ainda a 
aplicação de níveis elevados de pressão positiva expiratória final (PEEP) no manejo da síndrome do 
desconforto respiratório agudo (SDRA) está associada tanto ao recrutamento alveolar como à 
hiperdistensão de áreas previamente normoaeradas, com resultados ainda indefinidos quanto ao 
impacto na sobrevida. Um dos recursos para melhora da oxigenação nestes pacientes é a posição prona 
e os efeitos da associação desta manobra com pressão positiva permanecem controversos. A 
tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) constitui um excelente método de imagem para 
avaliação qualitativa e quantitativa do parênquima pulmonar. O emprego da TCAR pode auxiliar na 
investigação dos efeitos da CPAP de modo não invasivo sobre o parênquima pulmonar, contribuindo 
para a elucidação dos efeitos fisiológicos da pressão positiva e da posição prona. Objetivos: Avaliar e 
comparar os efeitos de diferentes níveis de CPAP de modo não invasivo sobre o parênquima pulmonar 
em indivíduos sadios nas posições supina e prona. Casuística e métodos: Estudo intervencionista com 
oito voluntários sadios, sem doença cardiopulmonar. Foram realizados cortes tomográficos de alta 
resolução em três regiões: ápice (2 cm acima do arco aórtico), hilo (1 cm abaixo da carina) e base      
(2 cm acima do diafragma) na posição supina, sem CPAP (basal) e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O; e 
na posição prona, corte em base, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. A seqüência das posições e 
da ordem das pressões aplicadas foi randomizada. Aguardava-se um período de no mínimo 5 minutos 
após completa adaptação da máscara para realização do exame e o mesmo período de tempo entre um 
nível de pressão e outro. Os dados foram analisados agrupando-se os cortes tomográficos das três 
regiões e por subdivisões em regiões ventral, medial e dorsal, sendo calculadas as médias das 
densidades pulmonares e o percentual do número de unidades com densidade menor que -950 UH 
(hiperaeradas) para cada uma das regiões. Resultados: Não houve diferença das médias das 
densidades pulmonares entre ápice, hilo e base para o mesmo nível de pressão. Na posição supina, 
houve redução da densidade pulmonar e aumento do percentual de pixels nas áreas hiperaeradas com 
níveis crescentes de pressão: basal -761 UH e 7,25%; CPAP 5: -780 UH e 8,57%; CPAP 10: -810 UH 
e 11,62%; CPAP 15: -828 UH e 14,65% (p < 0,05). O mesmo foi observado na posição prona:       
basal -759 UH e 6,30%; CPAP 10: -803 UH e 9,94% (p < 0,05). Este aumento da aeração também foi 
observado nas regiões ventral, medial e dorsal. Foi encontrado um gradiente crescente no sentido 
ventro-dorsal de densidades pulmonares na posição supina e o inverso na posição prona. A CPAP de 
10 cmH2O, na posição prona, ocasionou menor aumento do percentual de pixels nas áreas hiperaeradas 
em relação à supina. Nas regiões não dependentes do pulmão (ventral em supina e dorsal em prona), 
observou-se um menor percentual de pixels nas áreas hiperaeradas e aumento nas normoaeradas na 
posição prona em relação à supina, praticamente sem diferença nas regiões dependentes. Conclusões: 
A aplicação de diferentes níveis de CPAP, de modo não invasivo, em voluntários sadios, resultou em 
maior aeração com níveis crescentes de pressão e maior homogeneização da aeração pulmonar, tanto 
na posição supina como na prona. Houve menor hiperaeração nas regiões não dependentes na posição 
prona, em relação à supina, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O, com melhor distribuição da 
aeração pulmonar naquela posição. 
 
 
Descritores: pressão positiva contínua nas vias aéreas; tomografia computadorizada; decúbito ventral; 
decúbito dorsal. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Noninvasive positive-pressure ventilation (NIPPV) is an effective means of treating 
patients with acute respiratory failure and its use has been well established in cardiogenic pulmonary 
edema and in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), reducing the need for 
endotracheal intubation and improving survival. Furthermore the continuous positive airway pressure 
(CPAP) – a mode of NIPPV – is the recommended treatment for obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS), where frequently there is no abnormality in pulmonary parenchyma. Also in the acute 
respiratory distress syndrome (ARDS), the application of positive end-expiratory pressure (PEEP) may 
result in alveolar recruitment of nonaerated units as well as in overinflation of the aerated lung areas. 
Alveolar overinflation is considered an important factor related to ventilator-induced lung injury 
causing higher mortality. The prone position has beneficial effects on oxygenation in these patients 
and the additive effect of PEEP with this maneuver is debatable. High resolution computed 
tomography (HRCT) is an excellent imaging method to evaluate the effects of positive pressure and 
prone position on pulmonary parenchyma. Objectives: To evaluate the effects of CPAP applied by a 
nasal mask on pulmonary inflation in normal subjects in supine and prone positions. Patients and 
methods: This is an interventionist study that evaluated eight healthy volunteers. A protocol of HRCT 
of the lung was performed in three regions: at the apex (2 cm above the aortic level), hilum (1 cm 
below the carina) and basis (2 cm above the right diaphragm) in the supine position, without and with 
CPAP of 5, 10 and 15 cmH2O. Also HRCT slices were performed in the prone position at the lung 
basis, without and with CPAP of 10 cmH2O. All HRCT slices were obtained at the functional residual 
capacity. Each CPAP level was maintened at least five minutes and the period between the different 
levels of CPAP was similar. For analysis the results were divided into regions ventral, medial and 
dorsal and with slices of apex, hilum and basis together. The mean lung densities (MLD) and the 
percentual of units with densities lower than -950 UH (overinflated) were calculated for each region. 
Results: There was no difference between the MLD of apex, hilum and basis for the same level 
pressure. In the supine position, there were a MLD reduction and an increase of the number of pixels 
on hyperinflated areas according to CPAP levels: without CPAP -761 HU e 7,25%; CPAP 5: -780 HU 
e 8,57%; CPAP 10: -810 HU e 11,62%; CPAP 15: -828 UH e 14,65% (p< 0,05). The same occurred in 
the prone position without CPAP: -759 UH e 6,30% and with CPAP 10: -803 UH e 9,94% (p < 0,05). 
It was observed a crescent ventro-dorsal density gradient in supine position that was inverse in prone 
position. At CPAP of 10 cmH2O there was lower percentage of pixels on hyperinflated areas in the 
prone position than in supine. In the non dependent lung regions (ventral in supine and dorsal in 
prone) there were lower percentage of pixels on hyperinflated areas and higher on normoaerated areas 
in the prone position than in supine with little differences in the dependent regions. Conclusions: Non 
invasive CPAP in normal subjects induces progressive overdistension with increase of pressure levels 
in supine and prone positions. CPAP of 10 cmH2O causes less overdistension of the non dependent 
regions than the same level of CPAP in supine position, without inducing significant overinflation of 
the dependent regions. So that the prone position causes a more homogeneous air distribution through 
the lungs. 
 
 
Key Words: continuous positive airway pressure; computed tomography; supine position; prone 
position 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

COMEPE  - Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do 
Ceará 

CPAP  - pressão positiva contínua em via aérea 

CRF - capacidade residual funcional 

CVF  - capacidade vital forçada 

DPOC  - doença pulmonar obstrutiva crônica 

ECG  - eletrocardiograma 

f  - freqüência respiratória 

FC  - freqüência cardíaca 

FOV - “field of view” ou campo de visão  

HAS  - hipertensão arterial sistêmica  

HUWC  - Hospital Universitário Walter Cantídio 

IMC  - índice de massa corpórea 

IRpA  - insuficiência respiratória aguda 

Kv  - quilovoltagem 

LPA  - lesão pulmonar aguda 

mA  - miliamperagem 

PAD  - pressão arterial diastólica 

PAS  - pressão arterial sistólica 

PEEP  - pressão positiva expiratória final 

ROI  - “region of interest” ou região de interesse 

SAOS  - síndrome da apnéia obstrutiva do sono 

SDRA  - síndrome do desconforto respiratório agudo 

SpO2  - saturação de pulso de oxigênio  

TC  - tomografia computadorizada 

TCAR  - tomografia computadorizada de tórax de alta resolução  

TCLE  - termo de consentimento livre e esclarecido 

UFC  - Universidade Federal do Ceará 

UH  - unidades Hounsfield 

UTI  - unidade de terapia intensiva 

VC  - volume corrente 

VEF1  - volume expiratório forçado no 1º segundo 

VNI  - ventilação não invasiva com pressão positiva 

V/Q  - relação ventilação-perfusão 

WL/WW  - “window level, window width” ou centro da janela/ largura da janela 
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1  INTRODUÇÃO 

A ventilação não invasiva com pressão positiva (VNI) consiste no fornecimento 

de suporte ventilatório mediante uma interface (usualmente uma máscara), adaptada entre o 

ventilador e o paciente, sem o uso de prótese traqueal invasiva (HILBERG; JOHNSON, 

1997).  

A aplicação de pressão positiva não invasiva data da década de 30, com estudos 

pioneiros de Barach, Martin e Eckman (1938) demonstrando que um modo de VNI – a CPAP 

– pressão positiva contínua em vias aéreas – poderia ser útil no tratamento do edema agudo de 

pulmão. Mais recentemente nos anos 80, o sucesso obtido por Sullivan et al. (1981) com o 

uso da CPAP para o tratamento da síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) 

possibilitou o retorno da utilização da VNI em ambiente hospitalar, levando ao 

aperfeiçoamento de máscaras e ventiladores que passaram a ser desenvolvidos especialmente 

para esta modalidade de ventilação. 

A partir de então, relatos do uso da VNI para tratamento da insuficiência 

respiratória aguda (IRpA) tornaram-se freqüentes. Estudo realizado em 42 UTIs francesas 

demonstrou que dentre 689 casos consecutivos submetidos a suporte ventilatório devido às 

mais variadas causas, a VNI foi aplicada em 16% dos pacientes, obtendo um índice de 

sucesso de 61% (CARLUCCI et al., 2001). Sua utilização vem se disseminando no mundo 

inteiro, inclusive no nosso meio (HOLANDA et al., 2002). 

A VNI pode ser aplicada de dois modos: BIPAP (aplicação de dois níveis de 

pressão na via aérea) ou CPAP. O uso da CPAP está bem definido em casos de edema agudo 

de pulmão (BERSTEN et al., 1991; PARK et al., 2004). Recente metanálise comparando 29 

estudos de 1966 a 2005 demonstrou que, quanto à necessidade de ventilação mecânica 

invasiva e tempo de permanência hospitalar, não houve diferença entre estas duas 

modalidades de VNI no edema agudo de pulmão cardiogênico, havendo uma redução da 

mortalidade com o uso da CPAP (PETER et al., 2006). Brochard et al. (1995) demonstraram 

uma redução da mortalidade hospitalar em pacientes portadores de doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) com o uso da VNI, quando comparada à terapia convencional. 

Sabe-se que, nas exacerbações da DPOC, o uso da VNI reduz tanto a necessidade de 
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intubação orotraqueal quanto eventuais complicações, diminuindo o tempo de internação 

hospitalar e melhorando a sobrevida (HILL, 2004). O efeito da VNI sobre a DPOC estável 

ainda é controverso e estudo recente demonstrou um padrão de resposta heterogêneo destes 

pacientes à aplicação da CPAP (FORTALEZA, 2006). Além disso, a CPAP aplicada por 

máscara nasal tem sido mundialmente considerada o tratamento de escolha para pacientes 

portadores da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) (BALLESTER et al., 1999; MONASTERIO 

et al., 2001), que consiste em uma síndrome de alta prevalência acometendo 2-4% dos adultos 

de meia idade, com uma considerável morbimortalidade associada (YOUNG; PEPPARD; 

GOTTLIEB, 2002). Assim sendo, é razoável considerar que milhares de pessoas se 

beneficiem com o uso da CPAP, muitas vezes com pressões elevadas, sendo o efeito destes 

níveis pressóricos sobre o parênquima pulmonar normal desconhecido. 

As repercussões da aplicação da pressão positiva sobre o parênquima pulmonar 

têm sido objeto de intensos estudos experimentais em animais e em humanos, sendo 

enfatizados tanto a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica quanto o risco de 

complicações decorrentes do seu uso inadvertido e excessivo em pacientes com síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) (DREYFUSS; SAUMON, 1998; AMATO et al., 

1995).  

O uso da pressão positiva expiratória final (PEEP) em níveis elevados para 

melhora da oxigenação foi sugerido na primeira descrição da SDRA cerca de 40 anos atrás 

(ASHBAUGH et al., 1967). Alguns autores, mais recentemente, sugerem que o recrutamento 

alveolar mantido com Peeps elevadas pode minimizar a injúria pulmonar induzida pelo 

ventilador, causada pelo estresse cíclico de colapso e abertura dos alvéolos, acreditando-se, 

inclusive, ter impacto na redução da mortalidade (SLUTSKY; HUDSON, 2006). Por outro 

lado, estudo comparando estratégias ventilatórias, uma com níveis elevados de PEEP e outra 

com níveis baixos, em pacientes com SDRA, demonstrou que, nos pacientes que utilizaram 

ventilação mecânica com baixo volume e com pressão de vias aéreas limitada a 30 cmH2O, 

não houve diferença entre as duas abordagens quanto à mortalidade e outros desfechos 

clínicos (THE NATIONAL HEART, LUNG AND BLOOD INSTITUTE ARDS CLINICAL 

TRIALS NETWORK, 2004). 

Um dos efeitos da PEEP ou CPAP consiste no aumento dos volumes pulmonares, 

em especial da capacidade residual funcional (CRF), podendo causar graus variáveis de 

hiperinsuflação do parênquima pulmonar (GATTINONI et al., 1995; MICHELET et al., 

2005; NIESZKOWSKA et al., 2004). Sabe-se que, na SDRA, existe uma distribuição 
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heterogênea em relação às áreas pulmonares colapsadas, com diferenças marcantes na 

morfologia pulmonar, havendo predomínio destas áreas em regiões dependentes. Constata-se 

que o uso da PEEP para recrutamento alveolar pode estar associado a algum grau de 

hiperdistensão pulmonar de áreas previamente normoaeradas localizadas em regiões não 

dependentes (BORGES et al., 2006; GALIATSOU et al., 2006; GATTINONI et al., 2006, 

VIEIRA et al., 1998). Ou seja, se de um lado a PEEP pode promover o recrutamento de áreas 

colapsadas na SDRA, por outro pode causar hiperdistensão de áreas previamente 

normoaeradas, ocasionando maiores efeitos deletérios sobre o parênquima pulmonar e, 

conseqüentemente, maior mortalidade (GATTINONI et al., 2006).  

Além disso, a troca gasosa em pacientes com SDRA é influenciada pela postura 

corporal, sendo primeiramente sugeridos os efeitos benéficos da posição prona na função 

pulmonar destes pacientes, na década de 70, por Phiel e Brown (1976). Esta posição tem sido 

aceita mundialmente como sendo uma manobra capaz de melhorar a oxigenação em pacientes 

gravemente hipoxêmicos (GALIATSOU et al., 2006; PELOSI; BRAZZI; GATTINONI, 

2002; PELOSI et al., 1998), havendo até mesmo trabalhos que demonstram sua eficácia em 

prevenir a hiperdistensão alveolar induzida pela ventilação mecânica com pressão positiva 

(GALIATSOU et al., 2006). No entanto, os mecanismos fisiológicos que levam a uma 

melhora na função respiratória, assim como o seu real benefício clínico ainda não estão 

completamente esclarecidos. Há poucos relatos sobre o efeito combinado da pressão positiva 

e as mudanças na postura corporal. Pelosi, Brazzi e Gattinoni (2002) demonstraram um efeito 

aditivo entre manobras de recrutamento e a posição prona na melhora da oxigenação de 

pacientes com SDRA, sugerindo, portanto, a atuação de mecanismos distintos para melhora 

da hipoxemia.  

Ressalta-se assim a importância de se estudar os efeitos da aplicação da CPAP 

sobre o parênquima pulmonar normal nas posições supina e prona. Vários trabalhos utilizando 

a tomografia computadorizada (TC) têm avaliado tanto os efeitos da PEEP (GATTINONI et 

al., 2006; NIESZKOWSKA et al., 2004; PUYBASSET et al., 1998; VIEIRA et al., 1998) 

como da posição prona (GALIATSOU et al., 2006) sobre o recrutamento e a hiperdistensão 

alveolares em pacientes com SDRA. Porém, não há estudos de imagem que tenham avaliado 

os efeitos da pressão positiva sobre a aeração pulmonar em indivíduos sadios.  

A tomografia computadorizada do tórax de alta resolução (TCAR) é considerada 

um importante método para medir as densidades pulmonares (STOLK et al., 2001; VIEIRA et 

al., 1998). Na TC, a atenuação dos raios-x pelo tecido é expressa em número de TC ou 
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unidades Hounsfield (UH), em homenagem ao cientista Godfrey Hounsfield responsável pelo 

desenvolvimento deste exame de imagem. Na prática, a seção do corpo do paciente 

examinada é dividida em uma matriz tridimensional, onde cada elemento é chamado de voxel 

(volume element). O pixel (picture element) segue a mesma idéia, sendo, porém, um elemento 

dessa matriz dotado de duas dimensões, após a reconstrução e exibição da imagem na tela do 

monitor. Geralmente a faixa de absorção de radiação pelo tecido humano é indicada na escala 

Hounsfield, segundo a qual se convenciona que a absorção da água é definida como sendo 

zero e a do ar como de -1000 (AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, 1999). 

Considerando-se que o parênquima pulmonar é composto essencialmente de dois materiais de 

densidade conhecida, ar (-1000 UH) e tecido (0 UH), a densidade em UH pode refletir a sua 

composição. Logo, ao se mensurar a densidade associada a um pixel de um corte tomográfico 

do parênquima pulmonar e a sua medida for de -600 UH, pode-se inferir que esta unidade é 

composta de 60% de ar e 40% de tecido (SIMON et al., 2005).  

Assim, na TC do tórax podem ser determinadas por intermédio da análise do 

histograma – função estatística da imagem que para cada nível de tonalidade calcula quantos 

pixels existem – áreas com diferentes densidades pulmonares, sendo caracterizadas quatro 

áreas de parênquima pulmonar, a saber: não-aeradas, pouco aeradas, normoaeradas e 

hiperaeradas. O limite em UH para se definir áreas normo das hiperaeradas é controverso, 

variando entre -900 UH e -960 UH (GATTINONI et al., 2001). Ainda assim, a TCAR se 

torna útil na avaliação quantitativa do grau de aeração do parênquima pulmonar, podendo 

inferir alterações na densidade pulmonar média e no percentual de áreas hiperaeradas 

mediante a aplicação da CPAP.  

Na literatura, ao mesmo tempo em que existem trabalhos utilizando a TC do tórax 

na avaliação dos efeitos da PEEP e da posição prona no manejo de pacientes com SDRA, não 

há estudos para a avaliação tomográfica do impacto de diferentes níveis de pressão positiva e 

de mudança na postura corporal sobre o parênquima pulmonar de indivíduos sadios. 
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2  JUSTIFICATIVA 

Devido ao uso cada vez mais rotineiro da VNI em diversas situações clínicas e ao 

fato de que, em algumas delas, geralmente não existem alterações ao nível de parênquima 

pulmonar, como na SAOS, onde a CPAP é considerada o tratamento de escolha, justifica-se a 

realização de um estudo que avalie o efeito da aplicação de pressão positiva em vias aéreas 

sobre o grau de aeração pulmonar em indivíduos sadios. Além disso, a aplicação de níveis 

elevados de PEEP, ao mesmo tempo em que atua como forma de recrutamento alveolar na 

prevenção da injúria pulmonar associada ao ventilador em pacientes com SDRA, pode levar à 

hiperinsuflação de áreas previamente normoaeradas. Esta hiperdistensão alveolar, por sua vez, 

pode ser prevenida ou minimizada pelo uso da posição prona, que constitui uma das manobras 

para melhora da oxigenação nestes pacientes. O emprego da TCAR pode auxiliar na 

investigação dos efeitos da CPAP de modo não invasivo sobre o parênquima pulmonar, 

contribuindo para a elucidação dos efeitos fisiológicos da pressão positiva e da posição prona. 
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3  OBJETIVOS 

Avaliar e comparar os efeitos da aplicação de diferentes níveis de CPAP, de modo 

não invasivo, em voluntários sadios, sobre as densidades pulmonares e o percentual do nº de 

pixels nas áreas hiperaeradas nas posições supina e prona. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo intervencionista realizado no Laboratório de Investigação 

Clínica Cardiopulmonar Dr. Eduardo Moacyr Krieger e no Serviço de Radiologia do Hospital 

Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC/UFC),         

Fortaleza – CE. 

4.1 Casuística 

Os critérios de inclusão foram voluntários sadios, maiores de dezoito anos de 

idade, de ambos os sexos, sem história de tabagismo passivo ou ativo e sem história pregressa 

ou atual de doença cardiopulmonar. 

A partir de dados coletados na anamnese e exame físico, assim como pelo 

resultado de exames complementares de rotina, quais sejam: radiografia do tórax em 

incidência póstero-anterior, espirometria e eletrocardiograma (ECG), foram feitos os critérios 

de exclusão, que consistiam de existência de doença cardiopulmonar prévia, alteração 

eletrocardiográfica clinicamente significante, alteração à radiografia convencional do tórax e 

elevação da pressão arterial estágio 2 (PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 100 mmHg) (NATIONAL 

INSTITUTS OF HEALTH, 2004) ao momento da realização do procedimento. O voluntário 

era então incluído no estudo após ter lido, compreendido e assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

A espirometria foi realizada com cálculo da relação VEF1 / CVF, VEF1 e CVF 

antes e após o uso de broncodilatador (salbutamol por aerossol dosimetrado na dose de 400 

µg), respeitando-se os critérios de aceitabilidade das curvas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA-SBPT, 2002). Foi utilizado espirômetro de fluxo 

(MasterScreen PFT, Jaeger®, Alemanha), com calibrações de volume e fluxo imediatamente 

antes da realização de cada exame. Todas as espirometrias foram realizadas no período da 

manhã, com os valores de referência adequados à população brasileira (PEREIRA et al., 

1992). 
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4.2 Ventilação não invasiva 

A ventilação não invasiva no modo CPAP foi realizada utilizando-se o ventilador 

tipo BiPAP (Vision® - RESPIRONICS, 2000), acoplado ao paciente através de uma máscara 

nasal (Disposable Contour Deluxe® - RESPIRONICS, 2002), com coxim de acoplamento à 

face de silicone, sistema de acoplamento à testa com espuma, sem orifício exalatório         

intra-máscara (Figura 1). Foram utilizadas traquéias longas no circuito, uma vez que o 

voluntário se deslocava na mesa do tomográfo para realização da tomografia. A válvula 

exalatória era interposta na relação circuito-máscara (Figura 2). 

 

 
                                                    Figura 1 – Máscara nasal para VNI. 
 

O ventilador, após ser ligado, apresentava um programa de calibração e somente, 

então, era utilizado pelo voluntário, monitorizando-se os alarmes do aparelho, principalmente 

em relação ao vazamento de ar no circuito ou em torno da máscara. Não foi ofertado oxigênio 

suplementar durante o procedimento. O ventilador possuía, ainda, um sistema de 

compensação de fugas (vazamentos), baseado em um ajuste ciclo a ciclo do nível de fluxo 

expiratório basal mantido pelo aparelho (RESPIRONICS, 2000). A sensibilidade era auto-

ajustada pelo equipamento, ciclo a ciclo, e baseada em variações de fluxo e volume. Não foi 

usado umidificador (Figura 3). 
 

                                       

       Figura 2 – Válvula exalatória interposta                                     Figura 3 – Circuito e sensor de fluxo 
                          entre o circuito e a máscara.                                                        acoplados ao ventilador. 
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4.3  Tomografia computadorizada 

O tomógrafo utilizado foi o Auklet Toshiba®, Japão. Foram realizados doze cortes 

em cada paciente, seguindo o protocolo de tomografia computadorizada de alta resolução do 

tórax (TCAR). Tais cortes tinham colimação de 1,5 mm, campo de visão (Field of View, 

FOV) de 312 mm, com 120 kv de tensão, 200 mA de corrente elétrica de filamento do tubo e 

window level, window width (WL/WW, ajuste da janela pulmonar: centro e largura, 

respectivamente) de -600/1600 UH, sendo as imagens reconstruídas em uma matriz de 512 x 

512 pixels. O tempo de corte foi de 1,8 segundos. 

A dose de radiação foi de 23,3 mGy por corte e não excedeu à recomendada pelas 

diretrizes européias, em que se baseia a portaria 453 do Ministério da Saúde brasileiro. 

Antes da realização de cada exame, o tomógrafo foi calibrado para densidade de 

ar. A calibração para densidade de água foi realizada em período não superior a 3 meses da 

realização dos exames, conforme especificação técnica recomendada pelo fabricante 

(TOSHIBA CORPORATION, 1997). Foi realizado ainda, antes de cada experimento, um 

corte tomográfico do phantom de água, cuja densidade já é conhecida para análise no software 

como parâmetro de controle. 

4.4  Procedimento técnico 

Após exclusão de doenças cardiopulmonares, o voluntário foi encaminhado ao 

serviço de radiologia do HUWC para a realização da TCAR. 

4.4.1 Preparação do voluntário para o exame 

Antes da realização do exame, o voluntário fazia treinamento para a correta 

realização das manobras. Utilizando o pneumotacógrafo (INTERMED®, 2000) (Figura 4) e, 

posteriormente, conectando a máscara nasal, solicitava-se que o voluntário fizesse uma apnéia 

após expiração calma alcançando a capacidade residual funcional (CRF), momento em que os 

cortes tomográficos foram realizados. Somente após a compreensão e realização adequada das 

manobras, o exame era iniciado. 



  

 

34

 
Figura 4 – Pneumotacógrafo. 

 

4.4.2 Posicionamento para a realização do exame 

A TCAR foi realizada com o paciente deitado em decúbito dorsal (posição supina) 

(Figura 5) e decúbito ventral (posição prona) (Figura 6) a zero grau sem CPAP e com CPAP 

aplicada por máscara nasal. A seqüência das posições foi randomizada. 

 

                               
         Figura 5 – Voluntário sadio durante a                                         Figura 6 – Voluntário sadio durante a             
         realização da TCAR na posição supina.                                      realização da TCAR na posição prona. 
 
 

4.4.3 Seqüência das pressões 

Na posição supina, foram realizados cortes tomográficos sem CPAP (sem 

máscara) e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O.  

Na posição prona, foram realizados cortes tomográficos sem CPAP e com CPAP 

de 10 cmH2O. 
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A ordem dos níveis de pressão foi randomizada, sendo possíveis 24 combinações, 

na posição supina; e 2, na posição prona (Apêndice B). 

4.4.4 Localização dos cortes tomográficos 

Inicialmente, foi realizado um escanograma, com 50 mA de corrente elétrica, para 

a marcação anatômica dos cortes a serem realizados. Os cortes tomográficos na posição 

supina foram realizados em 3 regiões: ao nível do ápice (2 cm acima do arco aórtico), hilo     

(1 cm abaixo da carina) e em base (2 cm acima do diafragma), sem CPAP e para cada nível de 

pressão. Na posição prona, foram realizados cortes somente ao nível da base, sem CPAP e 

com CPAP de 10 cmH2O.  

4.4.5 Seqüência da realização dos cortes tomográficos 

Os cortes sem CPAP foram realizados sem o uso da máscara. Para a realização 

dos cortes com CPAP, foi conectada, ao aparelho de VNI, a máscara nasal com o circuito, 

aguardando-se 5 minutos, após completa adaptação ao nível de pressão, para então 

realizarem-se os cortes tomográficos.  

Entre um nível de pressão e outro, a máscara era desacoplada, permanecendo o 

voluntário durante um intervalo de 5 minutos em respiração espontânea. Em seguida, a 

máscara era recolocada.  

4.4.6 Monitorização da manobra de apnéia para controle da realização dos cortes 

tomográficos em CRF 

Todos os cortes foram realizados em capacidade residual funcional (CRF). A 

realização do corte em CRF sem CPAP foi garantida pela inspeção das curvas fluxo-tempo e 

volume-tempo obtidas pelo pneumotacógrafo acoplado ao módulo de mecânica pulmonar de 

um monitor multiparâmetro de UTI (DIXTAL, 2002). Os cortes tomográficos foram 

realizados quando da ausência de variação de fluxo ou de volume durante a manobra de 

apnéia por observação direta das curvas volume-tempo e fluxo-tempo na tela do monitor 

(Figura 7). 
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Com o uso da VNI no modo CPAP, o corte em CRF foi garantido pela observação 

direta da tela do ventilador, monitorizando-se a variação de volume, fluxo e pressão (Figura 

8). Foram descartados quaisquer cortes em que se detectasse variação de fluxo ou volume 

durante sua realização. 

 

 

 

                                

 

 
Figura 7 – Curvas de fluxo e volume versus tempo na tela do monitor multiparâmetro de UTI. Observar o 
retorno à linha de base no momento do corte tomográfico, garantido a fase expiratória. 
 

  

 

 
Figura 8 – Registros de fluxo, volume e pressão de vias aéreas obtidos, em apnéia, ao final da expiração, em um 
voluntário sadio, no momento do corte tomográfico, com CPAP de 10 cmH2O. Observe a parada de entrada de 
fluxo (seta vermelha) e volume (seta verde), com pressão constante (seta azul). 
 

 

Início da apnéia Garantia da apnéia 

Início do corte  
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4.4.7 Ficha protocolar 

Foram preenchidas fichas dos voluntários incluídos no estudo, sendo registrados 

idade, sexo, valores da espirometria (relação VEF1 / CVF, VEF1 e CVF antes e após o uso de 

broncodilatador) (Apêndice C). 

Foi registrada, igualmente, a seqüência sorteada das posições e da ordem de 

realização dos exames, com e sem CPAP. 

Durante a realização dos cortes tomográficos nas posições supina e prona em cada 

nível de pressão, foram registrados freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (f), 

volume corrente (VC) e saturação de pulso de oxigênio (SpO2). 

4.4.8 Utilização da escala de avaliação da dispnéia  

A escala de dispnéia de Borg (Figura 9) consiste na associação do grau de 

dispnéia a um valor numérico, sendo atribuído o valor ZERO à ausência de dispnéia e DEZ à 

dispnéia máxima. Esta escala era aplicada ao voluntário, após o término da realização dos 

cortes, ainda em uso da máscara com CPAP, para cada nível de pressão, nas duas posições, 

sem interferência de qualquer membro da equipe, com o intuito de avaliar a ocorrência de 

dispnéia, assim como a sua intensidade. Os dados obtidos eram anotados na ficha individual 

dos voluntários. 

 

0 NENHUM 
0,5 MUITO, MUITO LEVE 
1 MUITO LEVE 
2 LEVE 
3 MODERADO 
4 ALGO FORTE 
5 FORTE 
6  
7 MUITO FORTE 
8  
9  

10 MUITO, MUITO FORTE (MÁXIMO) 
  

              Figura 9 – Escala de dispnéia de Borg. 
 

A Figura 10 ilustra o desenho do estudo. 
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4.4.9 Diagrama do desenho do estudo 

 
 

 
      : Intervalo entre as pressões com respiração espontânea: 5 minutos 
CRF: Capacidade residual funcional 
TCAR: Tomografia computadorizada de alta resolução 
VNI: Ventilação não invasiva 
 

Figura 10 – Desenho do estudo. 
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4.5  Análise do experimento 

Todas as imagens foram analisadas por um software livre – Osiris versão 4.16 

(Genebra, Suíça), mediante o qual foi confeccionada a região de interesse (“region of 

interest”, ROI) para cada pulmão (Figura 11). 

Foi ainda realizada uma subdivisão de cada região pulmonar em subregiões 

ventral, medial e dorsal, com a mesma extensão no sentido ântero-posterior, por intermédio 

do mesmo software (Figura 12). 

Foram construídos gráficos representativos, que correspondem ao histograma dos 

três cortes tomográficos agrupados (ápice, hilo e base) sem CPAP e para cada nível de 

pressão (5, 10 e 15 cmH2O) na posição supina. Na posição prona, histogramas da base do 

pulmão sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. Sabendo que o histograma mostra a 

distribuição do número de pixels associados a faixas de valores de densidades pulmonares, 

suas curvas foram avaliadas separadamente e de maneira superposta, com o objetivo de 

observar o comportamento entre as diferentes pressões e posições. 

Em todos os cortes e suas subdivisões, foram calculadas as médias das densidades 

pulmonares. A média da densidade pulmonar de cada corte corresponde à média das 

densidades em UH de todos os pixels presentes na ROI. Todas as unidades com densidades 

entre -950 e -1100 UH foram consideradas hiperaeradas; aquelas com densidade entre -500 e -

950 UH foram tidas como normoaeradas e as que apresentaram valores entre +100 e -500 UH, 

pouco/não aeradas, sendo calculados os percentuais do nº de pixels para cada faixa. 

Além da análise quantitativa, foi realizada uma análise qualitativa de todos os 

cortes tomográficos com máscara colorida através da função adjust color do Osiris (Figura 

13) (Vide fichas dos voluntários no Apêndice C). Assim como a comparação dos contornos da 

caixa torácica nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 
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Figura 11 – ROI dos cortes tomográficos da base do pulmão de um voluntário sadio nas posições supina (11a) e 
prona (11b) no software Osiris®. 
 

 

 

 

 
Figura 12 – Cortes tomográficos da base do pulmão de um voluntário sadio nas posições supina e prona, 
mostrando a ROI das regiões ventral (A), medial (B) e dorsal (C). 
 

 A 

 A 

  B 

 C 

 C 

12a                           12b 

11a                           11b 

 B 
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                                                      13a                                                    13b 

 
Figura 13 – Cortes tomográficos com máscara colorida da base do pulmão de um voluntário sadio nas posições 
supina (13a) e prona (13b) sem CPAP. 
 
 

4.6 Análise estatística 

Os dados obtidos foram expressos em quantidade de pixels versus unidades 

Hounsfield, sendo calculadas as médias das densidades pulmonares e o percentual do número 

de pixels contido nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas, agrupando-se os 

três cortes tomográficos (ápice, hilo e base), e para cada uma das subregiões (ventral, medial e 

dorsal), em diferentes níveis de pressão e posição. 

As médias das densidades pulmonares também foram calculadas para cada corte 

tomográfico separado (ápice, hilo e base) na posição supina e comparadas entre si, para cada 

nível de pressão, através da análise de variância (ANOVA). 

Igualmente, foi utilizado o teste ANOVA para comparação das médias das 

densidades pulmonares entre as regiões ventral, medial e dorsal, para cada nível de pressão, 

nas posições supina e prona. Foram calculados os coeficientes de inclinação das retas 

referentes aos gradientes ventro-dorsais de densidades pulmonares, nas posições supina e 

prona, através de um modelo de regressão linear. 

Foi utilizado o teste ANOVA de medidas repetidas para análise do 

comportamento de um mesmo segmento submetido a diferentes pressões, na posição supina. 

-400 UH       
-1000 UH       
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Para os dados agregados, foram comparadas as médias das densidades pulmonares 

a cada 2 níveis subseqüentes de pressão ou posição, utilizando-se o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon, para amostras pareadas, obtendo-se o erro padrão. 

A distribuição do número de pixels contidos nas áreas hiperaeradas, normoaeradas 

e pouco/não aeradas em cada região e para cada nível de pressão e/ou posição foi comparada 

através do teste qui-quadrado de Pearson. 

Para a comparação das variáveis fisiológicas (FC, f, VC, SpO2), a diferentes 

níveis de pressão, foi utilizado o teste ANOVA para a posição supina entre todos os níveis de 

pressão, enquanto que, para a posição prona e para comparação de 2 níveis subseqüentes de 

pressão na posição supina, foi empregado o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. 

Para a avaliação do escore de dispnéia com o uso da CPAP segundo a escala de 

Borg, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis na posição supina; e na posição prona, o teste de 

Wilcoxon. 

Os testes foram considerados estatisticamente significantes quando p < 0,05. 

4.7  Ética 

O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – 

COMEPE (Protocolo nº 35/06) e incorporado às exigências da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, a respeito de pesquisas em seres humanos (Anexo A). 
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5  RESULTADOS 

Foram selecionados, voluntariamente, dez indivíduos sadios, sendo dois excluídos 

(um em virtude de não se terem garantidos os cortes em CRF e o outro por apresentar áreas de 

colapso pulmonar não visualizadas previamente na radiografia do tórax). 

As características gerais dos pacientes estão mostradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características gerais dos voluntários sadios. 

Nº voluntários sadios 8 

Idade 25 (± 6,6) 

Sexo Masculino 
         Feminino 

6 
2 

Peso (Kg) 69 (± 8,6) 

Altura (cm) 173 (± 7,5) 

IMC (Kg/m2) 23,01 (± 1,65) 

VEF1 (l) / % previsto 3,8 (±0,6) / 94 (±10,5) 

CVF (l) / % previsto 4,4 (±0,6) / 92 (±9,9) 

VEF1 / CVF % previsto 0,86 (±0,07) / 100 (±8) 

Resultados apresentados em média e desvio padrão  

  

Os resultados foram divididos nas seguintes análises: 

5.1  Resultados na posição supina 

5.1.1 Análise dos cortes de ápice, hilo e base individualmente 

5.1.2 Análise dos cortes de ápice, hilo e base agrupados 

5.1.3 Análise das regiões ventral, medial e dorsal dos três cortes tomográficos (ápice, hilo, 

base) agrupados 

5.1.4 Análise das variáveis fisiológicas: freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (f), 

saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e volume corrente (VC) 

5.1.5 Avaliação da dispnéia com diferentes níveis de CPAP 
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5.2 Resultados na posição prona 

5.2.1 Análise dos cortes tomográficos da base do pulmão 

5.2.2 Análise das regiões ventral, medial e dorsal dos cortes tomográficos da base do pulmão 

5.2.3 Análise das variáveis fisiológicas: freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (f), 

saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e volume corrente (VC) sem CPAP e com CPAP de 10 

cmH2O 

5.2.4 Avaliação da dispnéia sem e com o uso da CPAP de 10 cmH2O 

5.3 Resultados comparando as posições supina e prona  

5.3.1 Análise dos cortes tomográficos da base do pulmão  

5.3.2 Análise das regiões ventral, medial e dorsal dos cortes tomográficos da base do pulmão 

5.3.3 Avaliação da dispnéia, sem e com o uso da CPAP de 10 cmH2O 

5.4 Análise qualitativa dos cortes tomográficos com diferentes níveis de CPAP, nas posições 

supina e prona 

5.5. Comparação dos contornos da caixa torácica entre as posições supina e prona, 

sem e com CPAP 

 

5.1  Resultados na posição supina 

5.1.1 Análise dos cortes de ápice, hilo e base individualmente 

Na análise isolada de ápice, hilo e base, observou-se que a média da densidade 

pulmonar de cada uma dessas regiões diminuiu com níveis crescentes de CPAP (Tabela 2 e 

Gráfico 1). Houve diferença estatística entre todos os níveis subseqüentes de pressão (sem 

CPAP x CPAP 5; CPAP 5 x CPAP 10; CPAP 10 x CPAP 15) em ápice e base pulmonares. 

No hilo, a diferença foi significante entre CPAP 5 x CPAP 10, assim como entre CPAP 10 x 

CPAP 15 cmH2O. 

Ao se comparar as médias das densidades pulmonares de ápice, hilo e base dos 

oito voluntários na posição supina, não houve diferença estatística entre estas três regiões. Isto 

foi observado sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O (Tabela 2). Portanto, as demais 

análises tomográficas foram realizadas agrupando-se os três níveis de cortes. 
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Tabela 2 – Comparação das médias das densidades pulmonares entre os cortes de ápice, hilo e 
base do pulmão dos oito voluntários sadios, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O, na 
posição supina. 

ANOVA Nível de pressão 
Aplicada Região Densidade pulmonar (UH) p 

Ápice -750 (± 24,2) 
Hilo -760 (± 22,5) 

Sem CPAP 

Base -764 (± 23,6) 

 
0,49 

Ápice -774 (± 25,3) 
Hilo -779 (± 21,4) 

CPAP 5 cmH2O 

Base -781 (± 12,5) 

 
0,77 

Ápice -795 (± 26,9) 
Hilo -815 (± 19,4) 

CPAP 10 cmH2O 

Base -812 (± 16,8) 

 
0,15 

Ápice -815 (± 21) 
Hilo -832 (± 15,7) 

CPAP 15 cmH2O 

Base -834 (± 13,3) 

 
0,07 

UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e desvio padrão 
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* p < 0,05 sem CPAP x CPAP 5 
† p < 0,05 CPAP 5 x CPAP 10 
‡ p < 0,05 CPAP 10 x CPAP 15 

 
Gráfico 1 – Densidade pulmonar média de ápice, hilo e base com diferentes níveis de CPAP 
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5.1.2 Análise dos cortes de ápice, hilo e base agrupados 

No tocante ao efeito da CPAP sobre a média das densidades pulmonares, na 

posição supina, observou-se uma diminuição da mesma com níveis crescentes de pressão, 

havendo significância estatística entre todos os níveis (Tabela 3). Este efeito pode ser 

observado também ao se analisar o histograma das densidades pulmonares dos três cortes 

tomográficos agrupados dos oito voluntários sadios, que mostra um desvio da curva para a 

esquerda e para cima (Gráfico 2). 

 
Tabela 3 – Comparação das médias das densidades pulmonares dos cortes de ápice, hilo e 
base agrupados de oito voluntários sadios entre níveis subseqüentes de pressão. 

Nível de pressão aplicada Densidade pulmonar (UH) 

Sem CPAP -761 (7,9) 

CPAP 5 cmH2O -780 (6,1)* 
CPAP 10 cmH2O -810 (6,7)†  
CPAP 15 cmH2O  -828 (5,4)‡ 

Teste de Wilcoxon 
* Sem CPAP x CPAP 5 cmH2O (p = 0,017) 
† CPAP 5 cmH2O x CPAP 10 cmH2O (p = 0,011) 
‡ CPAP 10 cmH2O x CPAP 15 cmH2O (p = 0,012) 
UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e erro padrão 
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Gráfico 2 – Histograma da média do nº de pixels distribuídos por faixa de densidades pulmonares dos cortes 
tomográficos de ápice, hilo e base agrupados de oito voluntários sadios, na posição supina, sem CPAP e com 
CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O.  
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Em relação ao percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, na posição 

supina, houve um aumento deste percentual com níveis crescentes de CPAP, atingindo 

significância estatística entre todos os níveis subseqüentes de pressão (Tabela 4 e Gráfico 3).  

 
Tabela 4 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas dos três cortes tomográficos (ápice, hilo e base) de oito voluntários sadios na posição 
supina, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O, analisando-se níveis subseqüentes de 
pressão. 

Teste qui-quadrado  
* p < 0,001 entre todos os níveis subseqüentes de pressão 
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Teste qui-quadrado (p < 0,05 entre todos os níveis subseqüentes de pressão) 

 
 
Gráfico 3 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas, na posição 
supina, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O. 
 
 

Nível de pressão 
aplicada 

Nº Total 
de pixels 

Percentual 
do nº de pixels nas 

áreas 
hiperaeradas(%)* 

Percentual  do nº 
de pixels nas áreas 

normoaeradas 
(%)* 

Percentual  do nº de 
pixels nas  áreas 

pouco/não aeradas 
(%)* 

Sem CPAP 126.398 7,25 85,58 7,17 
CPAP 5 cmH2O  136.287 8,57 85,45 5,98 
CPAP 10 cmH2O 143.966 11,62  83,44 4,94 
CPAP 15 cmH2O 150.495 14,65 81,08 4,27 
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5.1.3 Análise das regiões ventral, medial e dorsal dos três cortes tomográficos (ápice, 

hilo, base) agrupados 

Quanto ao efeito da CPAP sobre as regiões ventral, medial e dorsal, verificou-se, 

na região ventral, uma diminuição das médias das densidades pulmonares entre CPAP de 5 x 

10 cmH2O e entre CPAP de 10 x 15 cmH2O (Tabela 5). Na análise das regiões medial e 

dorsal, houve uma maior aeração entre todos os níveis subseqüentes de pressão (Tabelas 6 e 

7).  

 

Tabela 5 – Comparação das médias das densidades pulmonares do plano ventral dos três 
cortes tomográficos (ápice, hilo, base) agrupados de oito voluntários sadios na posição supina 
entre níveis subseqüentes de pressão. 

Nível de pressão aplicada Densidade pulmonar (UH) 

Sem CPAP -799 (6,9) 
CPAP 5 cmH2O -814 (6,1) 

CPAP 10 cmH2O -842 (6,6) *  
CPAP 15 cmH2O  -857 (4,3) †  

Teste de Wilcoxon 
* CPAP 5 cmH2O x CPAP 10 cmH2O (p < 0,001)  
† CPAP 10 cmH2O x CPAP 15 cmH2O (p = 0,0017) 
UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e erro padrão  

 

Tabela 6 – Comparação das médias das densidades pulmonares do plano medial dos três 
cortes tomográficos (ápice, hilo, base) agrupados de oito voluntários sadios na posição supina 
entre níveis subseqüentes de pressão. 

Nível de pressão aplicada Densidade pulmonar (UH) 
Sem CPAP -762 (7,7) 
CPAP 5 cmH2O -777 (5,6)* 
CPAP 10 cmH2O -801 (8,9)† 
CPAP 15 cmH2O  -823 (6,2)‡ 

Teste de Wilcoxon 
* Sem CPAP x CPAP 5 cmH2O (p = 0,04)  
† CPAP 5 cmH2O x CPAP 10 cmH2O (p = 0,011) 
‡ CPAP 10 cmH2O x CPAP 15 cmH2O (p = 0,011) 
UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e erro padrão 
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Tabela 7 – Comparação das médias das densidades pulmonares do plano dorsal dos três 
cortes tomográficos (ápice, hilo, base) agrupados de oito voluntários sadios na posição supina 
entre níveis subseqüentes de pressão. 

Nível de pressão aplicada Densidade pulmonar (UH) 
Sem CPAP -724 (9,8) 
CPAP 5 cmH2O -750 (6,5)* 

CPAP 10 cmH2O -788 (7,7)† 
CPAP 15 cmH2O  -813 (6,7)‡ 

Teste de Wilcoxon 
* Sem CPAP x CPAP 5 cmH2O (p = 0,017) 
† CPAP 5 cmH2O x CPAP 10 cmH2O (p = 0,011) 
‡ CPAP 10 cmH2O x CPAP 15 cmH2O (p = 0,011) 
UH: Unidades Hounsfield  
Resultados apresentados em média e erro padrão 

 

Verificou-se ainda a existência de um gradiente ventro-dorsal da densidade 

pulmonar na posição supina, com menor densidade na região ventral em comparação às 

regiões medial e dorsal (Tabela 8 e Gráfico 4). O gradiente persistiu com o uso da CPAP, 

embora pareça ter havido uma menor magnitude do mesmo, conforme se verifica pelo 

coeficiente de inclinação das retas correspondentes a estes gradientes (Tabela 9 e Gráfico 5). 

 

 
Tabela 8 – Comparação das médias das densidades pulmonares entre as regiões ventral, 
medial e dorsal dos três cortes tomográficos (ápice, hilo e base) agrupados de oito voluntários 
sadios na posição supina, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O.  

ANOVA Nível de pressão 
Aplicada Região Densidade pulmonar (UH) 

p 
Ventral -799 (± 19,6) 
Medial -762 (± 21,7) 

Sem CPAP 
 

Dorsal -724 (± 27,6) 

 
0,0000 

Ventral -814 (± 17,1) 
Medial -777 (± 15,9) 

CPAP 5 cmH2O 
 
 Dorsal -750 (± 18,3) 

 
0,000 

Ventral -842 (± 18,7) 
Medial -801 (± 25,4) 

CPAP 10 cmH2O 

Dorsal -788 (± 21,8) 

 
0,0002 

Ventral -857 (± 12,1) 
Medial -823 (± 17,6) 

CPAP 15 cmH2O 

Dorsal -813 (± 19,0) 

 
0,0001 

UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e desvio padrão  
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*p < 0,001 entre as regiões ventral, medial e dorsal para todos os níveis de pressão  
 

Gráfico 4 – Média das densidades pulmonares das regiões ventral, medial e dorsal dos cortes tomográficos de 
ápice, hilo e base agrupados, de oito voluntários sadios, na posição supina, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 
cmH2O. 
 

 

Tabela 9 – Coeficiente de inclinação das retas correspondentes aos gradientes ventro-dorsais 
de densidades pulmonares, com diferentes níveis de CPAP, na posição supina. 

Nível de pressão 
aplicada 

Coeficiente de inclinação da 
reta (IR) 

IC da IR 
(95%) 

Sem CPAP 37,9 26,0 – 49,7 
CPAP 5 cmH2O 32,0 23,2 – 40,8 
CPAP 10 cmH2O 26,8 16,6 – 37,1 
CPAP 15 cmH2O  21,9 12,7 – 30,6 

 

Modelo de regressão linear 

 

 

 

 

 

      Região Ventral             Região Medial                Região Dorsal  
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Gráfico 5 – Inclinação das retas correspondentes aos gradientes ventro-dorsais de densidades pulmonares com 
diferentes níveis de CPAP, na posição supina. 
 

 

Em relação ao nº de pixels nas áreas hiperaeradas, houve um aumento do mesmo 

nas três regiões (ventral, medial e dorsal), com significância estatística entre todos os níveis 

de pressão (Tabela 10 e Gráfico 6).  
 
 
Tabela 10 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiper, normo e pouco/não aeradas nas regiões 
ventral, medial e dorsal dos três cortes tomográficos (ápice, hilo e base) agrupados, de oito 
voluntários sadios, na posição supina, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O. 
 

Região Nível de pressão 
aplicada 

Nº total 
de 

pixels 

Percentual do nº 
de pixels nas 

áreas 
hiperaeradas 

(%)* 

Percentual do nº 
de pixels nas 

áreas 
normoaeradas  

(%)* 

Percentual do nº 
de pixels nas 

áreas pouco/não 
aeradas 

 (%)* 
Sem CPAP 34.752 10,09 84,94 4,97 
CPAP 5 cmH2O 38.143 12,11 84,03 3,86 
CPAP 10 cmH2O 42.048 17,27 79,35 3,38 

Ventral 

CPAP 15 cmH2O 45.158 20,14 76,84 3,02 

Sem CPAP 52.217 7,02 86,22 6,76 
CPAP 5 cmH2O 54.891 7,75 86,19 6,06 
CPAP 10 cmH2O 59.137 10,16  84,82 5,02 

Medial 

CPAP 15 cmH2O 61.185 13,15 82,36 4,49 

Sem CPAP  37.460 4,80  87,21 7,99 
CPAP 5 cmH2O 40.596 6,15  87,32 6,53 
CPAP 10 cmH2O 41.360 8,23  87,51 4,26 

Dorsal 

CPAP 15 cmH2O 44.098 10,34  85,97 3,69 
Teste qui-quadrado      * p < 0,001 entre todos os níveis subseqüentes de pressão 
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Teste qui-quadrado 
p < 0,001 entre todos os níveis subseqüentes de pressão 
 

Gráfico 6 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas nas regiões 
ventral, medial e dorsal, na posição supina, sem CPAP e com CPAP de 5, 10 e 15 cmH2O. 

 

5.1.4 Análise das variáveis fisiológicas: freqüência cardíaca (FC), freqüência 

respiratória (f), saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e volume corrente (VC) 

Não houve diferença, estatisticamente significante, na freqüência cardíaca (FC), 

freqüência respiratória (f) e saturação de pulso de oxigênio (SpO2), entre os diferentes níveis 

de CPAP, na posição supina, mas houve diferença no volume corrente (VC) entre CPAP 10 x 

CPAP 15 (Tabela 11). 

 
 

Tabela 11 – Médias dos valores dos parâmetros de FC, f, SpO2 e VC dos 8 voluntários sadios 
na posição supina em diferentes níveis de CPAP. 

Nível de CPAP FC f SpO2 (%)  VC (ml) 
Sem CPAP 70 (1,92)  15 (1,63)  98 (0,9) 450 (29,82)  
CPAP 5 cmH2O 67 (2,20)  13 (1,93)  98 (0,9) 498 (38,39)  
CPAP 10 cmH2O 69 (2,25)  13 (1,92)  97 (0,8) 552 (63,73)  
CPAP 15 cmH2O 68 (2,28)  15 (2,20)  98 (0,5) 720 (83,54) * 

Resultados apresentados em média e erro padrão     * p < 0,05 Teste de Wilcoxon (CPAP 10 x CPAP 15) 

      Região Ventral             Região Medial               Região Dorsal 
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5.1.5 Avaliação da dispnéia com diferentes níveis de CPAP 
 
 

Não houve diferença, estatisticamente significante, na avaliação da dispnéia 

(escala de Borg), com o uso da CPAP, na posição supina (Tabela 12). 

 
 

Tabela 12 – Média dos valores correspondentes ao escore de dispnéia pela escala de Borg, na 
posição supina, com diferentes níveis de CPAP. 

Nível de CPAP Borg 
Sem CPAP 0 (0,0)  
CPAP 5 cmH2O 0,1 (0,3)  
CPAP 10 cmH2O 0,31 (0,7)  
CPAP 15 cmH2O 0,43 (1,0)  

Resultados apresentados em média e desvio-padrão 
Teste de Kruskal-Wallis: * p > 0,05 (sem CPAP x CPAP 5 x CPAP 10 x CPAP 15) 
 

 

5.2  Resultados na posição prona 

5.2.1 Análise dos cortes tomográficos da base do pulmão na posição prona 

Quanto à distribuição das médias das densidades pulmonares dos cortes 

tomográficos da base do pulmão dos oito voluntários sadios, sem CPAP e com CPAP de 10 

cmH2O, em posição prona, foi observada uma menor densidade pulmonar com a aplicação da 

pressão positiva (Tabela 13). Observar o histograma referente a esta análise geral (Gráfico 7).  

 

Tabela 13 – Comparação das médias das densidades pulmonares dos cortes tomográficos da 
base do pulmão de oito voluntários sadios, na posição prona, entre o basal (sem CPAP) e com 
CPAP de 10 cmH2O.  

Região  
Nível de  

pressão aplicada 
Densidade pulmonar 

(UH)  
p 

Base do pulmão Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

-759 (10,4) 
-803 (4,8) 

0,011 

Teste de Wilcoxon 
UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e erro padrão  
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UH: Unidades Hounsfield 

 
Gráfico 7 – Histograma da média do nº de pixels distribuídos por faixas de densidades pulmonares da base do 
pulmão de oito voluntários sadios, na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 
 
 

Também houve um aumento do percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas 

com CPAP de 10 cmH2O em relação ao basal (sem CPAP), ao se avaliar os cortes 

tomográficos da base do pulmão dos oito voluntários sadios, na posição prona (Tabela 14 e 

Gráfico 8). 

 

Tabela 14 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas na base do pulmão de oito voluntários sadios na posição prona, sem CPAP e com 
CPAP de 10 cmH2O. 

Nível de pressão 
aplicada 

Nº total 
de pixels 

Percentual do nº de 
pixels  

nas áreas 
hiperaeradas (%)* 

Percentual 
do nº de pixels nas 

áreas normoaeradas 
(%)* 

Percentual do nº 
de pixels nas áreas 
pouco/não aeradas 

(%)* 
Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

57.498 
62.178 

6,30  
9,94  

86,61 
85,35 

7,09 
4,75 

Teste qui-quadrado  
*p < 0,01 na base total 
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Teste qui-quadrado 
*p < 0,01 na base entre basal (sem CPAP) e com CPAP de 10 cmH2O 

 
Gráfico 8 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas na base do 
pulmão de oito voluntários sadios, na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 
 

 

5.2.2 Análise das regiões ventral, medial e dorsal dos cortes tomográficos da base do 

pulmão na posição prona 

Na análise regional dos cortes tomográficos da base do pulmão dos oito 

voluntários sadios, em relação ao nível de pressão, verificou-se o mesmo comportamento da 

análise geral, com menor densidade pulmonar ao se aplicar CPAP de 10 cmH2O nas três 

regiões (ventral, medial e dorsal) (Tabela 15).  

Ao se comparar as médias das densidades pulmonares entre as três regiões, sem 

CPAP e com CPAP de 10 cmH2O, verificou-se uma menor densidade pulmonar na região 

dorsal em relação às outras duas regiões, com uma inversão do gradiente ventro-dorsal, 

observado na posição supina (Tabela 16 e Gráfico 9). Parece não ter havido diferença entre o 

gradiente ventro-dorsal na posição prona sem e com a aplicação de CPAP (Tabela 17 e 

Gráfico 10). 
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Tabela 15 – Comparação das médias das densidades pulmonares das regiões ventral, medial e 
dorsal da base do pulmão de oito voluntários sadios, na posição prona, entre o basal (sem 
CPAP) e com CPAP de 10 cmH2O.  

Região  Nível de  
pressão aplicada Densidade pulmonar (UH)  p 

Região ventral  Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

-724 (14,2) 
-772 (4,8) 

0,011 

Região medial Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

-752 (9,9) 
-796 (5,6) 

0,011 

Região dorsal Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

-790 (9,5) 
-832 (6,9) 

0,011 

Teste de Wilcoxon 
UH: Unidades Hounsfield  
Resultados apresentados em média e erro padrão  

 
 
 

Tabela 16 – Comparação das médias das densidades pulmonares entre as regiões ventral, 
medial e dorsal da base do pulmão de oito voluntários sadios, na posição prona, sem CPAP e 
com CPAP de 10 cmH2O. 

ANOVA Tipo de Ensaio Plano Densidade pulmonar (UH) 
p 

Ventral -724 (± 40,09) 
Medial -752 (± 27,88) 

Sem CPAP 
 

Dorsal -790 (± 26,84) 

 
0,0020 

Ventral -772 (± 13,66) 
Medial -796 (± 15,82) 

CPAP 10 cmH2O 
 

Dorsal -832 (± 19,40) 

 
0,0000 

UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e erro padrão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

p < 0,05 entre as 3 regiões sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O  
UH: Unidades Hounsfield 
 

Gráfico 9 – Média das densidades pulmonares das regiões ventral, medial e dorsal da base do pulmão de oito 
voluntários sadios, na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  
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Tabela 17 – Coeficiente de inclinação das retas correspondentes aos gradientes ventro-dorsais 
das densidades pulmonares, na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 

Nível de pressão aplicada Coeficiente de inclinação da  
reta (IR) 

IC da IR 
(95%) 

Sem CPAP -33,9 -49,1 - -18,5 
CPAP 10 cmH2O  -31,1 -38,6 - -23,5 

 

Modelo de regressão linear 
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Gráfico 10 – Inclinação das retas referentes aos gradientes ventro-dorsais de densidades pulmonares, na posição 
prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 
 
 

Quanto ao percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, houve um aumento 

com CPAP de 10 cmH2O, apresentando significância estatística nas três regiões (ventral, 

medial e dorsal) (Tabela 18 e Gráfico 11). 
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Tabela 18 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas nas regiões ventral, medial e dorsal da base pulmonar de oito voluntários sadios, na 
posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 

Região Nível de pressão 
aplicada 

Nº total 
de 

pixels 

Percentual do nº 
de pixels nas áreas

hiperaeradas 
(%)* 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 
normoaeradas 

(%)* 

Percentual do nº 
de pixels nas 

áreas pouco/não 
aeradas (%)* 

Ventral  Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

11.797 
13.114 

4,83  
7,67  

86,34 
86,73 

8,83 
5,6 

Medial Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

24.895 
26.819 

6,99  
10,01  

84,60 
84,32 

8,41 
5,67 

Dorsal Sem CPAP 
CPAP 10 cmH2O 

18.916 
21.126 

6,32  
11,14  

89,43 
85,80 

4,25 
3,06 

Teste qui-quadrado 
*p < 0,01 entre os níveis de pressão 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sem CPAP CPAP 10 Sem CPAP CPAP 10 Sem CPAP CPAP 10 

Ventral Medial Dorsal

Pouco/Não aeradas
Normoaeradas
Hiperaeradas

 
Teste qui-quadrado 
p < 0,01 entre basal (sem CPAP) e com CPAP de 10 cmH2O 

 
Gráfico 11 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas nas regiões 
ventral, medial e dorsal da base pulmonar de oito voluntários sadios, na posição prona, sem CPAP e com CPAP 
de 10 cmH2O. 
 

5.2.3 Análise das variáveis fisiológicas: freqüência cardíaca (FC), freqüência 

respiratória (f), saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e volume corrente (VC) na 

posição prona 

Não houve diferença, estatisticamente significante, na freqüência cardíaca (FC), 

freqüência respiratória (f) e saturação de pulso de oxigênio (SpO2) entre o basal (sem CPAP) 

e com CPAP de 10 cmH2O, na posições prona, mas houve diferença no volume corrente (VC) 

(Tabela 19). 
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Tabela 19 – Valores das médias dos parâmetros de FC, f, SpO2 e VC dos 8 voluntários sadios, 
na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 

Nível de CPAP FC f SpO2 (%) VC (ml) 
Sem CPAP 74 (2,73) 14 (1,50) 97 (0,8) 506 (59,05) 
CPAP 10 cmH2O 75 (2,42) 13 (1,93) 98 (0,8) 631 (84,99) * 

Resultados apresentados em média e erro padrão 
* p < 0,05 Teste de Wilcoxon (sem CPAP x CPAP 10) 

5.2.4 Avaliação da dispnéia na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O  

Não houve diferença significante nos valores da escala de Borg atribuídos à 

dispnéia pelos voluntários, na posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O (Tabela 20). 
 
 
Tabela 20 – Média dos valores correspondentes ao escore de dispnéia pela escala de Borg, na 
posição prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 

Nível de CPAP Borg 

Sem CPAP 0 (0)  
CPAP 10 cmH2O 0,1 (0,37)  

Teste de Wilcoxon: p > 0,05 (sem CPAP x CPAP 10) 
 
 
5.3 Resultados comparando as posições supina e prona 

5.3.1 Análise dos cortes tomográficos da base do pulmão  

Na análise da média das densidades pulmonares dos cortes tomográficos da base 

do pulmão dos oito voluntários sadios, na posição prona, não houve diferença em relação à 

posição supina, tanto sem CPAP quanto com CPAP de 10 cmH2O (Tabela 21). O Gráfico 12 

representa o histograma das densidades pulmonares da base do pulmão dos oito voluntários 

sadios, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O, nas posições supina e prona.  

 
Tabela 21 – Comparação das médias das densidades pulmonares da base do pulmão de oito 
voluntários sadios, entre as posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  

Tipo de Ensaio Decúbito Densidade pulmonar (UH)  p 
Supina -764 (8,4) Sem CPAP 

 Prona -759 (10,4) 
 

0,26 
Supina -812 (5,9) CPAP 10 cmH2O 

 Prona -803 (4,8) 
 

0,20 
Teste de Wilcoxon 
UH: Unidades Hounsfield  
Resultados apresentados em média e erro padrão   
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Gráfico 12 – Histograma da média do nº de pixels distribuídos por faixa de densidades pulmonares da base do 
pulmão de oito voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  
 
 

Foi observado um menor percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas na 

posição prona em relação à supina, tanto sem CPAP quanto com CPAP de 10 cmH2O, 

atingindo significância estatística (Tabela 22 e Gráfico 13). 
 

 
Tabela 22 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e 
com CPAP de 10 cmH2O. 

Nível de pressão 
aplicada Posição 

Percentual  
do nº de pixels nas 
áreas hiperaeradas 

(%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 
normoaeradas 

(%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

pouco/não 
aeradas (%) 

Supina 7,62 85,54 6,84 Sem CPAP 
 Prona* 6,30 86,61 7,09 

Supina 12,51 82,71 4,78 CPAP 10 cmH2O 
 Prona* 9,90 85,35 4,75 

Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
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Teste qui-quadrado 
p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
 

Gráfico 13 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas da base do 
pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  

 

5.3.2 Análise das regiões ventral, medial e dorsal dos cortes tomográficos da base do 

pulmão comparando as posições supina e prona 

Houve diferença, estatisticamente significante, das médias das densidades 

pulmonares das regiões ventral e dorsal entre as posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP 

de 10 cmH2O, havendo menor densidade pulmonar nas regiões dependentes (dorsal em supina 

e ventral em prona) (Tabelas 23 e 25). Isto não foi observado na região medial (Tabela 24). 

 
Tabela 23 – Comparação das médias das densidades pulmonares da região ventral da base do 
pulmão de oito voluntários sadios, entre as posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP 
de 10 cmH2O. 

Tipo de Ensaio Decúbito Densidade pulmonar (UH)  p 

Supina -818 (6,9) Sem CPAP 
 Prona -724 (14,2) 

 
0,0117 

Supina -857 (5,6) CPAP 10 cmH2O 
 Prona -772 (4,8) 

 
0,0115 

Teste de Wilcoxon  
Resultados apresentados em média e erro padrão  
UH: Unidades Hounsfield 
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Tabela 24 – Comparação das médias das densidades pulmonares da região medial da base do 
pulmão de oito voluntários sadios, entre as posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP 
de 10 cmH2O.  

Tipo de Ensaio Decúbito Densidade pulmonar (UH) p 
Supina -761 (9,7) Sem CPAP 

 Prona -752 (9,9) 
 

0,12 
Supina -800 (6,5) CPAP 10 cmH2O 

 Prona -796 (5,6) 
 

0,23 
Teste de Wilcoxon 
Resultados apresentados em média e erro padrão 
UH: Unidades Hounsfield 

 

 
Tabela 25 – Comparação das médias das densidades pulmonares da região dorsal da base do 
pulmão de oito voluntários sadios, entre as posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP 
de 10 cmH2O.  

Tipo de Ensaio Decúbito Densidade pulmonar (UH) p 
Supina -723 (10,3) Sem CPAP 

 Prona -790 (9,5) 
 

0,011 
Supina -787 (6,7) CPAP 10 cmH2O 

 Prona -833 (6,8) 
 

0,011 
Teste de Wilcoxon 
UH: Unidades Hounsfield 
Resultados apresentados em média e erro padrão 

 
O Gráfico 14 representa os gradientes ventro-dorsais de densidades pulmonares, 

nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UH: Unidades Hounsfield 

Gráfico 14 – Média das densidades pulmonares das regiões ventral, medial e dorsal da base do pulmão de oito 
voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 
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Também foi observado, na posição prona, um menor percentual do nº de pixels 

nas áreas hiperaeradas nas regiões ventral (Tabela 26 e Gráfico 15) e medial (Tabela 27 e 

Gráfico 16), sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O, em relação à posição supina. O inverso 

foi encontrado na região dorsal (Tabela 28 e Gráfico 17).  

 
Tabela 26 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas da região ventral da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e 
prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O. 

Nível de pressão 
aplicada Posição 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

hiperaeradas (%) 

Percentual do nº de 
pixels nas  

áreas 
normoaeradas (%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

pouco/não 
aeradas (%) 

Supina 11,49 83,99 4,52 Sem CPAP 
 Prona* 4,83 86,34 8,83 

Supina 20,56 76,44 3,00 CPAP 10 cmH2O 
 Prona* 7,67 86,73 5,6 

Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
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Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 

 

Gráfico 15 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas da região 
ventral da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 
cmH2O.  
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Tabela 27 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas da região medial da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e 
prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  

Nível de pressão 
aplicada Posição 

Percentual do nº de 
pixels nas  

áreas 
hiperaeradas (%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

normoaeradas (%) 

Percentual do nº 
de pixels nas 

áreas pouco/não 
aeradas (%) 

Supina 7,51 85,11 7,38 Sem CPAP 
 Prona* 6,99 84,60 8,41 

Supina 11,05 82,91 6,04 CPAP 10 cmH2O 
 Prona* 10,01 84,32 5,67 

Teste qui-quadrado 
 * p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
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Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
 

Gráfico 16 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas da região 
medial da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 
cmH2O.  
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Tabela 28 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas da região dorsal da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e 
prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  

Nível de pressão 
aplicada Posição 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

hiperaeradas  
(%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 
normoaeradas 

(%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

pouco/não 
aeradas (%) 

Supina 4,65 87,36 7,99 Sem CPAP 
 Prona* 6,32 89,43 4,25 

Supina 7,05 88,22 4,73 CPAP 10 cmH2O 
 Prona* 11,14 85,80 3,06 

Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
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Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
 

Gráfico 17 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas da região 
dorsal da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 
cmH2O.  
 

 
Na análise da média das densidades pulmonares das regiões dependentes do 

pulmão (dorsal na posição supina e ventral na prona) (Tabela 29), bem como das regiões não 

dependentes (ventral na posição supina e dorsal na prona) (Tabela 30), não se verificou 

diferença estatística entre as duas posições, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  
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Tabela 29 – Comparação das médias das densidades pulmonares das regiões dependentes da 
base do pulmão de oito voluntários sadios, entre as posições supina e prona, sem CPAP e com 
CPAP de 10 cmH2O.  

Tipo de Ensaio Região (decúbito) Densidade pulmonar 
(UH) p 

Dorsal (supina) -723 (10,3) Sem CPAP 
 Ventral (prona) -724 (14,2) 

0,88 

Dorsal (supina) -787 (6,7) CPAP 10 cmH2O 
 Ventral (prona) -772 (4,8) 

0,12 

Teste de Wilcoxon 
Resultados apresentados em média e erro padrão 
 UH: Unidades Hounsfield 

 

Tabela 30 – Comparação das médias das densidades pulmonares das regiões não dependentes 
da base do pulmão de oito voluntários sadios, entre as posições supina e prona, sem CPAP e 
com CPAP de 10 cmH2O.  

Tipo de Ensaio Região (decúbito) Densidade pulmonar 
(UH) p 

Ventral (supina) -818 (6,9) Sem CPAP 
 Dorsal (prona) -790 (9,5) 

0,09 

Ventral (supina) -857 (5,6) CPAP 10 cmH2O 
 Dorsal (prona) -833 (6,8) 

0,67 

Teste de Wilcoxon 
Resultados apresentados em média e erro padrão 
UH: Unidades Hounsfield 

 

Em relação ao percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas 

e pouco/não aeradas, praticamente não houve diferença nas regiões dependentes entre as 

posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O (Tabela 31 e Gráfico 17). No 

entanto, verificou-se uma diferença importante com menor percentual nas hiperaeradas e 

aumento nas normoaeradas em regiões não dependentes do pulmão, entre as duas posições, 

sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O (Tabela 32 e Gráfico 18). 
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Tabela 31 - Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas das regiões dependentes da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições 
supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  

Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
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Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
 

Gráfico 18 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas das regiões 
dependentes da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 
10 cmH2O.  
 

 

 

 
 

Nível de pressão 
aplicada 

Região 
(decúbito) 

Percentual 
do nº de pixels  

nas áreas 
hiperaeradas*(%)

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 
normoaeradas 

(%) 

Percentual do nº 
de pixels nas áreas 

pouco/não 
aeradas (%) 

Dorsal (supina) 4,65 87,36 7,99 Sem CPAP 
 Ventral (prona) 4,83 86,34 8,83 

Dorsal (supina) 7,05 82,22 4,73 CPAP 10 cmH2O 
 Ventral (prona) 7,67 86,73 5,60 
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Tabela 32 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não 
aeradas das regiões não dependentes da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições 
supina e prona, sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O.  

Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
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Teste qui-quadrado 
* p < 0,001 entre as posições supina e prona sem CPAP e com CPAP de 10 cmH2O 
 

Gráfico 19 – Percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, normoaeradas e pouco/não aeradas das regiões 
não dependentes da base do pulmão de 8 voluntários sadios, nas posições supina e prona, sem CPAP e com 
CPAP de 10 cmH2O.  

 

5.3.3 Avaliação da dispnéia com CPAP de 10cmH2O entre as posições supina e prona 

Não houve diferença significante nos valores atribuídos ao escore de dispnéia pela 

escala de Borg, entre as posições supina e prona, com o uso da CPAP de 10 cmH2O (Tabela 33). 

ível de pressão 
aplicada 

Região 
(decúbito) 

Percentual 
do nº de pixels  

nas áreas 
hiperaeradas* (%)

Percentual 
do nº de pixels  

nas  áreas 
normoaeradas (%) 

Percentual do nº de 
pixels nas áreas 

pouco/não 
aeradas (%) 

Ventral 
(supina) 

11,49 83,99 4,52 Sem CPAP 
 

Dorsal (prona) 6,32 89,43 4,25 

Ventral 
(supina) 

20,56 76,44 3,00 CPAP 10 cmH2O 
 

Dorsal (prona) 11,14 85,80 3,06 
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Tabela 33 – Média dos valores correspondentes ao escore de dispnéia pela escala de Borg, nas 
posições supina e prona, com CPAP de 10 cmH2O.  

Posição Borg 

Supina 8,8 (0,84)  
Prona 8,2 (1,48)  

Teste de Wilcoxon: p > 0,05 (Supina CPAP 10 x Prona CPAP 10) 

5.4 Análise qualitativa com máscara colorida dos cortes tomográficos com diferentes 

níveis de CPAP, nas posições supina e prona 

Em todos os pacientes, foi realizada a análise, com máscara colorida, de todos os 

cortes tomográficos, nas posições supina e prona (Vide apêndice C – Fichas individuais). 

Observou-se, em todos os casos, um evidente gradiente de cores entre as regiões ventral e 

dorsal. As áreas hiperaeradas apresentavam-se com coloração mais azulada e as 

normoaeradas, de tonalidade entre azul e vermelho. 

Com a aplicação de CPAP, as áreas tornavam-se mais azuladas em ambas as 

posições, com maior intensidade de azul claro nas regiões ventrais na posição supina (Figura 

14 – seta amarela), do que nas regiões dorsais na posição prona. 

Na posição prona, visivelmente observou-se um menor gradiente de cores, quando 

comparada com a posição supina. Também observou-se uma aproximação do contorno 

cardiopulmonar com o uso da CPAP na posição supina (reta verde na figura 14), fato este não 

observado na posição prona. 

5.5 Análise comparativa dos contornos da caixa torácica entre as posições supina e 

prona, sem e com CPAP 

Também observou-se uma mudança na geometria da caixa torácica na posição 

supina em relação à região ventral com deslocamento da mesma quando da aplicação de 

CPAP, o que não ocorreu na posição prona (Figura 15). 

A Figura 14 representa os cortes tomográficos, com máscara colorida, de um 

voluntário, nas posições supina e prona.         
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Figura 14 – Cortes tomográficos com máscara colorida de um voluntário sadio nas posições supina e prona, com 
e sem CPAP de 10 cmH2O. 
 

 

                                                   

Figura 15 – Contornos da caixa torácica nas posições supina e prona, com e sem CPAP. 
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6  DISCUSSÃO 

Baseado em revisão da literatura, o presente estudo é o primeiro conduzido em 

voluntários sadios, com a finalidade de avaliar o efeito da aplicação de diferentes níveis de 

pressão positiva sobre o parênquima pulmonar através da TCAR nas posições supina e prona, 

trazendo a possibilidade de caracterizar um padrão de resposta de indivíduos sadios à 

aplicação da CPAP sobre a densidade pulmonar e o percentual do nº de pixels nas áreas 

hiperaeradas. 

Os principais resultados deste trabalho foram: 

- Diminuição da densidade pulmonar média e aumento do percentual do nº de 

pixels nas áreas hiperaeradas, com níveis crescentes de CPAP, nas posições supina 

e prona; 

- Existência de um gradiente crescente ventro-dorsal de densidade pulmonar na 

posição supina; 

- Inversão do gradiente ventro-dorsal de densidade pulmonar na posição prona; 

- Redistribuição da aeração entre as regiões ventral e dorsal na posição prona, 

sem alteração da densidade pulmonar média em relação à supina; 

- A aplicação da CPAP, na posição prona, resultou em menor percentual de áreas 

hiperaeradas em relação à supina, sobretudo nas regiões não dependentes (ventral 

em supina e dorsal em prona). 

6.1  Discussão sobre o modelo do estudo e análise da TCAR 

O atual trabalho constitui um estudo intervencionista, onde foram avaliadas as 

alterações na TCAR sobre a densidade pulmonar média e sobre o percentual do nº de pixels 

nas áreas hiperaeradas, induzidas por diferentes níveis de CPAP, nas posições supina e prona. 
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A seqüência das posições e a ordem dos diferentes níveis de pressão foram 

randomizadas, para se evitar o viés da influência de um nível de pressão sobre o outro. Em 

relação ao tempo de adaptação da máscara para cada nível de pressão, verificou-se que não foi 

inferior a 5 minutos, de acordo com trabalho da literatura já citado anteriormente, cujo 

objetivo foi avaliar o recrutamento alveolar em pacientes com SDRA pela tomografia de 

impedância elétrica, onde cada nível de PEEP era mantido por 5 a 10 minutos antes das 

medições. Sabe-se que, com este período de tempo, já há aumento e estabilização do volume 

pulmonar com o uso da PEEP (KUNST et al., 1999). 

No presente trabalho, utilizou-se um ventilador próprio para VNI, com circuito 

único e sistema de compensação de fugas. Optou-se pela máscara nasal, já que foi 

demonstrado, em voluntários sadios, no mesmo laboratório e com o mesmo ventilador, uma 

melhor aceitação deste tipo de máscara em relação à facial, com uma menor média de efeitos 

adversos agudos (REIS, 2006). 

Em relação à TC do tórax, o protocolo utilizado foi o de TCAR, com colimação 

de 1,5 mm, já que está bem estabelecido na literatura o uso de cortes finos na TC do tórax 

para avaliação de áreas com baixa atenuação (BANKIER et al., 1999; EDA et al., 1997; 

NAKANO et al., 2000). Além disso, a TCAR é capaz de distinguir pulmões enfisematosos de 

pulmões normais, mesmo em graus leves de enfisema (MADANI; KEYZER; GEVENOIS, 

2001). 

Quanto à calibração do tomógrafo, é inquestionável a importância deste 

procedimento antes da realização de qualquer exame radiológico. No entanto, a escassez de 

estudos nesta área reflete a falta de critérios de padronização que ainda devem ser definidos. 

Kemerink et al. (1995), em estudo sobre a conformidade de diferentes tomógrafos em relação 

às densidades pulmonares, demonstraram que, embora a densidade do phantom de água tenha 

sido consistente entre os seis tomógrafos incluídos no estudo, houve uma variação em relação 

ao número de TC referente ao ar chegando até 15 UH. Em especial, para os cortes 

tomográficos com colimação de 1,5 mm, foram encontradas grandes variações do valor ideal 

de –1000 UH para o phantom de ar. A calibração interna dos aparelhos de TC é essencial para 

análise quantitativa da imagem e para mensuração das densidades. Parr et al. (2004), em 

estudo sobre a influência da calibração nas densidades pulmonares utilizando TCAR, 

ressaltaram a importância da padronização de calibração interna para evitar erros na análise da 

densidade. No presente trabalho, antes da realização de cada exame tomográfico, foi realizada 
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a calibração para ar, item fundamental para mensuração acurada das densidades pulmonares. 

A de água foi realizada em período não superior a 3 meses, conforme especificação técnica 

recomendada pelo fabricante (TOSHIBA CORPORATION, 1997). A densidade do phantom 

de água variou de -2 UH a +2 UH, em concordância com outros trabalhos da literatura, nos 

quais esta variação foi de -2 UH a +1 UH (WOLLMER et al., 1987). 

Neste estudo, foram realizados cortes em CRF, uma vez que o objetivo foi avaliar 

o efeito da CPAP sobre o parênquima pulmonar. Sabe-se que o principal efeito da CPAP 

sobre os volumes pulmonares constitui o aumento da CRF, prevenindo o colapso alveolar e de 

pequenas vias aéreas na expiração (HILL, 2004; MEHTA, HILL, 2001). Um aspecto 

metodológico importante no trabalho foi a garantia de que todos os cortes tomográficos 

fossem realizados em CRF, com monitorização contínua da variação de fluxo, volume e 

pressão, seja com o emprego do pneumotacógrafo sem o uso da CPAP ou com o ventilador 

quando da utilização da mesma. Cumpre lembrar que, em outros estudos, já foi demonstrado 

que mudanças fisiológicas como a fase da respiração e a posição do corpo podem alterar o 

padrão das densidades pulmonares, observando-se maior densidade pulmonar na expiração 

quando comparada com a inspiração, principalmente nas regiões dependentes (ROSENBLUM 

et al., 1980). Isto se justifica pela própria fisiologia respiratória, onde as regiões dependentes 

são menos aeradas ao final da expiração e mais ventiladas na inspiração (WEST, 2002). 

No estudo em questão, foram realizados 3 cortes tomográficos (ápice, hilo e base) 

representando todo o pulmão, para limitar assim a exposição do voluntário à radiação. Na 

literatura, existem 2 abordagens tomográficas descritas. A tradicional que utiliza de um a três 

cortes tomográficos para inferir o comportamento de todo o pulmão e a TC helicoidal que 

permite a visualização de todo o pulmão, além de permitir o estudo de regiões pulmonares 

com marcadores anatômicos bem definidos. Por outro lado, esta última abordagem 

impossibilita a realização de múltiplos testes, como aplicação de diferentes níveis de CPAP, 

inspiração e expiração, diferentes posições, devido à radiação a que o paciente fica exposto 

(GATTINONI et al., 2001). Além disso, outros trabalhos já foram realizados para se avaliar 

os padrões de densidade em pulmões normais pela TC, também utilizando 3 cortes 

tomográficos à semelhança deste estudo (ROSENBLUM et al., 1980; WOLLMER et al., 

1986). Já Malbouisson et al. (2001), ao estudarem pacientes com injúria pulmonar aguda, 

demonstraram que a determinação do percentual de áreas recrutadas com o uso da PEEP 

diferia sensivelmente com o uso de 1 ou de 3 cortes tomográficos em relação à TC de todo o 
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pulmão. Nesta situação clínica, há diferenças marcantes na morfologia pulmonar devido à 

heterogeneidade da distribuição de aeração, o que não ocorre em indivíduos sadios. 

Para evitar excesso de radiação, foi realizado, na posição prona, um corte 

tomográfico ao nível de base pulmonar, uma vez que trabalho com TC, em indivíduos sadios 

para avaliar a densidade pulmonar, utilizou 2 cortes tomográficos, um em ápice e outro em 

base, e demonstrou não haver diferença entre estas 2 regiões (VERSCHAKELEN et al., 

1993). Além disso, Gattinoni et al. (1991), em estudo com pacientes portadores de IRpA, 

demonstraram uma significativa correlação entre densidade pulmonar de um único corte em 

base e a média da densidade dos 3 cortes (ápice, hilo e base). O nível de CPAP utilizado na 

posição prona foi de 10 cmH2O, conforme outros estudos conduzidos em indivíduos sadios 

que também utilizaram este mesmo nível de pressão na avaliação da distribuição da ventilação 

e perfusão pulmonares (MURE et al., 2001; NYRÉN et al., 1999). Além de estudos em 

pacientes com SDRA que utilizaram este nível de pressão, quando não se detectava o ponto 

de inflexão inferior na curva pressão-volume (GALIATSOU et al., 2006; VIEIRA et al., 

1999). Ademais, trabalho, utilizando tomografia de impedância elétrica para se estudar as 

alterações no volume pulmonar induzidas pela PEEP em pacientes com IRpA, demonstrou 

que houve alterações significantes a partir da PEEP de 10 cmH2O (KUNST et al., 1999). 

No tocante à análise do experimento, foram utilizados métodos tomográficos 

quantitativos já descritos na literatura para identificação de áreas de baixa atenuação 

(UPPALURI et al., 1997). A área relativa com baixa atenuação é definida como o percentual 

de pixels no pulmão com densidade abaixo de um limiar predeterminado (MADANI; 

KEYZER; GEVENOIS, 2001). Há, no entanto, divergências quanto ao limite entre a 

densidade pulmonar normal e a de áreas hiperaeradas, sendo a espessura do corte importante 

na definição deste limiar (GEVENOIS; YERNAULT, 1995; MÜLLER et al., 1988; WEBB; 

MÜLLER; NAIDISH, 2002). Gattinoni et al. (2001), em artigo de revisão sobre a utilização 

de tomografia para avaliação de pacientes com SDRA, observaram que os limites em UH 

destas áreas variam ligeiramente de um investigador para outro. No presente estudo, foi 

utilizado o limite de -950 UH, abaixo do qual as áreas foram caracterizadas como 

hiperaeradas, em conformidade com outros trabalhos utilizando TCAR em indivíduos sadios 

(GEVENOIS et al., 1996) e na avaliação do enfisema (BANKIER et al., 1999; NAKANO et 

al., 2000). 
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A distribuição do número de pixels por densidade pulmonar para cálculo da 

densidade pulmonar média e do percentual de áreas hiperaeradas foi obtida a partir de dados 

extraídos do software Osiris®, à semelhança de outros estudos (BORGES et al., 2006; 

BUGEDO et al., 2003). 

6.2  Discussão dos resultados 

Foram estudados oito voluntários sadios, maiores de dezoito anos, de ambos os 

sexos, sem história de tabagismo passivo ou ativo, sendo que a grande maioria se constituiu 

de adultos jovens, do sexo masculino. Trabalho realizado com 42 indivíduos sadios (21 do 

sexo masculino e 21 do sexo feminino) demonstrou não haver correlação do sexo com a 

densidade pulmonar média nem com a área pulmonar relativa a valores de atenuação menores 

que -950 UH (RA950), embora tivesse havido correlação entre esta e a idade. É provável que, 

por ser a RA950 influenciada apenas pela quantidade relativa de valores de atenuação menores 

que -950 UH, haja alteração desta com o aumento do espaço aéreo, associado à idade mais 

avançada em pulmões de adultos, mas não da densidade pulmonar média, uma vez que esta é 

influenciada também pela quantidade relativa de ar e de valores de atenuação maiores 

relacionados ao fluxo sangüíneo e parede das vias aéreas (GEVENOIS et al., 1996). Nenhum 

dos voluntários era obeso. Trabalho sobre a densidade pulmonar por TC em indivíduos sadios 

demonstrou não haver correlação entre a densidade pulmonar com idade, peso ou altura 

(WOLLMER et al., 1986). 

6.2.1 Discussão dos resultados na posição supina 

6.2.1.1  Efeitos da CPAP sobre os cortes tomográficos separados de ápice, hilo e base 

No presente trabalho, apesar do ápice ter densidade pulmonar média maior do que 

hilo e base, tanto sem CPAP, como com diferentes níveis de pressão, não houve significância 

estatística. Trabalho anterior em sadios também demonstrou não haver diferença de densidade 

pulmonar do ápice até a base (ROSENBLUM et al., 1980). Vershakelen et al. (1993), em 

estudo realizado em indivíduos sadios com TC convencional, demonstraram que as diferenças 

de densidade entre regiões dependentes e não dependentes foram semelhantes em cortes 

superiores (ápice) e inferiores (base) dos pulmões. Embora, neste estudo, a densidade 

pulmonar do ápice também tenha sido maior do que a da base, não há relato sobre diferença 

significante. 
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Não há outros trabalhos conduzidos em normais que demonstrem este efeito na 

densidade pulmonar; entretanto, estudo sobre a perfusão pulmonar em indivíduos sadios 

demonstrou não haver influência da CPAP sobre a perfusão ventro-dorsal no ápice em relação 

à base pulmonar, em posição supina. Provavelmente isto se deve a razões anatômicas uma vez 

que cortes ventro-dorsais de regiões pulmonares superiores são menores para que uma 

influência gravitacional seja expressa comparada com cortes em bases, onde há uma maior 

distância no plano gravitacional (NYRÉN et al., 1999). É possível ainda considerar que há 

maiores efeitos de volume parcial dos vasos no ápice do que na base, na posição supina. 

6.2.1.2 Efeitos da CPAP sobre os três cortes tomográficos agrupados (ápice, hilo e base) 

Houve uma maior aeração pulmonar com níveis crescentes de pressão, sendo isto 

observado pela diminuição da densidade pulmonar. Convém lembrar que as alterações da 

densidade pulmonar por TC não refletem apenas mudanças na insuflação, mas podem ser 

devidas também a alterações na perfusão (ROSENBLUM et al., 1980). Tal fato constitui o 

efeito do volume parcial, onde um único voxel pode conter parênquima pulmonar, tecidos e 

vasos adjacentes. Assim, quando a pressão alveolar está aumentada, pode haver uma redução 

no volume de sangue nos capilares, levando a uma redução na densidade pulmonar 

(DRUMMOND, 1998). Como saber, então, se a redução na densidade pulmonar é devida a 

um aumento da aeração, redução do volume sangüíneo ou ambos? A afirmação de que a 

redução na densidade é devida a um aumento da aeração só seria possível com a garantia de 

que não houve alteração na perfusão pulmonar. No entanto, observou-se um aumento do 

número total de pixels na medida em que se aumentava o nível de pressão, subentendendo-se, 

portanto, um aumento dos volumes pulmonares. Tal efeito seria esperado, pois já está bem 

documentado o efeito da CPAP em aumentar a CRF em voluntários sadios (VIEIRA et al., 

1998; WERCHOWSKI et al., 1990). 

O aumento dos níveis de CPAP se correlacionou com o aumento crescente do 

percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, ao passo em que ocorria uma redução no 

percentual de áreas normo e pouco/não aeradas. Embora haja relato em sadios de percentual 

de 0,7% a 1,1% de área pulmonar com densidade abaixo de -900 UH utilizando TC 

convencional (VIEIRA et al., 1998), observou-se, no presente trabalho, um percentual de 

áreas hiperaeradas sem CPAP de 7,25%, à semelhança de trabalho publicado em sadios que 

demonstrou uma variação deste percentual entre 1,2% e 22,3% em inspiração máxima, 

utilizando TCAR com cortes de 1mm de colimação (GEVENOIS et al., 1996). 
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6.2.1.3  Efeitos da CPAP sobre as regiões ventral, medial e dorsal dos três cortes 

tomográficos agrupados 

Ao se avaliar a média das densidades pulmonares nas regiões ventral, medial e 

dorsal, observou-se a existência de um gradiente crescente ventro-dorsal, ou seja, um aumento 

da densidade pulmonar da região ventral para a dorsal, em concordância com outros trabalhos 

realizados em indivíduos normais (MUSCH et al., 2002; PELOSI; BRAZZI; GATTINONI, 

2002; ROSENBLUM et al., 1980). Existem várias razões para explicar este fenômeno, sendo 

talvez a mais importante a diminuição da pressão transpulmonar ao longo do eixo vertical na 

posição supina (GATTINONI et al., 2001). Devido ao peso do pulmão, a pressão pleural se 

torna menos negativa nas regiões dependentes, com conseqüente redução da pressão 

transpulmonar. Além disso, o peso do coração nas regiões dependentes exerce uma 

significativa influência sobre a aeração do pulmão subjacente, sugerindo que o coração 

contribui para a gênese do gradiente vertical da pressão transpulmonar (PELOSI; GRAZZI; 

GATTINONI, 2002). Quanto à perfusão, na posição supina, o fluxo sangüíneo nas regiões 

posteriores do pulmão excede o fluxo nas partes anteriores (WEST, 2002), podendo também 

ser responsável por regiões posteriores mais densas. Este fenômeno não pode ser explicado 

apenas por fatores gravitacionais relacionados a diferenças entre as pressões alveolar, arterial 

e venosa (ANTHONISEN; MILIC-EMILI, 1966; BRYAN; MILIC-EMILI; PENGELLY, 

1966; KANEKO et al., 1966), mas também devido ao arranjo anatômico da árvore vascular 

pulmonar, com diferenças regionais na condutância dos vasos sangüíneos, conforme referido 

em estudos conduzidos em indivíduos sadios (JONES; HANSELL; EVANS T, 2001). 

A aplicação da CPAP resultou em redução global das densidades pulmonares nas 

três regiões, sendo mantido o gradiente ventro-dorsal, mesmo com o aumento dos níveis de 

CPAP, sugerindo ter havido uma maior homogeneização da aeração, já que houve uma 

redução gradativa da diferença entre as médias das densidades pulmonares, na medida em que 

se aumentava o nível de pressão (menor inclinação das retas correspondentes aos gradientes 

ventro-dorsais no Gráfico 5). Analisando o efeito da CPAP por regiões, houve uma maior 

diferença entre as médias das densidades pulmonares com níveis crescentes de CPAP na 

região dorsal, não, necessariamente, refletindo maior aeração desta região em relação às 

regiões ventral e medial. Isto pode ser explicado pelo fato de que, na CRF, o volume 

pulmonar não tem expansão homogênea, sendo a região dorsal menos expandida. Neste caso, 

a mesma massa de tecido ocupa um volume menor, sendo a densidade pulmonar nesta região 

maior. Portanto, a distribuição do mesmo volume de ar, para regiões dependentes e não 
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dependentes, ocasiona maior variação da densidade pulmonar naquelas regiões menos 

expandidas (Figura 16) (DRUMMOND, 1998). 

   
 
Figura 16 – Ilustração das mudanças na densidade pulmonar com distribuição uniforme da ventilação 
(DRUMMOND, 1998). Observar que, na região dependente, a mesma variação de volume produz maior 
variação de densidade radiológica do que na região não dependente. 
 

 
 Em relação ao percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas, observou-se um 

aumento proporcional, com diferentes níveis de CPAP, e diminuição nas áreas normo e 

pouco/não aeradas nas três regiões. Houve, portanto, uma redistribuição da aeração entre os 

diversos compartimentos pulmonares, com uma hiperaeração de áreas previamente 

normoaeradas, sendo isto observado tanto nas regiões dependentes quanto nas não 

dependentes. Não há trabalhos em voluntários sadios que avaliem este efeito da CPAP, de 

modo não invasivo, sobre o percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas. No entanto, 

estudo para se avaliar o efeito da PEEP no recrutamento alveolar de pacientes com SDRA 

ventilados mecanicamente demonstrou que níveis elevados da mesma podem ocasionar 

hiperdistensão de áreas previamente normais, principalmente, em regiões não dependentes, 

devido à heterogeneidade da distribuição de aeração nesta patologia (NIESZKOWSKA et al., 

2004).  
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6.2.2 Discussão dos resultados na posição prona e comparação com a posição supina 

6.2.2.1  Efeito da posição prona sobre o parênquima pulmonar sem CPAP 

No presente trabalho, embora sem significância estatística e à semelhança de 

resultados de outros autores, foi observada uma maior densidade pulmonar média, na posição 

prona, sem CPAP, em relação à supina (VERSCHAKELEN et al., 1993). 

Nesta análise, também foi observado um menor percentual do nº de pixels nas 

áreas hiperaeradas com aumento das normo e pouco/não aeradas na posição prona em relação 

à supina. Estes dados sugerem uma melhor distribuição da aeração naquela posição em 

relação à esta. Entretanto, não há trabalhos em voluntários sadios que avaliem a distribuição 

da aeração entre as posições mencionadas. Acredita-se, portanto, que a posição prona possa 

alterar a distribuição da aeração regional sem interferir no entanto na aeração total, razão pela 

qual inexiste diferença entre a densidade pulmonar média nas posições supina e prona. 

Gattinoni et al. (1991) demonstraram, em estudo com TC convencional em 

pacientes com IRpA, não haver diferença entre a densidade pulmonar média dos cortes 

tomográficos entre estas duas posições, sugerindo, portanto, que a posição prona não 

ocasionaria alteração do volume pulmonar total. Posteriormente, Pelosi et al. (1998) 

demonstraram que a posição prona não modifica o volume pulmonar expiratório final, quando 

comparada com a posição supina, em pacientes com lesão pulmonar aguda, sendo a melhora 

da oxigenação explicada por mudanças regionais de ventilação e não por alteração de volume 

pulmonar. Galiatsou et al. (2006) demonstraram o mesmo efeito da posição prona em 

pacientes com injúria pulmonar aguda de padrão lobar, o que ocorre em virtude da capacidade 

da posição prona em redistribuir a aeração entre os compartimentos pulmonares. 

6.2.2.2  Efeitos da CPAP sobre o parênquima pulmonar na posição prona 

A aplicação da CPAP de 10 cmH2O, na posição prona, promoveu um aumento da 

aeração, com diminuição da densidade pulmonar média, assim como um maior percentual de 

pixels nas áreas hiperaeradas, com redução nas normoaeradas em comparação aos cortes sem 

CPAP. O uso da PEEP, na posição prona, ainda, constitui objeto de estudo, observando-se 

poucos trabalhos conduzidos em voluntários sadios para se avaliar o efeito da CPAP nesta 

posição. 
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Já foi demonstrado, em outros estudos, um efeito aditivo entre manobras de 

recrutamento e posição prona na melhora da oxigenação de pacientes com SDRA, sugerindo a 

atuação de mecanismos distintos para melhora da hipoxemia. Por conseguinte, a posição 

prona, diferentemente da PEEP e de outras manobras de recrutamento, deve redistribuir o 

gradiente de pressão transpulmonar, resultando em um padrão de aeração mais homogêneo 

(PELOSI et al., 2003). Pelosi, Brazzi, Gattinoni (2002) relataram que a PEEP, na posição 

prona, promove uma melhora da relação ventilação-perfusão. Daí a necessidade de menores 

níveis de PEEP, na posição prona, para se obter o mesmo nível de oxigenação em relação à 

posição supina. Vale ressaltar que não se pode extrapolar estes resultados para voluntários 

sadios, que não apresentam heterogeneidade na distribuição da aeração, principalmente em 

relação às áreas colapsadas, como ocorre na SDRA. 

6.2.2.3  Efeitos da posição prona sobre as regiões ventral, medial e dorsal da base do 

pulmão sem CPAP  

Na posição prona, ao se comparar a média das densidades pulmonares entre as 

três regiões, foi observada uma inversão do gradiente ventro-dorsal verificado na posição 

supina, havendo uma diminuição da densidade pulmonar na região dorsal e aumento na região 

ventral. 

Além disso, a posição prona ocasionou uma diminuição do percentual do nº de 

pixels nas áreas hiperaeradas na região dependente (ventral) e aumento na não dependente 

(dorsal), com aumento nas normoaeradas nas duas regiões (ventral e dorsal), em relação à 

supina. Ao comparar regiões dependentes e não dependentes, observou-se importante 

diminuição do percentual de pixels nas áreas hiperaeradas e aumento nas normoaeradas das 

regiões não dependentes na posição prona, em relação à supina, praticamente sem alteração 

nas regiões dependentes. Isto sugere que a posição prona promoveu uma melhor distribuição 

da aeração pulmonar, já que melhora a aeração nas regiões não dependentes sem, 

praticamente, alterá-la nas regiões dependentes. Tal efeito é visualmente perceptível ao se 

aplicar a máscara colorida, onde se verifica o aparecimento de zonas mais azuladas, 

compatíveis com hiperaeração nas regiões não dependentes em supina. Comparando as 

médias das densidades pulmonares das regiões dependentes e não dependentes, em relação às 

posições supina e prona, não se observou diferença estatística. Não há outros trabalhos que 

avaliem esses achados. No entanto, Verschakelen et al. (1993), em estudo conduzido em 

normais, mostraram uma diferença muito pequena entre as densidades pulmonares das regiões 
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dependentes e não dependentes entre as posições supina e prona, à semelhança do presente 

estudo, embora não tenham avaliado se houve diferença estatística. 

A inversão do gradiente ventro-dorsal em posição prona já foi demonstrada em 

outros trabalhos em indivíduos normais (JONES; HANSELL; EVANS, 2001; ROSENBLUM 

et al., 1980). A distribuição da pressão transpulmonar se torna mais homogênea na posição 

prona em relação à supina, pois a variação da pressão pleural entre as regiões dependentes e 

as não dependentes é menos acentuada. Os motivos pelos quais a posição prona é capaz de 

alterar a pressão transpulmonar serão descritos a seguir. 

A pressão hidrostática, devido ao peso do pulmão, explica, em parte, esta 

redistribuição da aeração, com regiões dependentes agora localizadas na região ventral 

(PELOSI; BRAZZI; GATTINONI, 2002). Na posição prona, as forças compressivas 

exercidas pelo coração agem sobre uma menor proporção dos pulmões, já que uma menor 

fração deles está localizada abaixo da área cardíaca. Sendo assim, o peso do coração é 

direcionado para o esterno (PELOSI; BRAZZI; GATTINONI, 2002; ALBERT; HUBMAYR, 

2000). Além disso, a posição prona modifica as propriedades mecânicas regionais e a forma 

da parede torácica e dos pulmões, levando a uma insuflação alveolar mais homogênea 

(PELOSI; BRAZZI; GATTINONI, 2002). Estudo em coelhos sugeriu que o gradiente de 

pressão pleural parece estar relacionado à forma do tórax e dos conteúdos abdominais 

(YANG; KAPLOWITZ; LAI-FOOK, 1989). Na posição prona, o peso do conteúdo 

abdominal fica repousado sobre a superfície do leito, diminuindo o desvio cefálico das regiões 

posteriores do diafragma, fato que ocorre na posição supina (BEPPU; PAIVA, 2005).  

Pelosi et al. (1998) demonstraram, em pacientes com lesão pulmonar aguda, que a 

posição prona resultou em uma significativa redução da complacência da caixa               

tóraco-abdominal. A complacência da caixa torácica não se mostra uniforme, sendo a parte 

esternal mais livre que a parte vertebral. Esta diferença ventro-dorsal da caixa torácica 

encontra-se aumentada na posição supina, já que a região vertebral, fixa, fica dependente e é 

comprimida. Na posição prona, o componente rígido (vertebral) encontra-se agora não 

dependente, estando mais livre, enquanto a região esternal que é livre em supina, passa a ter 

sua expansão limitada. Devido a este rearranjo, a posição prona deve, pelo menos 

parcialmente, redistribuir a aeração em direção às regiões ventrais dependentes, resultando 

assim em uma distribuição mais homogênea da ventilação. Ou seja, na posição supina, a 

expansão pulmonar é menor nas regiões dependentes devido ao peso do pulmão e da massa 
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cardíaca, à movimentação diafragmática e ao formato da caixa torácica, fatores estes que são 

amenizados na posição prona, permitindo uma melhor aeração destas regiões dependentes 

(BEPPU; PAIVA, 2005). O presente trabalho demonstrou alterações na geometria dos 

pulmões e do coração, quando da aplicação da CPAP, o que não ocorreu na posição prona. 

Estudo conduzido em indivíduos sadios demonstrou uma distribuição do ar no 

parênquima pulmonar mais uniforme na posição prona (JONES; HANSELL; EVANS, 2001). 

Esta melhora da distribuição da aeração com a posição prona já foi demonstrada em pacientes 

com lesão pulmonar aguda ou SDRA. Galiatsou et al. (2006) demonstraram uma distribuição 

não uniforme da aeração ao longo do eixo esternovertebral na posição supina, com 

predominância de áreas pouco/não aeradas na região dorsal e hiperaeradas, principalmente, na 

região ventral. Já, na posição prona, houve uma significativa redução de áreas não aeradas e 

aumento da proporção de áreas normo e pouco aeradas, além de não ter sido verificado 

redistribuição de áreas não aeradas para o compartimento ventral. Tais estudos são 

compatíveis com uma melhora da distribuição de aeração na posição prona com diminuição 

da hiperinsuflação alveolar, um efeito possivelmente protetor contra injúria pulmonar 

induzida pelo ventilador. 

6.2.2.4  Efeitos da CPAP de 10 cmH2O sobre as regiões ventral, medial e dorsal da base 

do pulmão na posição prona 

Na análise regional do parênquima pulmonar, na posição prona (regiões ventral, 

medial e dorsal), houve um aumento da aeração com a aplicação da CPAP nas três regiões, 

comparando-se com o basal (sem CPAP). 

Em relação à posição supina, a aplicação da CPAP de 10 cmH2O, na posição 

prona, ocasionou maior aeração na região dorsal (menor densidade pulmonar e maior 

percentual de pixels nas áreas hiperaeradas) e menor aeração na região ventral (maior 

densidade pulmonar e menor percentual de pixels nas áreas hiperaeradas), atingindo 

significância estatística. Na região medial, embora tenha havido uma menor aeração na 

posição prona, não atingiu significância estatística. Houve, ainda, na posição prona, um 

aumento do percentual de pixels nas áreas normoaeradas nas regiões ventral e medial, e 

diminuição na região dorsal em relação à supina. 

A aplicação da CPAP de 10 cmH2O, na posição prona, ocasionou um aumento do 

percentual de pixels nas áreas normoaeradas nas regiões dependentes e não dependentes do 
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pulmão, em relação à posição supina, sem hiperaerar a região não dependente. Na verdade, na 

posição prona, o percentual de pixels nas áreas hiperaeradas das regiões não dependentes 

(dorsal), com CPAP de 10 cmH2O, foi similar ao da mesma região na posição supina (ventral) 

sem CPAP. Ou seja, a aplicação da CPAP, na posição prona, também redistribuiu a aeração 

de modo mais favorável, sem causar o efeito deletério de hiperaeração que a CPAP promoveu 

nas regiões não dependentes, na posição supina. 

Não há trabalhos em sadios que avaliem a distribuição da aeração entre os 

compartimentos pulmonares quando da aplicação de CPAP na posição prona. É provável, 

combinando os resultados do atual estudo com trabalhos que avaliaram a relação V/Q na 

posição prona com CPAP (MURE et al., 2001; NYRÉN et al., 1999), chegar a uma 

explicação global para os presentes achados. 

Na posição prona, a pressão transpulmonar é mais homogênea. Esta distribuição 

uniforme da pressão parece não ser alterada pela aplicação da PEEP, levando a uma expansão 

pulmonar mais uniforme com pouca alteração de perfusão quando da administração da mesma 

(PELOSI; BRAZZI; GATTINONI, 2002). É provável que a homogeneização da aeração, na 

posição prona, não se acompanhe de forma proporcional de mudanças na perfusão, 

explicando porque a relação ventilação-perfusão pode não melhorar com o uso da CPAP na 

posição prona. 

Treppo e Mijailovich e Venegas (1997), analisando a heterogeneidade da relação 

V/Q por TC com emissão de pósitrons em cães, concluíram que, na posição prona, forças 

gravitacionais no fluxo sangüíneo e tecidos pulmonares são contrabalanceadas pelas 

diferenças ventro-dorsais que ocorrem na estrutura pulmonar. Na posição supina, efeitos 

estruturais e da gravidade se tornam aditivos, resultando num substancial aumento dos 

gradientes gravitacionais de ventilação e perfusão, com maior heterogeneidade na relação 

V/Q, causada por um gradiente gravitacional maior da perfusão, apenas, parcialmente 

compensado pela ventilação. No entanto, é difícil extrapolar estes resultados para humanos, 

principalmente, por serem aqueles animais quadrúpedes. 

6.2.2.5  Variáveis fisiológicas e avaliação subjetiva da dispnéia  

Na verdade, em sadios, não se observou diferença em relação às variáveis de FC, f 

e SpO2, com diferentes níveis de CPAP nas posições supina e prona. No entanto, houve 

diferença estatística nos valores de volume corrente mensurados, a partir de níveis maiores de 
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pressão. Mure et al. (2001) demonstraram não haver diferença na ventilação-minuto e 

saturação de oxigênio em indivíduos normais, sem e com o uso de CPAP.  

Comparando-se a sensação de dispnéia com o uso da CPAP entre as posições 

supian e prona, não se observou também diferença estatística. 

Tais dados sugerem que as alterações de hiperaeração pulmonar, induzidas pela 

CPAP até 15 cmH2O, têm pouca repercussão quanto ao conforto respiratório, em voluntários 

sadios, em comparação ao que ocorre em pacientes com DPOC (FORTALEZA, 2006). 

6.3  Relevância clínica e futuros estudos 

O presente trabalho se propôs a avaliar, mediante a utilização da TCAR, os efeitos 

da aplicação de pressão positiva em vias aéreas sobre o parênquima pulmonar normal nas 

posições supina e prona, não havendo, na literatura, dados consistentes que possam esclarecer 

estas questões. O estudo evidenciou um significativo aumento da aeração pulmonar com a 

aplicação da CPAP nas posições supina e prona, esta apresentando uma menor magnitude do 

gradiente ventro-dorsal, havendo maior homogeneização da aeração e menor hiperaeração em 

relação à posição supina. O significado clínico destas alterações a curto prazo ainda é 

desconhecido. Se esta homogeneização pulmonar induzida pela CPAP e pela posição prona 

favorece a relação ventilação/perfusão permanece controverso, bem como quais patologias 

pulmonares se beneficiariam com o uso concomitante da pressão positiva e da mudança 

postural. Além disso, não foram objetos deste estudo a avaliação de outras alterações 

fisiológicas que a CPAP pode induzir, como as alterações hemodinâmicas e sobre o trabalho 

respiratório. Cabe ainda questionar quais os efeitos, a longo prazo, que o uso da CPAP, em 

níveis pressóricos elevados, pode gerar sobre o parênquima pulmonar. Surgem, assim, novas 

motivações que induzem a realização de trabalhos futuros. 
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7  CONCLUSÕES 

A aplicação de diferentes níveis de CPAP de modo não invasivo sobre o 

parênquima pulmonar em voluntários sadios resultou em: 

- Maior aeração, com menor densidade pulmonar e aumento do percentual do nº 

de pixels nas áreas hiperaeradas, a níveis crescentes de CPAP, tanto na posição 

supina como na prona; 

- Maior homogeneização da aeração pulmonar na posição supina, uma vez que 

diminui a magnitude do gradiente ventro-dorsal;  

- Menor hiperaeração (menor percentual do nº de pixels nas áreas hiperaeradas) 

na posição prona em relação à supina, mesmo sem a aplicação da CPAP, 

principalmente nas regiões não dependentes (dorsal em prona e ventral em 

supina), com mínimas alterações nas regiões dependentes, proporcionando 

portanto uma melhor distribuição da aeração pulmonar. 
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A – TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Convidamos o senhor(a) a participar do protocolo de pesquisa: “Efeitos da 

administração da pressão positiva contínua em vias aéreas sobre o parênquima 

pulmonar em voluntários sadios nas posições supina e prona: alterações na tomografia 

computadorizada de alta resolução”. O objetivo desse estudo é avaliar o efeito da VNI 

(Ventilação Não-invasiva) com Pressão Positiva, aplicada por máscara, sobre o pulmão de 

indivíduos normais, com pressões de 5, 10 e 15 cmH2O, em decúbito dorsal (virado para 

cima), e o seu efeito em posição prona (virado para baixo), sem CPAP e com pressão positiva 

em vias aéreas de 10 cmH2O. 

Solicitamos que leia atentamente as informações que se seguem e pergunte o que 

desejar para obter todos os esclarecimentos necessários para decidir conscientemente sobre a 

sua participação neste estudo. 

Então, se de acordo, assine a autorização na última folha. 

  
INFORMAÇÕES: 
 
1. A VNI já tem sido bastante utilizada em diversas patologias pulmonares, sendo o seu uso 

bem definido em casos de insuficiência respiratória aguda, como edema agudo de 

pulmão e nas exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica; também é 

considerada como o tratamento de escolha para pacientes portadores de apnéia obstrutiva 

do sono (SAOS). Como na SAOS não há alterações nos pulmões, torna-se de grande 

importância o conhecimento das repercussões que a pressão positiva em vias aéreas pode 

ocasionar sobre o parênquima pulmonar. 

2. Este estudo visa portanto avaliar os efeitos da pressão positiva aplicada por máscara nas 

vias aéreas sobre o parênquima pulmonar de indivíduos normais, servindo ainda como 

padronização para estudos outros que utilizem este modo de ventilação mecânica em 

pacientes com doenças pulmonares. 
 

ASSIM: 
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1. O Senhor (a), que irá participar deste estudo, será avaliado no ambulatório de 

pneumologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e, se preencher os critérios de 

inclusão e aceitar participar da pesquisa, fará Rx de tórax e Eletrocardiograma para afastar 

existência de doença cardiopulmonar. Em seguida, será encaminhado ao Laboratório 

Cárdio-Pulmonar Dr. Eduardo Krieger, onde será realizada espirometria. A Espirometria é 

um exame que mede os volumes pulmonares e avalia o grau de obstrução da saída do ar. 

O Senhor(a) terá que soprar dentro um tubo que é conectado ao aparelho para que sejam 

feitas as medidas. Após as primeiras medidas será feito aerossol com broncodilatador e 

elas serão repetidas para avaliar a sua melhora. Esse exame demora aproximadamente 15 

a 20 minutos para ser realizado.  

2. O Senhor (a) será levado ao Serviço de Radiologia do Hospital Universitário Walter 

Cantídio onde será realizada a Tomografia Computadorizada de Tórax de Alta Resolução, 

exame que irá visualizar seu pulmão, certificando-se de que você realmente não apresenta 

nenhuma alteração nos pulmões. Antes da realização do exame, você será conectado ao 

ventilador através de uma máscara nasal fixada em sua cabeça para que você se 

familiarize com a VNI; aumentaremos as pressões do mesmo modo que durante o 

procedimento. Será um teste e você poderá recusar sua participação no estudo caso não 

tolere a VNI. Você deitará na mesa do tomógrafo para realização do exame que consiste 

na emissão de raios-x pelo aparelho através de um tubo que gira em torno da mesa. O 

exame será realizado em decúbito dorsal (virado para cima), em respiração espontânea e 

você estará conectado a um monitor através de um bocal, onde estarão sendo 

monitorizados seus ciclos respiratórios e no momento exato da expiração, pediremos para 

você interromper a respiração e faremos o corte. Serão realizados 3 cortes tomográficos 

nas porções superior, média e inferior dos pulmões. Entre um corte e outro, você voltará a 

respirar normalmente. Depois será conectado o ventilador através de uma máscara nasal, 

que será fixada na sua cabeça por onde sairá um fluxo de ar que aumentará conforme o 

aumento da pressão administrada. Para cada nível de pressão (5, 10 e 15), serão feitos 

mais 3 cortes, também em expiração. Seus ciclos respiratórios estarão monitorizados pela 

tela do ventilador e no momento da sua expiração, pediremos que você interrompa a 

respiração para fazermos o corte. Em um segundo momento, você realizará o mesmo 

procedimento na posição prona (virado para baixo); será realizado apenas um corte na 

região inferior do pulmão, em respiração espontânea. Depois você será conectado do 

mesmo modo ao ventilador e usaremos apenas a pressão de 10 cmH2O para realização de 

mais um corte na região inferior do pulmão. Durante todo o procedimento, você será 



  

 

100

monitorizado com uso de oxímetro de pulso (colocado no seu dedo indicador) para 

medida do oxigênio no sangue.  

3. O Senhor(a) tem liberdade de desistir ou interromper a participação neste estudo, sem a 

necessidade de qualquer explicação e sem que isto venha a interferir no seu atendimento 

médico nesta instituição. 

4. Caso sejam verificadas pelos pesquisadores, quaisquer alterações que possam 

comprometer a saúde, devido aos procedimentos ou equipamentos, o Senhor(a) será 

excluído da pesquisa. 

5. O Senhor(a) poderá se beneficiar desse exame, pois serão realizados exames que 

diagnosticarão doenças cardiopulmonares que possam existir. 

6. O uso da VNI pode ocasionar complicações raras como: desconforto respiratório, leve 

aumento da falta de ar, distensão gástrica, pneumotórax. Essas complicações são muito 

improváveis nesse estudo, pois o tempo de uso do CPAP é muito reduzido, 

aproximadamente de 30 minutos. 

7. Em caso de qualquer complicação o senhor (a) será atendido pelos pesquisadores, que são 

Pneumologistas e Intensivistas, ficando os mesmos responsáveis por sua assistência 

médica. 

8. Os seus dados de identificação serão mantidos em sigilo por ocasião da exposição e/ou 

publicação dos resultados obtidos neste ensaio. 

9. Ficam os responsáveis por esta pesquisa, abaixo identificados, encarregados de informar 

ou esclarecer, em relação ao progresso da mesma, em qualquer tempo, conforme sua 

solicitação. 

10. Não haverá qualquer forma de ressarcimento de despesas, haja vista, que não acarretará 

em qualquer prejuízo financeiro ao Senhor (a) devido à pesquisa. 
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR ESTE TRABALHO: 

Nome: Geórgia Freire Paiva Winkeler   

Simone Castelo Branco Fortaleza  

            Marcelo Alcântara Holanda  

Telefone para contato: Geórgia Freire Paiva Winkeler: (85) 8899-4890  

 Simone Castelo Branco Fortaleza: (85) 9987-55-42 

                                     Marcelo Alcântara Holanda: (85) 9973-07-14 

 

Quaisquer dúvidas sobre a participação na pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa: (85) 40098338 

 

AUTORIZAÇÃO 

O abaixo assinado ___________________________________________________________, 
                                                                     Nome 

_____ anos, R.G. n°___________________ ________________, residente e domiciliado à 
idade                                             identidade                     órgão emissor 

___________________________________________________________________________  
endereço – número – bairro – cidade – Estado 

Declara que é de livre e espontânea vontade que autoriza sua (ou do paciente pelo qual é 

responsável, abaixo identificado) participação como voluntário do projeto de pesquisa 

“Efeitos da administração da pressão positiva contínua em vias aéreas sobre o 

parênquima pulmonar em voluntários sadios nas posições supina e prona: alterações na 

tomografia computadorizada de alta resolução” 

 

Data: ___________________  Hora: ___________________   

 

___________________________________  
Assinatura do Paciente 
 
 
___________________________________  
Assinatura do Investigador 
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APÊNDICE B – Lista para checagem 
 

 
“Efeitos da administração da pressão positiva contínua em vias aéreas sobre o 
parênquima pulmonar em voluntários sadios nas posições supina e prona: alterações na 
tomografia computadorizada de alta resolução” 
 

1. Selecionar o voluntário 

Idade maior que 18 anos 

Não fumante (passivo ou ativo) 

Sem história de broncoespasmo ou alergias 

2. Fazer Pré-screening 

R-X tórax em PA: excluir doenças pulmonares 

ECG: excluir doenças cardíacas 

3. Assinatura do termo de consentimento livre esclarecido 

4. Espirometria padrão 

4.1. Aparelho Matrescreen PFT, Jaeger, Alemanha 

4.2.. Pela manhã 

4.3. Calibragem imediatamente antes 

4.4. Manobra CVF e VEF1 sem BD 

4.5.. Manobra CVF e VEF1 com BD (Salbutamol spray 400mcg) 

4.6. Registrar curvas FxV e Vx T – impresso e arquivo eletrônico 

4.7. Confirmar ausência de distúrbio ventilatório 

5. Preparar o material: 

5.1. Ventilador 

-Respirador Vision®, traquéias longas 

-Máscara nasal para VNI + fixação 

5.2. Pneumotacógrafo 

5.3. Monitor Dixtal 

-Módulos de: 

Mecânica pulmonar: Fluxo e volume 

Oxímetro de pulso 

5.4. Escala analógica visual de conforto respiratório 

5.5 Escala de dispnéia de Borg 
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6. Transporte do equipamento e paciente para tomografia 

7. Calibrações 

7.1. Tomógrafo (para ar e água) 

  7.2. Sensores e monitor 

8. Preecher ficha de dados durante a realização do exame: TCAR com e em VNI 

9. Cortes tomográficos 

Ajustes 

Tempo 1,8s 

Colimação 1,5mm 

FOV: 312mm 

Matriz 512 x 512 pixels 

120Kv 

Escanograma 50mA 

Cortes: 200mA 

WL/WW: -600/1600 

10. Randomização para as posições supina e prona 

 10.1. Sortear a posição:  

1. supina 

  2. prona 

 10.2. Sortear a seqüência das pressões 

1.Posição supina (24 seqüências possíveis com pressões de 0, 5, 10 e 15 

cmH2O) 

1.1.     0, 5,10  e 15 

1.2.     0, 5, 15 e 10 

                  1.3.     0, 10, 5 e 15 

                  1.4.     0, 10, 15 e 5 

                  1.5.     0, 15, 5 e 10 

                  1.6.     0, 15, 10 e 5 

                  1.7.     5, 0, 10 e 15 

                  1.8.     5, 0, 15 e 10 

                  1.9.     5, 10, 0 e 15 

                                 1.10.   5, 10, 15 e 0 

               1.11.    5, 15, 0 e 10 

               1.12.    5, 15, 10 e 0 
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               1.13.    10, 0, 5 e 15 

               1.14.    10, 0, 15 e 5 

               1.15.    10, 5, 0 e 15 

               1.16.    10, 5, 15 e 0 

               1.17.    10, 15, 0 e 5 

               1.18.    10, 15, 5 e 0 

               1. 19.   15, 0, 5 e 10 

               1.20.    15, 0, 10 e 5 

               1.21.    15, 5, 0 e 10 

               1.22.    15, 5, 10 e 0 

               1.23.    15, 10, 0 e 5 

               1.24.    15, 10, 5 e 0 

                    2. Posição prona 

                     2.1.     0, 10 

                     2.2.    10, 0 

11. Treinar manobra CRF 

12. Garantir corte em CRF – inspeção visual das curvas de volume e fluxo 

13. Manobras em posição supina: 

Sem VNI – cortes em ápice, hilo e base 

Com VNI pressões de 5, 10 e 15 cmH2O aleatoriamente – cortes em ápice, hilo e base 

14. Manobras em posição prona: 

 Sem VNI – corte em base 

 Com VNI pressão de 10 cmH2O – corte em base 

15. Armazenar cortes no computador do tomógrafo 

16. Gravar em CD – abrir e confirmar visualização das imagens 

17. Dispensar o voluntário e guardar equipamento 
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Tabela de parâmetros medidos durante o experimento 

 
Posição supina 

 Espontâneo CPAP 5 CPAP 10 CPAP15 
SpO2     
VC (3 medidas)     
F     
FC     
BORG     
Curvas (3)     
Cortes     

 
 

 

Posição prona 

 Espontâneo CPAP 10 
SpO2   
VC (3 medidas)   
F   
FC   
BORG   
Curvas (3)   
Cortes   
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Análise das imagens tomográficas 
 
Software Osíris versão 4.16 
 

 Análise quantitativa 

1. Abrir programa 

2. Diretório D: Geórgia – Mestrado – Selecionar as imagens  

3. Clicar em “patient list” 

4. Selecionar seqüência das imagens  

5. Clicar em “open” 

6. Imagem selecionada: clicar na barra superior “Display” 

7. Clicar: “Color adjust mode” – “Absolute mode” 

8. Novamente “Display”  

9. Em seguida “Color mask”  

10. Selecionar intervalo entre -400 a -1100 

11. Clicar em “ROI” – clicar na região de interesse e “O.K.” 

12. Região selecionada de amarelo – clicar na imagem a ser analisada e “OK” 

13. Após selecionar região de interesse clicar “Overlays” – “Show data” 

14. Aparecerá o histograma e clicar “Save” 

15. Selecionar pasta para gravar os dados 

16. Abre o programa Excel (dados gravados como o nº de pixels para cada densidade) 

17. Agrupar as densidades com intervalo de 50 em 50 UH (-1100/-1050; -1050/-1000; 

..........até +50/+100) 

18. Analisar dados agrupados (ápice, hilo e base) e subdividindo em regiões ventral, 

medial e dorsal 

19. Confeccionar os gráficos 

19.1. Posição supina 

 a) Nº pixels X regiões (ápice + hilo+ base) com pressões de 0, 5, 10 e 15 

cmH2O 

 b) Densidade média das 3 regiões com pressões de 0, 5, 10 e 15 cmH2O 

 c) Densidade média nas subregiões ventral, medial e dorsal 

d) Percentual de áreas hiperaeradas nos 3 cortes (ápice + hilo + base) com 

pressões de 0, 5, 10 e 15 cmH2O. Idem para as subregiões ventral, medial e dorsal 
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19.2. Posição prona 

  a) Nº pixels X região (base) com pressões de 0 e 10 cmH2O 

  b) Densidade média da base com pressões de 0 e 10 cmH2O e das      

sub-regiões ventral, medial e dorsal 

  c)Percentual de áreas hiperaeradas X região (base) com pressões de 0 e 

10 cmH2O e das sub-regiões ventral, medial e dorsal 

  

Análise qualitativa – Software Osiris 

1. Imagem selecionada: clicar “Display” – “Adjust color” – “Black saturation” 

2. Selecionar o intervalo 

3. Aparecerá a imagem tomográfica com máscara colorida 

4. Salvar as imagens 
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APÊNDICE C – Fichas individuais 
 
 
 
VOLUNTÁRIO 1 
Nome: EBS    Idade: 21 a  Sexo: M    
Peso: 76 Kg    Altura: 175 cm   IMC: 24,83 Kg/m2 

 
 Previsto 

(Pereira) 
Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 5,25 5,09 96,95 5,23 99,6 
VEF1 (l) 4,51 4,74 105,09 4,79 106,2 
VEF1 / CVF 0,86 0,93 108,1 0,91 105,8 

 
Seqüência sorteada: 1ª: Prona : 0; 10 
              2ª Supina: 15; 10; 5; 0 
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 98% 98% 98% 97% 
VC (ml) 
(média) 

410 473 417 532 

f 24 25 25 28 
FC 70 63 65 65 
BORG 0 0 0 0 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 97% 98% 
VC 305 317 
f 20 20 
FC 75 76 
BORG 0 0 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -698 -806 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -730 -783 -802 -812 
Hilo -725 -784 -827 -832 
Base -732 -790 -812 -830 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -643 -771 
RM -693 -795 
RD -739 -837 
TOTAL -698 -806 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV -773 -822 -850 -863 
RM -734 -790 -806 -824 
RD -684 -753 -799 -817 
TOTAL -729 -787 -816 -829 
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 8,99 10,20 16,99 19,66 
RM 5,75 7,98 10,14 13,06 
RD 3,88 6,60 8,36 9,93 

TOTAL 6,02 8,15 11,50 13,60 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 1,74 6,47 
RM 4,42 11,07 
RD 5,18 12,22 

TOTAL 4,09 10,57 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 85,23 87,26 80,31 77,99 
RM 86,31 87,42 85,07 82,48 
RD 84,70 87,15 88,13 86,88 

TOTAL 84,89 87,20 84,14 82,48 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 83,63 88,85 
RM 83,41 82,89 
RD 88,73 84,83 

TOTAL 85,25 86,52 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 5,78 2,54 2,70 2,35 
RM 7,94 4,60 4,79 4,46 
RD 11,42 6,25 3,51 3,19 

TOTAL 9,09 4,65 4,36 3,92 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 14,63 4,68 
RM 12,17 6,04 
RD 6,09 2,95 

TOTAL 10,66 2,91 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 1) 
Supina 0 

Supina 5 

Supina 10 

Supina 15 

                              Prona 0                 Prona 10 
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VOLUNTÁRIO 2 

Nome: AMMR    Idade: 24 a  Sexo: M    
Peso: 72 Kg    Altura: 178 cm   IMC: 22,78 Kg/m2 

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 5,36 5,13 96,20 5,34 99,6 
VEF1 (l) 4,57 4,75 103 4,94 108 
VEF1 / CVF 0,85 0,92 108 0,92 108 
 
Seqüência sorteada: 1ª: Prona : 0; 10 
              2ª Supina: 0; 10; 15; 5 
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 97% 98% 97% 98% 
VC (ml) 
(média) 

515 417 554 921 

F 18 14 12 12 
FC 63 59 60 60 
BORG 0 0 0 0,5 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -802 -814 -830 -848 
RM -768 -770 -889 -813 
RD -734 -743 -777 -797 
TOTAL -767 -775 -798 -817 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 97% 98% 
VC 627 792 
f 16 8 
FC 64 66 
BORG 0 1 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -743 -792 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -751 -756 -778 -801 
Hilo -768 -785 -805 -821 
Base -772 -773 -800 -824 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -717 -778 
RM -737 -782 
RD -772 -816 
TOTAL -743 -792 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 11,36 12,35 17,10 18,85 
RM 7,06 7,68 8,61 12,28 
RD 5,29 5,91 6,83 8,99 

TOTAL 7,66 8,50 10,26 13,30 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 6,22 7,45 
RM 6,94 9,51 
RD 5,37 9,38 

TOTAL 6,23 9,01 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 83,79 83,60 78,31 77,71 
RM 86,42 85,68 85,55 82,66 
RD 88,17 87,53 88,43 86,65 

TOTAL 85,51 85,04 84,02 81,96 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 82,42 87,37 
RM 83,43 83,65 
RD 89,91 87,12 

TOTAL 84,28 84,86 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 4,85 4,05 4,59 3,44 
RM 6,52 6,64 5,84 5,06 
RD 6,54 6,56 4,74 4,36 

TOTAL 6,83 6,46 5,72 4,74 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 11,36 5,18 
RM 9,63 6,84 
RD 4,72 3,5 

TOTAL 9,49 6,13 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 2) 
Supina 0 

Supina 5 

Supina 10 

Supina 15                         

 
 
                            Prona 0                 Prona 10 
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VOLUNTÁRIO 3 
Nome: TGO   Idade: 24 a  Sexo: M    
Peso: 82 Kg    Altura: 178 cm   IMC: 25,94 Kg/m2 

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 5,38 4,85 90 4,96 92 
VEF1 (l) 4,60 3,64 80 3,82 83 
VEF1 / CVF 0,85 0,75 88 0,77 90 
 
Seqüência sorteada: 1ª: Supina  : 0; 5; 15; 10 
              2ª Supina: 0; 10 
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 98% 99% 97% 99% 
VC (ml) 
(média) 

581 709 965 1127 

F 10 6 6 8 
FC 78 74 69 77 
BORG 0 1 2 3 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -813 -818 -832 -862 
RM -769 -766 -803 -814 
RD -743 -768 -792 -835 
TOTAL -773 -782 -808 -831 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 96% 97% 
VC 812 1009 
f 7 6 
FC 78 75 
BORG 0 0,5 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -769 -826 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -747 -760 -782 -816 
Hilo -777 -787 -811 -834 
Base -775 -781 -813 -838 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -756 -793 
RM -752 -817 
RD -803 -862 
TOTAL -769 -826 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 10,50 13,33 14,33 21,49 
RM 8,37 7,52 9,90 13,62 
RD 6,02 6,65 9,20 12,61 

TOTAL 8,25 8,89 11,50 15,58 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 6,34 11,46 
RM 8,04 12,23 
RD 6,92 15,77 

TOTAL 7,51 13,20 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 85,82 82,58 82,03 75,61 
RM 84,77 85,17 85,26 80,56 
RD 86,95 88,29 85,78 84,90 

TOTAL 85,10 85,04 83,66 79,79 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 87,85 83,03 
RM 82,56 83,11 
RD 89,78 82,54 

TOTAL 85,40 82,50 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 3,68 4,09 3,64 2,9 
RM 6,86 7,31 4,84 5,82 
RD 7,03 5,06 5,02 2,49 

TOTAL 6,65 6,07 4,84 4,63 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 5,81 5,51 
RM 9,4 4,66 
RD 3,3 1,69 

TOTAL 7,09 4,3 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 3) 
 Supina 0 

 Supina 5 
 Supina 10 
Supina 15  
 
 
                              Prona 0                 Prona 10 
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VOLUNTÁRIO 4 
Nome: MVCFC   Idade: 42 a  Sexo: F    
Peso: 58 Kg    Altura: 162 cm   IMC: 22,13 Kg/m2 

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 3,31 4,32 130 4,25 128 
VEF1 (l) 2,81 2,96 105 3,15 112 
VEF1 / CVF 0,85 0,77 90 0,74 87 
 
Seqüência sorteada: 1ª: Prona  : 0; 10 
              2ª Supina: 5; 10; 15; 0 
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 99% 98% 98% 99% 
VC (ml) 
(média) 

433 536 564 774 

F 14 11 11 11 
FC 70 73 72 70 
BORG 0 0 0 0 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -826 -832 -853 -862 
RM -792 -796 -830 -840 
RD -759 -768 -806 -821 
TOTAL -792 -799 -830 -839 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 98% 98% 
VC 520 585 
f 11 12 
FC 80 80 
BORG 0 0 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -764 -814 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -790 -795 -812 -826 
Hilo -792 -806 -834 -848 
Base -793 -794 -828 -843 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -713 -784 
RM -766 -817 
RD -796 -829 
TOTAL -764 -814 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 12,26 13,52 16,94 19,81 
RM 8,30 8,34 13,29 15,27 
RD 6,55 6,81 7,79 10,62 

TOTAL 8,89 9,54 13,00 15,48 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 4,77 10,05 
RM 7,23 10,91 
RD 5,99 10,26 

TOTAL 6,37 10,60 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 83,83 82,99 80,22 77,30 
RM 86,59 86,18 82,61 81,08 
RD 86,97 87,20 88,72 85,87 

TOTAL 85,27 85,15 83,07 80,91 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 85,13 83,87 
RM 85,90 84,94 
RD 90,12 86,15 

TOTAL 86,14 84,81 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 3,91 3,49 2,84 2,89 
RM 5,11 5,48 4,1 3,65 
RD 6,48 5,99 3,49 3,51 

TOTAL 5,84 5,31 3,93 3,61 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 10,1 6,08 
RM 6,87 4,15 
RD 3,89 3,59 

TOTAL 7,49 4,59 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 4) 
 Supina 0 

 Supina 5 
  

Supina 10 

Supina 15  

 
 
                              Prona 0                 Prona 10 
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VOLUNTÁRIO 5 
Nome: FJOP   Idade: 24 a  Sexo: M   
Peso: 58 Kg    Altura: 161 cm   IMC: 22,39 Kg/m2 

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 4,36 3,87 89 3,75 86 
VEF1 (l) 3,77 3,23 85 3,23 85 
VEF1 / CVF 0,86 0,83 96 0,86 100 
 
Seqüência sorteada: 1ª: Prona  : 10; 0 
              2ª Supina: 0; 5; 10; 15;  
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 98% 97% 98% 97% 
VC (ml) 
(média) 

376 485 558 661 

F 17 10 14 20 
FC 73 65 69 65 
BORG 0 0 0,5 0 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -789 -810 -841 -855 
RM -765 -779 -806 -827 
RD -726 -739 -775 -796 
TOTAL -761 -775 -806 -823 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 97% 97% 
VC 460 844 
f 13 15 
FC 80 86 
BORG 0 0 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -756 -799 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -756 -773 -799 -811 
Hilo -760 -775 -809 -825 
Base -768 -776 -807 -821 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -727 -772 
RM -758 -798 
RD -774 -818 
TOTAL -756 -799 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 7,87 9,94 15,66 20,24 
RM 6,09 6,62 8,62 12,24 
RD 4,00 4,91 5,88 7,52 

TOTAL 6,08 7,04 9,89 13,36 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 5,46 5,88 
RM 7,55 9,01 
RD 5,79 8,54 

TOTAL 6,46 8,13 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 86,82 85,84 81,07 76,53 
RM 87,62 87,68 86,64 83,80 
RD 88,88 87,79 88,75 87,92 

TOTAL 87,14 86,55 84,93 82,01 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 85,35 89,27 
RM 83,60 85,68 
RD 89,72 88,94 

TOTAL 86,10 87,68 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 5,31 4,22 3,27 3,23 
RM 6,29 5,7 4,74 3,96 
RD 7,12 7,3 5,37 4,56 

TOTAL 6,78 6,41 5,18 4,63 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 9,19 4,85 
RM 8,85 5,31 
RD 4,49 2,52 

TOTAL 7,44 4,19 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 5) 
Supina 0 

           
 
Supina 5 

           
 
Supina 10 

           
 
Supina 15 

            
 
 
                                 Prona 0                                                                                  Prona 10 
 

                                                    
 
 
 



  

 

123

 
 
 
 

VOLUNTÁRIO 6 
Nome: JEFJ   Idade: 23 a  Sexo: M   
Peso: 68 Kg    Altura: 180 cm   IMC: 20,98 Kg/m2                              

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 5,50 5,01 91% 4,96 90% 
VEF1 (l) 4,69 4,39 93% 4,60 98% 
VEF1 / CVF 0,85 0,87 102% 0,92 108% 
 
Seqüência sorteada: 1ª: Prona  : 10; 0             

2ª Supina: 5; 15; 10; 0  
 

 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 97% 98% 97% 99% 
VC (ml) 
(média) 

494 549 494 809 

f 13 13 15 16 
FC 64 63 72 69 
BORG 0 0 0 0 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -824 -823 -869 -872 
RM -785 -786 -814 -845 
RD -742 -765 -814 -838 
TOTAL -781 -790 -830 -848 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 98% 98% 
VC 642 568 
f 15 12 
FC 72 76 
BORG 0 0 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -796 -811 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -774 -785 -821 -835 
Hilo -775 -788 -830 -854 
Base -788 -794 -832 -853 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -760 -772 
RM -783 -800 
RD -831 -853 
TOTAL -796 -811 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 9,90 12,68 22,31 22,91 
RM 7,91 7,52 11,69 14,97 
RD 4,80 6,37 9,38 12,87 

TOTAL 7,32 8,57 13,18 16,82 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 4,89 6,80 
RM 9,19 11,05 
RD 7,96 12,64 

TOTAL 7,98 10,46 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 86,9 83,77 75,43 74,50 
RM 86,51 87,38 83,21 81,58 
RD 88,86 88,22 87,06 84,12 

TOTAL 87,04 86,11 82,17 79,49 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 89,20 87,70 
RM 84,07 82,83 
RD 89,23 84,91 

TOTAL 86,39 84,22 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 3,2 3,55 2,26 2,59 
RM 5,58 5,1 5,1 3,45 
RD 6,34 5,41 3,56 3,01 

TOTAL 5,64 5,32 4,65 3,69 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 5,91 5,5 
RM 6,74 6,12 
RD 2,81 2,45 

TOTAL 5,63 5,32 



  

 

125

 
 
 
CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 6) 
Supina 0 

           
 
Supina 5 

            
 
Supina 10 

          
 
Supina 15 

           
 
                                                  Prona 0                                                               Prona 10 
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VOLUNTÁRIO 7 
Nome: GBC   Idade: 25 a  Sexo: M   
Peso: 74 Kg    Altura: 178 cm   IMC: 23,41 Kg/m2                             

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 5,34 4,25 80% 4,23 79% 
VEF1 (l) 4,54 3,76 82% 3,79 83% 
VEF1 / CVF 0,85 0,88 103% 0,85 104% 
 
Seqüência sorteada: 1ª: Supina: 15; 10; 5; 0              

2ª Supina: 0; 10 
 
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 97% 97% 96% 97% 
VC (ml) 
(média) 

314 336 375 409 

f 10 12 12 13 
FC 65 62 62 63 
BORG 0 0 0 0 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -777 -820 -850 -833 
RM -737 -781 -814 -833 
RD -684 -751 -794 -817 
TOTAL -734 -787 -822 -836 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 97% 97% 
VC 317 366 
f 11 12 
FC 62 65 
BORG 0 0 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -754 -799 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -730 -780 -823 -835 
Hilo -742 -806 -817 -841 
Base -734 -779 -827 -840 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -708 -753 
RM -748 -798 
RD -782 -823 
TOTAL -754 -799 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 10,75 15,55 21,98 23,85 
RM 8,15 11,32 12,88 15,97 
RD 4,36 8,35 12,03 14,88 

TOTAL 8,47 12,62 16,77 19,23 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 3,31 7,68 
RM 6,70 9,78 
RD 7,06 11,76 

TOTAL 5,70 9,50 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 80,34 79,57 74,02 72,48 
RM 81,80 81,47 82,33 79,75 
RD 82,19 83,90 82,10 80,02 

TOTAL 81,34 80,70 78,19 76,48 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 86,23 84,28 
RM 84,74 85,11 
RD 87,58 84,24 

TOTAL 86,46 84,60 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 8,91 4,88 4 3,67 
RM 10,05 7,21 4,79 4,28 
RD 13,45 7,75 5,87 5,1 

TOTAL 10,19 6,68 5,04 4,29 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 10,46 8,04 
RM 8,56 5,11 
RD 5,36 4 

TOTAL 7,84 5,9 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 7) 
Supina 0 

                     
 
Supina 5  

          
 
Supina 10          

       
 
Supina 15 

             
 
 
 
 
                                   Prona 0                                                                             Prona 10 
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VOLUNTÁRIO 8 
Nome: CMML   Idade: 24 a  Sexo: F   
Peso: 64 Kg    Altura: 172 cm   IMC: 21,69 Kg/m2                              

 
 

 Previsto 
(Pereira) 

Pré-BD % Previsto Pós-BD % Previsto 

CVF (l) 4,04 3,66 90% 3,71 91% 
VEF1 (l) 3,53 3,54 100% 3,50 99% 
VEF1 / CVF 0,87 0,96 110% 0,94 108% 
 
Seqüência sorteada: : 1ª: Supina: 15; 10; 5; 0             

  2ª Supina: 0; 10 
 
 
 
SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
SpO2 96% 96% 96% 96% 
VC (ml) 
(média) 

475 478 490 524 

f 14 13 15 14 
FC 75 75 80 78 
BORG 0 0 0 0 
 
DENSIDADE PULMONAR MÉDIA (UH) 
 

     

 
 

 

RV -790 -792 -807 -831 
RM -743 -746 -770 -790 
RD -717 -714 -745 -785 
TOTAL -747 -756 -773 -798 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONA ZEEP CPAP 10
SpO2 98% 98% 
VC 437 492 
f 18 22 
FC 83 74 
BORG 0 0 

PRONA ZEEP CPAP 10
Base -765 -794 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
Ápice -713 -727 -742 -774 
Hilo -753 -731 -775 -803 
Base -754 -757 -782 -809 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV -727 -754 
RM -758 -780 
RD -795 -837 
TOTAL -765 -794 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
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PERCENTUAL ÁREAS HIPERAERADAS (%) 
 

 
 
 
PERCENTUAL ÁREAS NORMOAERADAS (%) 
 

 
 
 
    
PERCENTUAL ÁREAS POUCO/NÃO AERADAS (%) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 6,77 8,45 10,40 12,74 
RM 4,87 5,33 6,37 7,06 
RD 3,34 3,86 5,52 6,39 

TOTAL 5,39 5,89 7,04 8,64 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 4,14 5,31 
RM 5,91 8,85 
RD 4,87 10,61 

TOTAL 5,25 8,79 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 87,40 88,70 85,95 84,35 
RM 88,05 87,81 87,80 87,03 
RD 90,08 87,92 87,65 87,60 

TOTAL 87,50 87,86 87,40 86,53 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 89,01 88,00 
RM 87,38 84,93 
RD 91,22 86,63 

TOTAL 88,31 86,56 

SUPINA ZEEP CPAP 5 CPAP 10 CPAP 15
RV 5,83 2,85 3,65 2,91 
RM 7,08 6,86 5,83 5,91 
RD 6,58 8,22 6,83 6,01 

TOTAL 7,11 6,25 5,56 4,83 

PRONA ZEEP CPAP 10
RV 6,85 6,69 
RM 6,71 6,22 
RD 3,91 2,76 

TOTAL 6,44 4,65 
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CORTES TOMOGRÁFICOS COM MÁSCARA COLORIDA (Voluntário 8) 
Supina 0 

        
 
Supina 5 

        
 
Supina 10 

        
 
Supina 15 

       
 
 
                                         Prona 0                                                           Prona 10 
 

                                       
 
 
 
 
 



  

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 
 



  

 

133

 

 
 
 

 

 

 
ANEXO A 

 

 

ANEXO A 


