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RESUMO 

 

 

Couto LP. Estudo do funcionamento da ventilação assistida proporcional plus 

em um sistema pulmonar mecânico [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2012.  

 

INTRODUÇÃO: Ventilação assistida proporcional plus é um novo conceito de 

suporte ventilatório assistido que visa atuar de acordo com os níveis de esforço 

inspiratório, mecânica respiratória e níveis de porcentagem de apoio. A 

complexa interação entre esses fatores que comandam a sua função é de difícil 

interpretação na prática clínica. O objetivo deste estudo é provocar alterações 

na complacência, resistência e esforços inspiratórios, em um sistema pulmonar 

mecânico, para entender o funcionamento e as respostas desse modo nas suas 

diferentes porcentagens de apoio. MÉTODOS: No Laboratório de Ventilação 

Mecânica da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, um ventilador Interplus da marca Intermed foi 

conectado em um pulmão mecânico da marca Michigan Instruments Inc, com a 

finalidade de gerar diferentes níveis de esforços inspiratórios e para disparar o 

ventilador Puritan-Bennett 840 da marca Covidien. Os volumes correntes 

expirados foram medidos e posteriormente comparados através do método 



 
 

 

estatístico ANOVA two-way, para 10 níveis de porcentagem de apoio (de 5% a 

95%), 3 níveis de complacência (50, 100 e 150 mL/cmH2O), 3 níveis de 

resistência (5, 20 e 50 cmH2O/L/s) e 4 níveis de esforço inspiratório (-2, -5, -8 e 

-15 cmH2O). RESULTADOS: Trezentas e sessenta medidas de volume 

corrente expirado foram obtidas. Os volumes correntes expirados aumentaram 

significativamente com o incremento dos esforços inspiratórios, durante altos 

esforços inspiratórios e altas complacências. Diminuíram significativamente 

durante o incremento das resistências, especialmente quando combinado com 

baixos esforços inspiratórios e baixas complacências. O fenômeno de 

sobreassistência (runaway) ocorreu com porcentagem de apoio de 95% 

combinada com alta resistência e alta complacência. CONCLUSÃO: O modo 

ventilação assistida proporcional plus respondeu adequadamente às alterações 

provocadas nas complacências e nos esforços inspiratórios testados. 

Respondeu à situações de resistência extremamente alta somente quando 

associado com altos esforços inspiratórios. Não houve fenômeno de 

sobreassistência em porcentagens de apoio menores que 95%. 

 

Descritores: 1. Ventilação com pressão positiva intermitente; 2. Respiração 

artificial; 3. Ventilação mecânica; 4. Ventiladores mecânicos; 5. Medidas de 

volume pulmonar; 6. Mecânica respiratória; 7. Fenômenos fisiológicos 

respiratórios. 

 

 



 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

Couto LP. Study of the functioning of the proportional assist ventilation plus in a 

mechanical lung model [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2012.  

 

BACKGROUND: Proportional assist ventilation plus (PAV+) is a new concept of 

assist ventilatory support conceived to act according to the levels of inspiratory 

efforts, respiratory mechanics and percentages levels of assistance. This 

complex interaction among the factors commanding its function is difficult to 

detect in clinical setting. This study aimed to provoke changes in compliance, 

resistance and inspiratory efforts in a lung simulator to understand the 

responses of PAV+ support. METHODS: In the Mechanical Ventilation 

Laboratory at University of São Paulo, an Inter Plus ventilator (Intermed ®) 

connected to lung simulator (Michigan Instruments Inc) acted triggering Puritan-

Bennett 840 ventilator (Covidien ®) at different levels of inspiratory efforts. 

Expiratory tidal volumes were measured and compared (ANOVA-2-way) at 10 

levels of PAV+ support (from 5% to 95%), 3 levels of lung simulator compliance 

(50, 100, 150 mL/cmH20), 3 levels of airway resistance (5, 20, 50 cmH20/L/s) 



 
 

 

and 4 levels of inspiratory effort ( -2, -5, -8, -15 cmH20). RESULTS: A total of 

360 tidal volumes were measured. They increased significantly during increment 

of inspiratory efforts and during higher inspiratory efforts with higher 

compliances. They decreased significantly during respiratory resistance 

increments, especially when combined with low inspiratory efforts and 

compliances. Runaway occurred during PAV+ support of 95% combined with 

high respiratory resistance and compliance. CONCLUSIONS: PAV+ responded 

adequately to provoked changes in the tested respiratory compliances and 

inspiratory efforts. It responded to very high resistance only when associated 

with high inspiratory efforts. There was no runaway phenomenon during PAV+ 

assistance below 95%. 

 

Descriptors: 1. Intermittente positive pressure ventilation; 2. Respiration, 

artificial; 3. Mechanical ventilation; 4. Ventilators, mechanical; 5. Lung volume 

measurements; 6. Respiratory mechanics; 7. Respiratory physiological 

phenomena. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Ventilação mecânica, um cenário atual 

        A evolução da ventilação mecânica nos últimos anos tem possibilitado a 

detecção de diversos tipos de assincronia entre o paciente e o ventilador 

mecânico durante os modos assistidos e espontâneos de ventilação mecânica 

(Kondili et al., 2009; Branson, 2011; De Wit, 2011; De Wit et al., 2011; Epstein, 

2011; MacIntyre, 2011; Navalesi, 2011; Pierson, 2011; Sassoon, 2011). Os 

principais tipos de assincronia detectadas são: disparo inefetivo (90% dos 

casos); auto-disparo; duplo disparo; ciclagem prematura e atraso de ciclagem 

(Appendini, 2011). A detecção da assincronia a beira leito através da análise 

das curvas de pressão, fluxo e volume dispostas na tela dos ventiladores 

mecânicos mais modernos, muitas vezes, são de difícil detecção (Colombo et 

al., 2011). Assim, recentemente foram propostas medidas de análise espectral 

da onda de fluxo inspiratório para detecção da assincronia em pacientes 

ventilados mecanicamente, as quais permitem a verificação de assincronia em 

pacientes ventilados no modo pressão de suporte (Gutierrez et al., 2011).   

A ventilação com pressão de suporte (PSV) consiste no oferecimento de 

níveis pré-determinados e constantes de pressão positiva nas vias aéreas dos 

pacientes, aplicada apenas durante a fase inspiratória (MacIntyre et al., 1990; 

MacIntyre e Ho, 1991; Mancebo, 1995; Brochard, 1996; Branson e Campbell, 
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1998; Diehl et al., 1999; Prinianakis et al., 2003; Hess, 2005; Sarkar e Donn, 

2007; Singer, 2011). A PSV é considerada um modo ventilatório espontâneo, 

pois requer o reconhecimento de um esforço do paciente para sua ativação.  

Normalmente, isto é feito através da detecção de uma pequena queda na 

pressão de base nas vias aéreas (disparo por pressão)  ou através da detecção 

de um pequeno fluxo em direção às vias aéreas do paciente (disparo por fluxo).  

Após o disparo do ventilador mecânico ocorrerá a entrada de um alto fluxo de 

ar, livre e decrescente que pressurizará as vias aéreas e o sistema respiratório 

do paciente até serem atingidos os níveis de pressão de suporte pré-

determinados no ventilador mecânico. Para que o ventilador seja capaz de 

gerar uma pressão inspiratória constante, é necessária a liberação quase 

instantânea de um alto fluxo inspiratório, suficiente não apenas para atender a 

demanda inspiratória  do paciente, mas também para manter o circuito do 

ventilador pressurizado no nível da pressão suporte. Isto significa que o 

ventilador tem que ser sempre capaz de gerar um fluxo inspiratório ligeiramente 

maior ou igual ao solicitado pelo paciente a cada instante, necessitando de um 

sistema ágil, microprocessado  e automático de retroalimentação de fluxos 

(Branson et al., 1990; MacIntyre et al., 1990; MacIntyre e Ho, 1991; Mancebo, 

1995; Dojat et al. 2000; Du et al., 2001; Tokioka et al., 2001;  Richard et al., 

2002; MacIntyre, 2011).  

No modo PSV não há controle do volume corrente inspirado. O volume 

corrente, assim como o fluxo inspiratório, serão sempre conseqüência de quatro 

variáveis: esforço muscular do paciente, nível de pressão de suporte utilizado, 
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mecânica respiratória (complacência e resistência do sistema respiratório), e 

nível de pressão positiva ao final da expiração (PEEP) intínseca (Jubran et al., 

1995; Hotchkiss et al., 2002; Patroniti et al., 2002; Hess, 2005; Pinto Da Costa 

et al., 2011; Moerer, 2012).   

Níveis adequados de pressão de suporte costumam propiciar um final do 

tempo inspiratório do aparelho coincidente com o final do esforço inspiratório  

do paciente, o fluxo inspiratório no circuito do aparelho costuma dimininuir 

subitamente a partir deste momento, atingindo os critérios de desativação e 

ciclagem do aparelho (Du et al., 2001; Tassaux et al., 2004). Quando se utilizam 

níveis excessivos de pressão de suporte, o final da inspiração pode ocorrer um 

pouco mais tardiamente havendo uma certa insuflação pulmonar passiva (à 

semelhança de outros modos ventilatórios, como a ventilação volumétrica 

assistida ou a ventilação com pressão controlada) (Hudson et al., 2012).  

Portanto, desde que o paciente tenha um drive respiratório adequado e 

se utilizem níveis suficientes de pressão de suporte,  este  ficará muito 

confortável neste modo ventilatório. Poderá variar seu esforço inspiratório e 

conseqüentemente  seu volume corrente, otimizando, assim, a interação 

paciente e ventilador mecânico (Thille et al., 2008). Como neste modo 

ventilatório não há garantia  de volume corrente mínimo sempre deverá estar 

acionado o back up de ventilação e o alarme de volume minuto mínimo. Nos 

ventiladores mais modernos, foram desenvolvidos recursos para minimizar a 

assincronia em PSV, tais como ajuste de rampa de subida (rise time ou slope), 

ajuste da porcentagem do pico de fluxo para a ciclagem (sensibilidade 
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expiratória), disparo por fluxo ajustável, melhor monitoração da auto-PEEP, 

recursos para detecção e compensação de vazamentos, opções para 

umidificação do sistema, entre outros fatores que podem ser causadores da 

assincronia paciente-ventilador (Chiumello et al., 2001; Chiumello et al., 2003).  

Dentre esses recursos se destacam a rampa de subida e a sensibilidade 

expiratória. A rampa de subida é a velocidade de ascensão da pressão de 

suporte. Este comando permite ajustar a velocidade com que se alcança o platô 

de pressão de acordo com o esforço inspiratório do paciente e sua mecânica 

respiratória permitindo a otimização da sincronia entre o paciente e o ventilador 

mecânico. O ajuste da sensibilidade expiratória consiste na possibilidade de 

regular a porcentagem do fluxo inspiratório onde ocorrerá a ciclagem da 

pressão de suporte (entre 1 e 80%). Normalmente, a pressão de suporte cicla 

assim que o fluxo inspiratório atinge 25% do fluxo máximo atingido durante a 

inspiração. A mudança desta porcentagem deverá ser feita para adequação do 

tempo inspiratório do paciente proporcionando um maior conforto e evitando-se 

a presença de auto-PEEP (Chiumello et al., 2001; Uchiyama et al., 2001;  

Chiumello et al., 2003). 

Entretanto, esses recursos acabam sendo subutilizados na prática 

clínica, e assim ajudam, porém não impedem que a assincronia aconteça no 

modo PSV. Isso ocorre, pois o ventilador oferece uma pressão constante 

durante toda a inspiração, independente da intensidade do esforço inspiratório 

gerado pelos músculos do paciente (Mireles-Cabodevila et al., 2009). 
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Em outras palavras, a principal causa da assincronia não está 

simplesmente em um conjunto de ajustes, e sim no fato de que os modos 

ventilatórios convencionais são estáticos enquanto que o paciente é um ser 

dinâmico que está em constante adaptação (Figura 1).  

 

Figura 1- Fatores desencadeantes de assincronia paciente-ventilador 

 

Figura 1- Fatores que podem gerar assincronia entre o paciente e o ventilador e 
suas interligações 
Fonte: Imagem cedida pela Covidien 

 

Por isso, temos que ter em mente que quando ajustamos a pressão de 

suporte, esse ajuste pode ser o ideal para algumas incursões, porém 

certamente não será para outras, justamente porque a demanda do paciente 
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não é idêntica sempre. Isso torna muito difícil manter o paciente em um suporte 

adequado e se torna um grande desafio para o profissional que está à beira do 

leito do paciente. Quando fazemos um ajuste de pressão de suporte abaixo do 

que o paciente necessita, conseguimos identificar mais facilmente, pois o 

paciente começa a apresentar sinais e sintomas clínicos de fadiga como piora 

do padrão respiratório, queda na saturação periférica de oxigênio (SpO2), 

palidez, sudorese, uso de musculatura acessória, alterações de freqüência 

cardíaca e pressão arterial entre outros. Quando fazemos um ajuste superior ao 

necessitado, a detecção é mais difícil, pois muitas vezes, o paciente não 

apresenta um quadro clínico de piora e pode manter boa monitoração de 

parâmetros ventilatórios com adequado volume corrente, freqüência respiratória 

e SpO2. No entanto, esse excesso de suporte pode provocar atrofia 

diafragmática e lesão muscular respiratória que dificultará a extubação do 

paciente, assim sendo, pode causar uma assincronia de difícil percepção clínica 

(Devor e Faulkner, 1999; Thille et al., 2006, Colombo et al, 2011).  

Além da demanda ventilatória ser variável, a impedância pulmonar e de 

caixa torácica se alteram em função de diversos fatores: evolução da doença, 

quadro clínico, metabolismo, efeitos medicamentosos, ajuste ventilatório, 

acúmulo de secreções, terapia respiratória, entre outros. Além disso, pacientes 

em modo espontâneo de ventilação possuem maior nível de consciência e, 

portanto, podem apresentar maior interação intelectual e emocional, fatores que 

também afetam o funcionamento do sistema respiratório. Por isso a demanda 

respiratória, a complacência, a elastância e a resistência do sistema pulmonar 
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do paciente estão em constantes adequações  (Younes et al., 2001b; Tran et 

al., 2008).  

Esse cenário justifica a busca por novas tecnologias que permitam uma 

maior interação do paciente com o ventilador de maneira que este possa  se 

adaptar ao dinamismo do paciente. Para que isso aconteça, o ventilador precisa 

medir essas alterações e compensá-las em tempo real (Younes et al., 2001b). 

Assim, com a proposta de melhorar a sincronia entre o paciente e o ventilador 

mecânico, foram criados modos ventilatórios mais interativos como a ventilação 

assistida proporcional (PAV) e a ventilação assistida proporcional plus (PAV+). 

Estudos recentes mostram que os pacientes ventilados em PSV apresentam 

maiores níveis de assincronia paciente-ventilador mecânico quando 

comparados com modos mais modernos e interativos como PAV e PAV+ ( 

Kacmarek, 2011).  

 

1.2. Ventilação assistida proporcional (PAV) 

Com essa visão, em 1992, Dr Magdy Younes e colaboradores 

desenvolveram uma ventilação que ofereceria assistência ventilatória 

proporcional aos esforços do paciente, que seria mais interativa e fisiológica. 

Assim foi criada a PAV. Seu funcionamento baseava-se nos cálculos da 

mecânica respiratória do paciente e no oferecimento de uma ajuda em fluxo 

(FA= flow assist) e em volume (VA = volume assist) (Younes, 1992; Mireles-

Cabodevila et al., 2009). 
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Embora apresente superior interação com o paciente quando comparada 

ao modo PSV, a PAV ainda apresenta algumas limitações importantes como o 

fato de os cálculos não serem automáticos, portanto, se houver alguma 

alteração de impedância, há a necessidade de refazê-los. Um importante 

problema da PAV convencional é o runaway, um fenômeno de sobreassistência 

que pode colocar o paciente em risco. Também a PAV apresenta alarmes 

recorrentes que podem provocar ansiedade em pacientes acordados e na 

equipe (Younes, 1992). Por essas razões o modo PAV não foi disponibilizado 

para uso nos Estados Unidos (Mireles-Cabodevila et al., 2009). 

Diante disso, a ventilação idealizada por Younes foi aperfeiçoada e seu 

software aprimorado. Os cálculos da mecânica respiratória passaram a ser 

feitos automaticamente, a ajuda de fluxo e volume foi extinta e começou a haver 

uma amplificação do esforço inspiratório do paciente e o modo passou a ser 

chamado de ventilação assistida proporcional plus (PAV+). O modo PAV+ está 

disponível e aprovado para uso na Europa desde 1999 e nos Estados Unidos 

desde 2006 (Younes, 1992; Mireles-Cabodevila et al., 2009). 

 

1.3. Ventilação assistida proporcional plus (PAV+) 

 A ventilação idealizada por Younes foi aperfeiçoada e passou a ser 

chamada de ventilação assistida proporcional plus (PAV+) (Younes, 1992). 

 A PAV+ é um modo espontâneo de ventilação mecânica invasiva que 

oferece suporte ventilatório sincronizado em que o ventilador gera assistência 

proporcional e instantânea aos esforços do paciente. Na verdade, o ventilador 
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apenas amplifica os esforços inspiratórios do paciente. Diferente de outros 

modos de ventilação, não há ajuste de fluxo, volume corrente ou pressão nas 

vias aéreas, pois esses ajustes voltarão a ser controlados pelo paciente. Além 

disso, o objetivo de PAV+ é permitir que o paciente realize confortavelmente a 

ventilação comandada pelo seu centro respiratório. As principais vantagens 

operacionais da PAV+ são a sincronia com os esforços inspiratórios e a 

adaptabilidade da assistência às alterações da demanda ventilatória e 

impedânica do sistema (Younes, 2006).  

PAV+ é considerada o modo ventilatório mais fisiológico existente por 

três razões: devolve o controle ventilatório ao centro respiratório do paciente, 

oferece a ajuda necessária para o paciente manter sua ventilação realizando 

um nível ótimo de trabalho e não necessita de uma intervenção invasiva 

adicional como a introdução de sondas, balões ou cateteres esofágicos.  Seu 

uso é viável na prática clínica (Younes, 1994; Sinderby e Beck, 2008; 

Kacmarek, 2011).  

O funcionamento de PAV+ se baseia em conceitos diferentes dos modos 

convencionais de ventilação mecânica, por isso, para compreendê-la 

precisamos adaptar nossas mentes para novos conceitos (Figura 2). 
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Figura 2- Nível de interação entre o paciente e o ventilador em modos 

convencionais de ventilação e com o modo PAV+  

 

Figura 2- Em modos convencionais de ventilação, o corpo clínico ajusta o 
ventilador de maneira que este impõe uma ventilação ao paciente. Em PAV+ o 
corpo clínico ajusta o ventilador de maneira que se obtenha uma interação entre 
o paciente e o ventilador 
Fonte: Imagem cedida pela Covidien 

 

1.4. Princípios de PAV+ 

 Simplificadamente, PAV+ visa oferecer ao paciente a ventilação 

solicitada pelo seu centro respiratório, permitindo ao paciente controlar a 

ventilação oferecida pelo ventilador mecânico. Assim, o ventilador descarrega 

uma porcentagem do trabalho respiratório do paciente em insuficiência 

respiratória, permitindo que o mesmo realize um trabalho respiratório ótimo, 

sem risco de atrofia ou fadiga muscular (Younes, 2006; Tran et al., 2008). 
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 Na fisiologia respiratória, quem comanda os parâmetros ventilatórios que 

respiramos é o nosso centro respiratório, no entanto, somos capazes de 

executar 100% do trabalho necessário para manter nossa ventilação 

adequadamente. Já os pacientes que estão sob ventilação mecânica, não têm 

ainda a capacidade de executar esse trabalho sozinhos, necessitando da ajuda 

do ventilador. Portanto, PAV+ vai oferecer somente a porcentagem de trabalho 

que o paciente necessita para manter a sua ventilação de acordo com o 

comando do seu centro respiratório. Para tanto, o ventilador precisa conhecer o 

esforço feito pelo paciente, que é representado pela pressão muscular (Pmus). 

Isto pode ser realizado através da equação do movimento do sistema 

respiratório (Figura 3). Se o ventilador conhecer todas as variáveis do lado 

direito da equação, ele determinará Pmus (Younes, 2006; Tran et al., 2008). 

  

Figura 3- Equação do movimento 

 

 
Figura 3- Equação do movimento onde Pmus = pressão muscular, Fluxo = fluxo 
inspiratório, RET = resistência imposta pelo tubo endotraqueal ou 
traqueostomia, RL = resistência pulmonar, Volume = volume corrente, EL = 
elastância pulmonar que é o inverso da complacência pulmonar 
 

 O modo PAV+ tem a ferramenta de compensação de tubo endotraqueal 

incorporada ao seu software, portanto, ele conhece a resistência do tubo (são 

informados o diâmetro e tipo de tubo). O respirador mensura o fluxo inspiratório 

a cada 5 ms, sendo que o fluxo projetado no tempo é o volume. Dessa forma, o 

Pmus  =  Fluxo x RET  +  Fluxo x RL  +  Volume x EL 
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ventilador conhece Fluxo, R ET e Volume, ainda necessitando conhecer a RL e 

EL (Younes, 2006). 

 Quando um paciente está em ventilação mecânica invasiva, podemos 

realizar a medida estática da resistência e da elastância pulmonar através da 

execução de uma pausa inspiratória com fluxo zero, porém essa medida só é 

realizada se o paciente não apresenta estímulo respiratório. PAV+ é capaz de 

realizar a medida de pausa inspiratória em um modo espontâneo. Essas 

medidas são realizadas através de microplatôs com duração de 300 ms, que 

ocorrem de maneira automática e aleatória entre cada 4 a 10 incursões 

respiratórias. O ventilador realiza milhares de cálculos por minuto para a 

execução desse modo ventilatório, pois também necessita compensar a PEEP 

e a presença da PEEP intrínseca se houver (Younes, 2006) (Figura 4). 
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Figura 4- Manobras de microplatôs do modo PAV+ 

 

Figura 4- Manobra de microplatô com duração de 300 ms, com fluxo zero, 
realizando cálculo da elastância e da resistência, onde PPLAT é pressão de 
platô, PY é a pressão medida na peça Y do circuito, PL é a pressão pulmonar, 
∆P é delta pressórico, EL é elastância, C é complacência, PEEP é pressão 
positiva no final da expiração, VL é volume pulmonar, RTOT é resistência total, 
RL é a resistência pulmonar, RET é a resistência do tubo endotraqueal e V’ é o 
fluxo 
Fonte: Imagem cedida pela Covidien 

 

Por ser medida automática, não requer intervenção do operador e é 

aleatória para minimizar a chance de viés causada por uma interferência do 

paciente. Dessa forma, se considerarmos um paciente eupneico, no mínimo 

uma vez por minuto a manobra é realizada, o que significa dizer que, se ocorrer 

qualquer alteração na impedância do paciente, ela será detectada e 

compensada em menos de um minuto. Dessa forma o ventilador conhece RL e 

EL. Agora, o ventilador conhece todas as variáveis e é capaz de conhecer a 
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Pmus, portanto, consegue descarregar uma porcentagem do trabalho 

realizando uma amplificação do esforço feito pelo paciente (Tran et al., 2008). 

Essa descarga de trabalho é o principal ajuste realizado pelo corpo 

clínico e é chamada de Porcentagem de Apoio (%Apoio). A %Apoio nada mais 

é do que uma divisão do trabalho respiratório entre o paciente e o ventilador. 

Seu ajuste vai de 5% a 95% (Younes, 2006). Se pudéssemos ajustar 100% o 

ventilador faria todo o trabalho, o que descaracterizaria um modo espontâneo, 

ajustar 0% significaria que o paciente é capaz de realizar o trabalho respiratório 

sozinho, não necessitando de ventilador. Os demais parâmetros como pressão, 

volume e fluxo são ajustados pelo centro respiratório do paciente (Tran et al., 

2008) (Figura 5). 
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Figura 5- Ajustes do modo PAV+ 

   

Figura 5- Foto da tela do ventilador 840 com ajustes do modo PAV+ (ao lado 
direito da linha amarela): % Apoio (no inglês %Supp), disparo por fluxo ou 
pressão, sensibilidade de ciclagem por fluxo, fração inspirada de oxigênio 
(FiO2), PEEP, diâmetro e tipo de tubo endotraqueal e limites de pressão e 
volume 
Fonte: Imagem cedida pela Covidien 

 

Para sabermos se o ajuste da %Apoio está adequado, monitoramos o 

trabalho respiratório (WOB) de maneira não-invasiva (sem a necessidade de 

cateter, sonda ou balão esofágico), através de uma barra gráfica (Figura 6). 

Nessa barra podemos visualizar o trabalho respiratório total (WOB TOT) e o 

trabalho respiratório feito pelo paciente (WOB PT) mantendo a 

proporcionalidade do apoio ajustado. O trabalho do paciente divide-se em 

trabalho resistivo (azul) e trabalho elástico (vermelho) e o objetivo é mantê-lo na 

zona verde do gráfico, entre 0,3 e 0,7 J/L que é o nível ótimo de trabalho. 

Abaixo de 0,3 J/L o paciente está recebendo muita ajuda do ventilador e pode 
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desenvolver atrofia muscular. Acima de 0,7 J/L o paciente está trabalhando 

acima da sua capacidade, está recebendo pouca ajuda e, portanto, corre risco 

de fadigar (Younes, 1992; Younes, 2006; Tran et al., 2008).  

 

Figura 6- Barra gráfica de trabalho respiratório monitorado no modo PAV+ 

 

Figura 6- Barra gráfica de trabalho respiratório (WOB) em PAV+. Onde WOB 
TOT é o trabalho respiratório total (paciente + ventilador = 100% do WOB), 
WOB PT é o trabalho realizado pelo paciente que é dividido em azul a 
proporção de trabalho gasto para vencer as forças resistivas e em vermelho 
para vencer as forças elásticas. O objetivo é manter WOB PT na zona verde do 
gráfico. Onde %Supp é a %Apoio 
Fonte: Imagem cedida pela Covidien 

 

Como a %Apoio mantém a proporcionalidade de trabalho executado 

entre o paciente e o ventilador, se o trabalho do paciente aumentar, 

proporcionalmente aumentará a ajuda ventilatória. Em contrapartida, se o 

paciente melhorar e reduzir o seu trabalho, proporcionalmente diminuirá a ajuda 

do ventilador mecânico. Isso significa que o ventilador ajuda o paciente de 
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acordo com a sua necessidade, ou seja, faz uma assistência proporcional. Além 

disso, essa característica de PAV+ controla o fenômeno de runaway que ocorria 

na PAV convencional, pois previne a sobreassistência. Há ainda a possibilidade 

de ajuste dos limites de pressão e volume inspirados para garantir a segurança 

do paciente (Younes, 1992; Younes, 2006; Tran et al., 2008).  

 

1.5. PAV+ e a sincronia entre o paciente e o ventilador mecânico 

 A sincronia perfeita entre o paciente e o ventilador ocorre quando o início 

da contração diafragmática e o disparo do ventilador coincidem, assim como 

quando o início do relaxamento diafragmático e a ciclagem do ventilador 

também coincidem (Thille et al., 2006). Para isso, devemos levar em 

consideração o tempo de resposta do ventilador (Younes, 2006). 

 O mecanismo de assincronia grave normalmente acontece em 

decorrência de um atraso na resposta do ventilador. Esse atraso pode ocorrer 

no disparo e o ventilador disparar quando já está iniciando o relaxamento do 

diafragma e/ou, o atraso pode ocorrer na ciclagem reduzindo o tempo 

expiratório, mantendo o paciente hiperinsuflado com conseqüente ineficácia do 

disparo subseqüente, ou seja, o ventilador não disparará por não perceber o 

esforço do paciente (Thille et al., 2006). Independente do fator desencadeante 

da assincronia, ela se torna um ciclo onde o atraso no disparo favorece o atraso 

na ciclagem que favorece a não detecção de esforços diafragmáticos causando 

lesão muscular (Leung, 1997). Como conseqüência ocorrerá o desconforto e a 

descompensação do paciente de difícil reversão somente com o manejo 
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ventilatório. Normalmente nesses casos, após inúmeras tentativas de melhorar 

o conforto do paciente, opta-se por sedá-lo e o processo de desmame é 

totalmente regredido, não por que o paciente não estivesse apto para 

prosseguir em seu desmame, e sim por um desgaste sofrido pelo mesmo 

provocado pela insensibilidade do modo ventilatório de acompanhar a sua 

dinâmica fisiológica (Thille et al., 2006) (Figura 7). 

Figura 7- Assincronia grave entre o paciente e o ventilador 

 

Figura 7- Assincronia grave paciente-ventilador. A pequena seta verde mostra o 
início da contração diafragmática, mas o ventilador somente dispara na linha 
pontilhada verde-clara que praticamente coincide com o final da contração do 
diafragma. O ventilador cicla na linha pontilhada vermelha acarretando em 
diminuição do tempo expiratório. Quando o diafragma realiza uma nova 
contração o ventilador não dispara, pois o paciente está hiperinsuflado (a curva 
de fluxo ainda não retornou à linha de base), ou seja, ocorreu um esforço 
inefetivo diafragmático. Podemos observar que paciente e ventilador estão em 
fases opostas, enquanto um está na fase inspiratória o outro está na fase 
expiratória e vice-versa. Onde Paw = pressão nas vias aéreas, Pdi = pressão 
diafragmática, Flow = fluxo, TTR = tempo de disparo, Cycle off = ciclagem  
Fonte: Thille et al., 2006 
 



19 
 

 

Esse nível de assincronia é muito comum de ocorrer quando o suporte 

oferecido é maior do que a necessidade do paciente ou quando o paciente é 

obstrutivo (Leung, 1997). Conseqüentemente teremos ventilador e paciente em 

fases opostas, enquanto um inspira o outro expira e vice-versa, causando perda 

de esforços diafragmáticos, desconforto do paciente, necessidade de sedação e 

aumento do tempo de intubação. Esse mecanismo é freqüente em modo PSV. 

Já em modo PAV+ observamos melhor sincronia quantitativa, ou seja, para 

cada esforço diafragmático há um disparo do ventilador, e melhor sincronia 

qualitativa, ou seja, a resposta do ventilador é proporcional ao esforço feito pelo 

paciente, se há maior esforço há maior assistência (Thille et al., 2006; Moerer, 

2012) (Figura 8). 

 

Figura 8- Melhora de sincronia ao mudar do modo PSV para o modo PAV   

 

Figura 8- Paciente em PSV apresenta assincronia grave de 3:1 (3 esforços 
diafragmáticos para 1 disparo do ventilador) e quando colocado em PAV para 
manter os mesmos parâmetros, melhora a sincronia quantitativa e qualitativa. 
Onde Paw = pressão nas vias aéreas, Pdi = pressão diafragmática, Flow = 
fluxo, patient effort = esforço do paciente   
Fonte: Thille et al., 2006 
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 Em PSV podem ocorrer dois ou mais esforços diafragmáticos dentro de 

um mesmo ciclo inspiratório enviado pelo ventilador. As contrações 

diafragmáticas ineficazes estão relacionadas à lesão muscular e ocorrem muito 

raramente em PAV (Giannouli, 1999). 

A assincronia acontece em 24% dos pacientes ventilados nos modos 

PSV e ventilação controlada a volume (VCV) e aumenta em média 18 dias a 

permanência dos pacientes na ventilação mecânica (VM) (Thille et al., 2006).  A 

assincronia aumenta de duas a três vezes o tempo de VM. Reduzir a 

assincronia e a permanência em VM, traz benefícios clínicos aos pacientes e 

reduz significativamente os custos de internação hospitalar (Needham e 

Pronovost, 2005). 

 PAV+ é um modo seguro e eficiente de VM e pode ser utilizado na 

maioria dos pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI) com indicações de 

uso de modos espontâneos de ventilação. Quando comparada à PSV, PAV+ 

aumenta a probabilidade de permanência em modos espontâneos e reduz 

consideravelmente a assincronia paciente-ventilador (Xirouchaki, 2008). 

A assincronia é muito comum em modos PSV e VCV (Jubran et al., 1995; 

Leung et al., 1997; Giannouli et al., 1999; Passam et al., 2003). O nível de 

sincronia em PAV é superior quando comparado a esses modos (Appendini et 

al., 1999; Giannouli et al., 1999; Passam et al., 2003).  

 A assincronia paciente-ventilador causa interrupções no sono dos 

pacientes. PAV mostrou-se mais eficaz que PSV para manter a assistência 
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ventilatória com maior nível de sincronia paciente-ventilador melhorando a 

qualidade de sono dos pacientes (Bosma et al. 2007). 

PAV+ realiza ciclagem sincronizada com o paciente, em PSV a 

sincronização da ciclagem varia com o nível de esforço realizado pelo paciente 

e com a mecânica respiratória (Yamada e Du, 2000; Du et al., 2002; Younes, 

2007).  Pacientes com bom nível de consciência e acordados referem maior 

conforto em PAV quando comparado com PSV (Gay et al., 2001; Wysocki et al., 

2002; Fernandez-Vivas et al., 2003). 

 

1.6. Sistemas pulmonares mecânicos 

 Os sistemas pulmonares mecânicos são uma poderosa ferramenta que 

podem oferecer diversas oportunidades e podem ser utilizados com os 

seguintes objetivos: simulação de situações inviáveis de serem provocadas nos 

pacientes; prever a resposta a determinadas terapias e modos ventilatórios; 

auxiliar na avaliação de desempenho de determinados dispositivos respiratórios 

como, por exemplo, ventiladores mecânicos; testar formas de ajustar um modo 

ventilatório; testar a resposta de pacientes frente às alterações de ajustes de 

modos ventilatórios; testar modos ventilatórios em situações de mecânica 

respiratória extrema que não poderiam ser simulados em pacientes; 

compreender processos fisiopatológicos e como apoio educacional para ensino 

e pesquisa (MacIntyre, 2004).   

 O ventilador a ser testado geralmente é ligado a um simulador capaz de 

permitir variações de complacências e resistências. Quando necessário 
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disparar o ventilador de teste, é necessário utilizar um dispositivo que simule o 

disparo do paciente, esse dispositivo pode ser outro ventilador mecânico ou um 

simulador capaz de gerar diferentes esforços. Esses sistemas permitem testar 

os modos ventilatórios em situações extremas de mecânica respiratória e de 

esforços inspiratórios, assim como entender as interrelações complexas de 

funcionamento dos modos ventilatórios mais modernos (MacIntyre, 2004; 

Lyazidi et al., 2010; Carteaux et al., 2012). 

 Assim, para o entendimento do funcionamento complexo, com seus 

sistemas de ajustes automáticos do modo PAV+, idealizamos um cenário no 

laboratório de ventilação mecânica para testar situações de diferentes esforços 

inspiratórios, complacências e resistências em diferentes porcentagens de 

apoio do modo PAV+. 
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2. HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

 

 PAV+ é um modo capaz de gerar volumes correntes expiratórios 

adequados de acordo com os diferentes níveis de assistência ventilatória 

(%Apoio) nas diversas situações de mecânica respiratória e nos diferentes 

esforços inspiratórios. 

 PAV+ é um modo capaz de interagir com diferentes esforços 

inspiratórios, mecânicas respiratórias e níveis de assistência de acordo com seu 

complexo modus operandi.  
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3. OBJETIVOS 

  

 

Comparar os volumes correntes expirados gerados nas diferentes 

porcentagens de apoio do PAV+ em diferentes situações de complacências, 

resistências, e esforços inspiratórios em um modelo experimental utilizando 

pulmão mecânico. 

 Entender a complexa interação entre os quatro níveis de ajuste do modo 

PAV+: esforço inspiratório, complacência, resistência e os níveis de assistência 

de porcentagem de apoio. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Ventilação Mecânica (LIM-09) 

da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, após aprovação do Comitê de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  número 0858/07. 

 

4.1. Modelo experimental 

Nosso modelo experimental consistiu de dois ventiladores mecânicos 

acoplados a um pulmão mecânico de duas entradas (Figura 9). 
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Figura 9- Modelo experimental 

 

Figura 9- Visão geral do modelo experimental englobando dois ventiladores 
mecânicos, sendo cada um deles acoplado a uma das entradas do pulmão 
teste 
 

 O pulmão teste utilizado foi da marca e modelo Michigan Instruments Inc 

modelo 2.600i, Dual Adult TTL (Training / Test Lung) (Figura 10) que possuía a 

capacidade de simular diferentes complacências (50, 100 e 150 mL/cmH2O) e 

possuía peças acessórias para a simulação de diversas resistências de vias 

aéreas (5, 20 e 50 cmH2O/L/seg) (Figura 11), bem como apresentava 

manômetro capaz de monitorar pressões negativas. 
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Figura 10- Pulmão mecânico  

 

Figura 10- Descrição do pulmão mecânico com suas entradas 1 e 2, local para 
alteração das complacências e resistências e manômetro 
 

Figura 11- Resistências e complacências  

 

Figura 11- Acessórios para simular diferentes resistências e local para ajuste de 
complacências do pulmão mecânico 
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O ventilador mecânico 1 (V1) (Intermed modelo Inter Plus VAPS) (Figura 

12), tinha o objetivo de simular diferentes disparos. Foi conectado na entrada 1 

do pulmão mecânico para gerar quatro diferentes esforços inspiratórios (-2, -5, -

8 e -15 cmH2O) conferidos no manômetro de pressão negativa do simulador. 

 

Figura 12- Ventilador mecânico 1 

 

Figura 12- V1 acoplado na entrada um do pulmão mecânico e manômetro que 
monitorava as pressões negativas geradas por V1, simulando diferentes 
esforços inspiratórios 
 

Para gerar esses diferentes esforços inspiratórios, V1 foi ajustado de 

acordo com os seguintes parâmetros (Figura 13): 

 Modo assistido/controlado (A/C) = Pressão Controlada (PCV); 

 Tempo Inspiratório = 0,4 s; 

 Freqüência respiratória = 15 ipm; 

 PEEP = 0 cmH2O; 
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 Fração inspirada de oxigênio (FiO2) = 30%; 

 Sensibilidade de disparo por pressão = -5 cmH2O; 

A PCV foi ajustada em 10 cmH2O para gerar um esforço inspiratório de   

-2 cmH2O, em 15 cmH2O para gerar um esforço inspiratório de -5 cmH2O, em 

20 cmH2O para gerar um esforço inspiratório de -8 cmH2O e em 40 cmH2O 

para gerar um esforço inspiratório de -15 cmH2O. 

 

Figura 13- Ajustes do ventilador mecânico 1 

 

Figura 13- Ajustes do V1 foram, em destaque na figura: modo A/C com pressão 
controlada, tempo inspiratório de 0,4 s; frequência respiratória de 15 ipm; PEEP 
de 0 cmH2O e FiO2 de 30%. O valor de pressão ajustada na figura era de 40 
cmH2O que simulava um esforço inspiratório de -15 cmH2O. Conforme se 
alterava o ajuste do valor de pressão controlada, se alterava o valor de esforço 
inspiratório simulado e monitorado no manômetro do pulmão teste 
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O ventilador mecânico 2 (V2) (Puritan Bennett / Covidien modelo 840) 

(Figura 14), foi acoplado à entrada 2 do pulmão mecânico para ser disparado 

pelo V1 e propiciar o modo PAV+ com seus diferentes níveis de assistência 

95%, 85%, 75%, 65%, 55%, 45%, 35%, 25%, 15% e 5% Apoio.    

 

Figura 14- Ventilador mecânico 2 

 

Figura 14- V2 acoplado na entrada dois do pulmão mecânico, funcionando em 
modo PAV+ 
 

O V2 foi ajustado de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Peso ideal corporal = 70 kg; 

 PEEP = 5 cmH2O; 

 FiO2 = 30%; 

 Sensibilidade de disparo por pressão = -2 cmH2O 
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 Sensibilidade expiratória = 3 %; 

 Tipo de interface = tubo endotraqueal; 

 Tamanho do tubo = 8,0 

 

4.2. Testes e medidas 

Foram testados quatro esforços inspiratórios (-2, -5, -8 e -15 cmH2O) três 

complacências (50, 100 e 150 mL/cmH2O) e três resistências (5, 20 e 50 

cmH2O/L/seg) em dez níveis de assistência (95%, 85%, 75%, 65%, 55%, 45%, 

35%, 25%, 15% e 5% Apoio).  

  Foram medidos e anotados os volumes correntes expiratórios (VT) nas 

360 possíveis combinações após a sua estabilização, que era considerada 

como, a não variação do VT mais do que 2 mL por no mínimo cinco incursões 

respiratórias consecutivas (Figura 15).    
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Figura 15- Testes e medidas no modo PAV+ 

 

Figura 15- Para cada combinação de ajustes de complacência, resistência, 
esforço inspiratório e % Apoio aguardava-se a estabilização do VT e então era 
anotado o valor medido e monitorado pelo próprio V2 que está em destaque na 
figura 
 

4.3. Análise estatística 

Os VT analisados foram comparados através do teste estatístico ANOVA 

two-way (GraphPad Prism 5- Graph Pad Software – CA – USA). 
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4.4. Delineamento do estudo 

 

                     Ventilador Mecânico 1   

                                        gerando 4 esforços inspiratórios  

             Simulador mecânico     

                                         gerando 3 complacências e 3 resistências 

                     Ventilador Mecânico 2   

                                        acionado no modo PAV +   

              

                    Medidas:  
     360 medidas de volume corrente expirado: 

 
 

      4 esforços inspiratórios    - (-2, -5, -8 e -15 cmH20)  

      3 complacências do simulador  - (50, 100 e 150 mL/cmH20) 

     3 resistências acopladas ao simulador  - (5, 20 e 50 cmH20/L/s)  

    10 porcentagens de apoio PAV+  - (5,15,25,35,45,55,65,75,85, 95%) 

 

Comparação dos volumes correntes expirados 

nas diversas situações com ANOVA –two- way 
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5. RESULTADOS 

 

 

O volume corrente expirado variou de 71 mL (esforço inspiratório de -5 

cmH20, resistência de 50 cmH20/L/s, complacência de 50 mL/cmH20 e 5% de 

porcentagem de apoio) a 1433 mL (esforço inspiratório de -15 cmH20, 

resistência de cmH20/L/s, complacência de 150 mL/cmH20 e 95% de 

porcentagem de apoio (Figura 16). 

 

Figura 16- Variação de volume corrente 

 

Figura 16- Volume corrente versus esforços inspiratórios, complacências e 
resistências nas diferentes porcentagens de apoio 
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5.1. Variação do volume corrente em relação aos esforços inspiratórios 

O volume corrente aumentou significativamente com o incremento dos 

esforços inspiratórios (de -2 a -15 cmH0) e das porcentagens de apoio (de 5 a 

95%) em todas as resistências e complacências testadas. O volume corrente 

expirado aumentou significativamente com os diferentes esforços inspiratórios, 

especialmente em situações de alta complacência e baixa resistência. (Figuras 

17 a 25). 

 

Figura 17- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 5 
cmH2O/L/s 

 

Figura 17- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 5 
cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 18- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 20 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 18- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 
20 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 19- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 50 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 19- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 20- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 5 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 20- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
5 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Figura 21- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 20 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 21- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
20 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 22- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 50 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 22- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 23- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 5 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 23- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
5 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 24- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
20cmH2O/L/s 
 

 

Figura 24- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
20 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
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Figura 25- Variação do volume corrente em relação aos esforços 
inspiratórios para complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 50 
cmH2O/L/s 
 

 

Figura 25- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função dos 
esforços inspiratórios com p<0,0001 
 

5.2. Variação do volume corrente em relação à complacência 

O volume corrente aumentou significativamente entre as diferentes 

complacências (50 versus 150) somente em situações de alto esforço 

inspiratório (-15 cmH20) e baixa resistência (5cmH20/L/s) (Figura 26).  
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Figura 26- Variação de volume corrente em relação à complacência para 
alto esforço inspiratório e baixa resistência 
 

 

Figura 26- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Para resistência de 5 cmH2O/L/s, o volume corrente 
variou significativamente com a alteração da complacência de 50 para 150 
mL/cmH2O somente para o esforço inspiratório de -15 cmH2O p < 0,003) 

 

O volume corrente não variou significativamente com alta resistência (50 

cmH20/L/s) independentemente do esforço inspiratório (-5 ou -15 cmH20) 

(Figura 27).  
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Figura 27- Variação de volume corrente em relação à complacência para 
alta resistência 
 

 

Figura 27- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Para resistência de 50 cmH2O/L/s, o volume corrente 
não variou significativamente com a alteração da complacência de 50 para 150 
mL/cmH2O nos esforços testados 
 

5.3. Variação do volume corrente em relação à resistência 

 O volume corrente expirado diminuiu significativamente com o 

incremento das resistências (de 5 a 50 cmH20/L/s) em todas as complacências 

testadas (Figuras 28 a 31). 
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Figura 28- Variação do volume corrente em relação à resistência 

 

Figura 28- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. O volume corrente diminuiu significativamente com a 
alteração da resistência de 5 para 50 cmH2O/L/s para ambos os esforços 
inspiratórios testados (-5 cmH2O p = 0,0001 e -15 cmH2O p = 0,001) 
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Figura 29- Variação do volume corrente comparando as resistências de 5 e 
50 cmH2O/L/s para a complacência de 50 mL/cmH2O 

 

Figura 29- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Para a complacência de 50 mL/cmH2O, o volume 
corrente diminuiu com a alteração da resistência de 5 para 50 cmH2O/L/s 
 

Figura 30- Variação do volume corrente comparando as resistências de 5 e 
50 cmH2O/L/s para a complacência de 100 mL/cmH2O 

 

Figura 30- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Para a complacência de 100 mL/cmH2O, o volume 
corrente diminuiu com a alteração da resistência de 5 para 50 cmH2O/L/s 
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Figura 31: Variação do volume corrente comparando as resistências de 5 e 
50 cmH2O/L/s para a complacência de 150 mL/cmH2O 

 

Figura 31- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Para a complacência de 150 mL/cmH2O, o volume 
corrente diminuiu com a alteração da resistência de 5 para 50 cmH2O/L/s 
 

5.4. Variação do volume corrente em relação à porcentagem de apoio 

O volume corrente expirado aumentou significativamente com o 

incremento das porcentagens de apoio de PAV+ (de 5% a 95%) especialmente 

em situações de altos esforços, altas complacências e baixas resistências 

(Figuras 32 a 40). 
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Figura 32- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 5 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 32- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 5 
cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

Figura 33- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 20 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 33- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 
20 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
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Figura 34- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 50 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 34- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0256 
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Figura 35- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 5 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 35- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
5 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
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Figura 36- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 20 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 36- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
20 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
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Figura 37- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 50 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 37- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0002 
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Figura 38- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 5 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 38- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
5 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
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Figura 39- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 20 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 39- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
20 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
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Figura 40- Variação do volume corrente em relação às porcentagens de 
apoio para complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 50 cmH2O/L/s 
 

 

Figura 40- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o volume corrente variou significativamente em função das 
porcentagens de apoio com p<0,0001 
 

5.5. Fenômeno de sobreassistência (runaway) 

O fenômeno de sobreassistência (runaway) ocorreu somente em 

situações de resistência muito alta (50 cmH20/L/s) associada à complacência 

de normal à alta (100 e 150 mL/cmH20) com 95% Apoio.  

Em situações de baixa complacência, o fenômeno não ocorreu mesmo 

quando associada a altas resistências e 95% Apoio (Figuras 41 a 44). 
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Figura 41- Análise do fenômeno de runaway na resistência de 50 
cmH2O/L/s comparando as complacências de 150 e 50 mL/cmH2O 
 

 

Figura 41- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacências de 150 e 50 mL/cmH2O e 
resistência de 50 cmH2O/L/s, o fenômeno de runaway somente ocorreu com a 
complacência de 150 mL/cmH2O associada à porcentagem de apoio de 95% 
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Figura 42- Análise do fenômeno de runaway na resistência de 50 
cmH2O/L/s para a complacência de 150 mL/cmH2O 
 

 

Figura 42- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 150 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o fenômeno de runaway ocorreu somente com porcentagem de 
apoio de 95%  
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Figura 43- Análise do fenômeno de runaway na resistência de 50 
cmH2O/L/s para a complacência de 100 mL/cmH2O 
 

 

Figura 43- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 100 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o fenômeno de runaway ocorreu somente com porcentagem de 
apoio de 95%  
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Figura 44- Análise do fenômeno de runaway na resistência de 50 
cmH2O/L/s para a complacência de 50 mL/cmH2O 
 

 

Figura 44- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com complacência de 50 mL/cmH2O e resistência de 
50 cmH2O/L/s, o fenômeno de runaway não ocorreu  
 

5.6. Subassistência 

Nesse modelo experimental não foi possível medir o volume corrente 

expirado com esforço inspiratório de -2 cmH20 associado à resistência de 50 

cmH20/L/s para todas as complacências e porcentagens de apoio testadas 

(Figuras 45 a 47).   
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Figura 45- Análise da subassistência para esforço inspiratório de -2 
cmH2O na resistência de 50 cmH2O/L/s e complacência de 150 mL/cmH2O 
 

 

Figura 45- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com resistência de 50 cmH2O/L/s e complacência de 
150 mL/cmH2O, não foi possível medir o volume corrente expirado com esforço 
inspiratório de -2 cmH2O, ocorrendo portanto subassistência  
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Figura 46- Análise da subassistência para esforço inspiratório de -2 
cmH2O na resistência de 50 cmH2O/L/s e complacência de 100 mL/cmH2O 
 

 

Figura 46- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com resistência de 50 cmH2O/L/s e complacência de 
100 mL/cmH2O, não foi possível medir o volume corrente expirado com esforço 
inspiratório de -2 cmH2O, ocorrendo portanto subassistência   
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Figura 47- Análise da subassistência para esforço inspiratório de -2 
cmH2O na resistência de 50 cmH2O/L/s e complacência de 50 mL/cmH2O 
 

 

Figura 47- Volume corrente versus esforços inspiratórios nas diferentes 
porcentagens de apoio. Com resistência de 50 cmH2O/L/s e complacência de 
50 mL/cmH2O, não foi possível medir o volume corrente expirado com esforço 
inspiratório de -2 cmH2O, ocorrendo portanto subassistência 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Neste modelo experimental de bancada constituído de um ventilador 

mecânico Interplus (Intermed), atuando como disparo  do  modo ventilatório 

assistido PAV+  presente no ventilador  Puritan Bennett / Covidien modelo 840, 

acoplado a um simulador pulmonar com possibilidade de troca de 3 

complacências e 3 resistências,  pudemos quantificar o  aumento  significante  e 

exponencial do volume corrente  expirado com o aumento da %Apoio do PAV+ 

(5 a 95%) e dos esforços inspiratórios (-2,-5,-8 e -15 cmH20)  de acordo com 

seu algoritmo de funcionamento. O volume corrente expirado aumentou 

significativamente entre as diferentes complacências (50 versus 150) somente 

em situações de alto esforço inspiratório (-15 cmH20) e baixa resistência 

(5cmH20/L/s). O volume corrente expirado diminuiu significativamente com o 

incremento das resistências (de 5 a 50 cmH20/L/s) em todas as complacências 

testadas. O fenômeno de sobreassistência (runaway) ocorreu somente em 

situações de resistência muito alta (50 cmH20/L/s) associada à complacência 

de normal à alta (100 e 150 mL/cmH20) com 95% Apoio. Já o fenômeno de 

subassistência ocorreu, não sendo possível mensurar o volume corrente 

expirado com esforço inspiratório de -2 cmH20 associado à resistência de 50 

cmH20/L/s para todas as complacências e porcentagens de apoio testadas. Na 

prática clínica não é possível medir as respostas de PAV+ às grandes 

alterações na mecânica pulmonar. Assim, este trabalho permitiu testar o 
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funcionamento do modo ventilatório PAV+ em situações extremas de esforços 

inspiratórios, complacências e resistências, em diversas porcentagens de apoio, 

ajudando na compreensão do escopo do seu funcionamento, bem como no 

entendimento das interações entre as quatro variáveis que comandam seu 

funcionamento (Couto et al., 2008 a,b,c,d).  

PAV+ foi concebido para atuar de acordo com os níveis de esforços 

inspiratórios gerados pelos pacientes, com a mecânica respiratória dos 

pacientes (complacência e resistência) e os níveis ajustados de porcentagem 

de apoio (Younes, 1994; Grasso e Ranieri, 2001; Younes, 2001; Wrigge et al., 

2003; Xirouchaki et al., 2008; Stewart et al., 2011; Kacmarek, 2011; Costa et al., 

2011) 

PAV+ vem sendo extensamente estudado na prática clínica durante 

ventilação mecânica invasiva (Ranieri et al., 1996; Navalesi et al., 1996; Ranieri 

et al., 1997; Wrigge et al., 1999; Giannouli et al., 1999;  Grasso et al., 2000; Du 

et al., 2002; Vitacca, 2003; Passam et al., 2003; Delaere et al., 2003; Varelman 

et al., 2005; Kondili et al., 2006a,b; Xirouchaki et al., 2008; Hovnanian et al., 

2008; Vicente et al., 2008; Xirouchaki et al., 2009; Costa et al., 2011) 

 A maioria desses estudos compararam PAV ou PAV+ com o modo PSV, 

mostrando que, alterar o modo PSV para o modo PAV ou PAV+ resulta em 

menores volumes correntes, pressões de pico e pressões médias e maiores 

freqüências respiratórias, sem alterações significativas nas trocas gasosas ou 

hemodinâmicas (Ranieri et al., 1996; Navalesi et al., 1996; Ranieri et al., 1997; 

Wrigge et al., 1999; Giannouli et al., 1999;  Grasso et al., 2000; Du et al., 2002; 
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Vitacca, 2003; Passam et al., 2003; Delaere et al., 2003; Varelman et al., 2005; 

Kondili et al., 2006a,b; Hovnanian et al., 2008; Vicente et al., 2008; Xirouchaki et 

al., 2009). 

Younes (2006) comenta que a monitoração contínua da resistência e 

complacência ofertada pelo modo PAV+ ajuda a acompanhar a progressão da 

doença e identificar complicações em tempo real, por exemplo, presença de 

edema pulmonar, acúmulo de secreções, broncoespasmo e etc, bem como é 

possível avaliar o efeito terapêutico de intervenções realizadas. Se a condição 

de um paciente piorar, é possível identificar se foi em decorrência de um 

comprometimento resistivo ou elástico, o que nos auxilia na avaliação e 

tratamento. Também permite melhor acompanhamento da PEEP e detecção 

prévia e gerenciamento de complicações. 

PAV+ acompanha o dinamismo do paciente e é capaz de se adaptar ao 

aumento do esforço realizado pelo mesmo, enquanto que a PSV não (Ranieri et 

al., 1996; Mitrouska et al., 1999; Grasso et al., 2000). A função cardíaca e o 

retorno venoso melhoram em PAV quando comparado ao VCV (Patrick et al., 

1993). Estudo multicêntrico confirma confiabilidade de PAV+ através de cateter 

esofágico (Grasso et al., 2001). 

 Estudo em pacientes realizado em nosso serviço mostrou que, PAV+ 

com %Apoio de 65% e 50% pode ser utilizada com segurança em pacientes de 

UTI, estáveis, que estavam sob VM em PSV menor ou igual a 15 cmH2O, 

mantendo níveis adequados de ventilação pulmonar e trocas gasosas 

(Hovnanian et al., 2008).  A adaptação de pacientes em PAV+ é rápida e há a 
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manutenção de adequados volumes correntes, freqüência respiratória, níveis de 

capnografia e pressão arterial média ao longo do tempo (Vicente et al., 2008). 

 PAV+ apresenta a freqüência respiratória real do paciente, pois para 

cada contração diafragmática há um disparo do ventilador, por isso aceitam-se 

freqüências respiratórias maiores sem serem consideradas como desconforto 

respiratório (Giannouli et al., 1999; Polese et al., 2000). Para a freqüência 

respiratória aumentada ser considerada como desconforto em PAV+ deve estar 

associada a outros sinais e sintomas, a taquipnéia isolada de até 50 incursões 

por minuto não é considerada desconforto. Também se aceitam valores de 

volume corrente menores. Normalmente os pacientes apresentam volumes 

correntes menores e freqüências um pouco maiores em PAV+ quando 

comparados com PSV. Isso se deve ao fato de haver grande tendência em 

hiperventilar os pacientes em PSV, que acabam realizando volume corrente 

superior ao desejado pelo seu centro respiratório e freqüências respiratórias 

menores em PSV do que o real, devido à presença de esforços diafragmáticos 

inefetivos e assincronia ventilatória. Para pacientes com tendência à 

hipoventilação como obesos, pacientes com anormalidades abdominais e 

síndrome do desconforto respiratório agudo, aceitam-se volumes correntes 

entre 3 e 4 mL/Kg de peso ideal corporal em PAV+ (Xirouchaki et al., 2008). 

 Os benefícios esperados com a ventilação assistida proporcional são 

melhora da sincronia paciente-ventilador (Giannouli et al., 1999; Passam et al., 

2003; Needham e Provonost, 2005; Thille et al., 2006); redução do uso de 

sedativos e suas complicações (Kollef et al., 2000; Kress et al., 2000); melhora 
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da qualidade do sono dos pacientes em UTI que acarreta melhora da pressão 

arterial, melhora da imunidade e redução da morbidade (Parthasarathy e Tobin, 

2002; Parthasarathy e Tobin, 2004); maior proteção pulmonar devido a níveis 

mais fisiológicos de volume corrente (Imai e Slutsky, 2004); melhor 

interpretação da taquipnéia dos pacientes (Lessard et al., 1995; Zakynthinos et 

al., 2000); redução da atrofia muscular (Younes 2006); redução da lesão 

muscular (Van Der Meulen et al., 1997; Devor e Faulkner, 1999) e monitoração 

contínua (Younes 2006). 

 Pode ser considerada uma limitação, o uso de PAV+ na presença de 

vazamentos, devido à possibilidade de erro nos cálculos de mecânica 

respiratória. Assim sendo, pacientes com fístula broncopleural e pacientes com 

tubos sem cuff não devem usar PAV+. Pacientes sem estímulo respiratório 

também não conseguirão disparar este modo ventilatório, pois o mesmo 

somente é iniciado pelo esforço do paciente (Younes 2006). 

Pacientes que cursam com hiperinsuflação dinâmica como os DPOCs se 

beneficiam com o uso do PAV+, pois o algoritmo compensa a PEEP intrínseca 

(Appendini et al., 1999; Fernandez-Vivas et al., 2003; Passam et al., 2003). 

Pacientes permanecem confortáveis em PAV mesmo os portadores de DPOCs 

graves (Appendini et al., 1994; Lessard et al., 1995; Zakynthinos et al., 2000). 

PAV+ respondeu às situações extremas em que foi testado no nosso 

modelo: esforços inspiratórios de -15 cmH2O, complacência respiratória de 50 

mL/cmH2O e resistência respiratória de 50 cmH2O/L/s, entretanto, obtivemos 

valores de volume corrente expirado de 245 mL com o máximo de assistência 
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de PAV+ de 95% de apoio. Se traduzíssemos nossos resultados para a prática 

clínica, poderíamos supor que pacientes com baixa complacência e alta 

resistência podem não atingir volume corrente adequado mesmo com alto nível 

de %Apoio ajustado, ou se aumentarem seus níveis de esforço inspiratório, o 

que só é possível naqueles pacientes que estão sob baixo nível de sedação ou 

possuem musculatura respiratória preservada.  

No caso de pacientes sedados ou com fraqueza muscular respiratória, os 

clínicos devem aumentar os níveis de porcentagem de apoio e observar o 

volume corrente expirado e a pressão inspiratória atingida. 

Em nosso modelo experimental nós verificamos que quando a mecânica 

respiratória está comprometida, altos níveis de porcentagem de apoio são 

necessários para atingir volume corrente adequado. Talvez por essa razão, 

guias internacionais de uso de PAV+ sugerem que devemos iniciar esse modo 

com 70% de apoio.  

De acordo com a recomendação do protocolo de manejo clínico de 

Georgopoulos et al. (2007) devemos iniciar a ventilação em PAV+ com 

70%Apoio. Se o paciente permanecer bem clinicamente, podemos reduzir a 

%Apoio desde que o WOB PT permaneça em níveis ótimos (zona verde da 

barra gráfica que monitora o trabalho respiratório) (Figura 6). Quando o 

paciente estiver com níveis adequados de WOB com 10 a 20%Apoio, podemos 

considerar TRE e extubação do paciente. Entretanto, se ao iniciarmos o modo 

PAV+ com 70%Apoio e o paciente não permanecer bem clinicamente, devemos 

titular a PEEP. Na persistência do quadro, deveremos aumentar a %Apoio 
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gradativamente até 90%. Se o paciente permanecer em desconforto com a 

PEEP titulada e com 90%Apoio e a causa do desconforto não estiver 

relacionada a outro fator, por exemplo, presença de secreção que poderia ser 

solucionada através da higiene brônquica, deveremos escolher outro modo 

ventilatório, pois nesse momento o paciente não é candidato ao PAV+ (Figura 

48).  

 

Figura 48- Protocolo de manejo clínico de PAV+ 

 

Figura 48- Protocolo de manejo clínico de PAV+, onde f é a freqüência 
respiratória, VT é o volume corrente, PEEP é a pressão positiva ao final da 
expiração, C é a complacência e R é a resistência 
Fonte: Georgopoulos et al., 2007 
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No estudo de Xirouchaki (2008), com pacientes em recuperação de 

falência respiratória aguda e conseqüente comprometimento da mecânica 

respiratória, o modo PAV+ foi iniciado com cerca de 60 a 70%Apoio.  

Em situações de musculatura e mecânica respiratória preservadas, o 

ajuste inicial de porcentagem de apoio deve girar em torno de 40 a 50%, 

observando os volumes correntes expirados a fim de evitar níveis elevados de 

ventilação. Assim sendo, sugerimos que para pacientes com musculatura e 

mecânica respiratória preservadas, os clínicos iniciem o modo PAV+ com 

50%Apoio, como, por exemplo, em período pós-operatório. Essa sugestão se 

baseia nos nossos resultados que mostraram que, em situações de altos 

esforços inspiratórios e mecânica respiratória normal, porcentagens de apoio de 

70% podem resultar em volumes correntes maiores que 1000 mL. Mais 

recentemente, Costa et al. (2011) avaliaram 11 pacientes em recuperação pós-

cirúrgica com falência respiratória aguda utilizando PSV e posteriormente 

PAV+. Após o primeiro período do protocolo ventilando em modo PSV, os 

pacientes foram submetidos à ventilação com o modo PAV+. Durante o modo 

PAV+ o nível de porcentagem de apoio ajustado foi de 59 ± 10%, escolhido 

para manter níveis similares de pressão média de abertura de vias aéreas 

obtidos durante a fase em PSV, independentemente dos parâmetros 

respiratórios como volume corrente e freqüência respiratória. 

É digno de nota que, quando iniciamos o modo PAV+, especialmente 

com níveis de assistência maiores que 50%Apoio na presença de mecânica 

respiratória normal e altos níveis de esforços inspiratórios, os limites de pressão 
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inspiratória e volume inspirado devem estar ajustados de maneira a garantir a 

segurança para o paciente caso ocorra uma sobreassistência. 

 No modo PAV+, os fatores de ganho são continuamente ajustados para 

prevenir a sobre ou subassistência de acordo com as medidas de 

complacência, resistência e esforços inspiratórios (Stewart et al., 2011). Apesar 

disso, em nosso modelo mecânico, observamos sobreassistência ou fenômeno 

de runaway em situações de 95% de apoio de PAV+ combinados com níveis 

muito elevados de resistência (50 cmH20/L/s) e níveis muito altos de 

complacência (150 mL/cmH20).  

O fenômeno de runaway foi praticamente abolido em PAV+ que também 

apresenta outras melhorias como a monitoração contínua da impedância, 

monitoração do WOB, ajuste da %Apoio e ajuste de limites e alarmes mais 

adequados (Younes 2006). 

 No nosso modelo experimental a subassistência ocorreu com baixos 

esforços -2 cmH20 combinados com níveis muito elevados de resistência (50 

cmH20) em todas as complacências e porcentagens de apoio testadas, talvez 

porque, em nossa configuração experimental, ajustamos um disparo de pressão 

de -2 cmH2O. Seria importante, em próximos modelos experimentais, ajustar 

disparos variáveis de pressão e de fluxo para elucidar melhor esse problema.  

Com base em nossos resultados experimentais, recomendamos que na 

prática clínica, os profissionais de saúde devam limitar o ajuste da porcentagem 

de apoio a 90%, a fim de evitar a ocorrência da sobreassistência. Deverão 

também ser ajustados níveis apropriados de disparo inspiratório observando-se 
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as pressões nas vias aéreas e os volumes correntes gerados, bem como os 

valores de resistência das vias aéreas com o objetivo de prevenir a 

subassistência. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

1. Neste modelo experimental mecânico observamos aumento significante e 

exponencial do volume corrente  expirado com o aumento da %Apoio do modo 

PAV+ (5 a 95%) e dos esforços inspiratórios (-2,-5,-8 e -15 cmH20). 

2. O volume corrente expirado aumentou significativamente com o aumento da 

complacência do simulador (50 versus 150 mL/cmH20 ) somente em situações 

de alto esforço inspiratório (-15 cmH20) e baixa resistência (5cmH20/L/s).  

3. O volume corrente expirado diminuiu significativamente com o incremento 

das resistências (de 5 a 50 cmH20/L/s) em todas as complacências testadas.  

4. O fenômeno de sobreassistência (runaway) ocorreu somente em situações 

de alta resistência (50 cmH20/L/s) associadas às altas complacências (100 e 

150 mL/cmH20) com 95% Apoio.  

5. O fenômeno de subassistência ocorreu, não sendo possível mensurar o 

volume corrente expirado com esforço inspiratório de -2 cmH20 associado à 

resistência de 50 cmH20/L/s para todas as complacências e porcentagens de 

apoio testadas. 
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8. CONSIDERAÇÕES FUTURAS 

 

 

 Esse estudo poderá ser testado no modo PAV+ com ajuste de disparo a 

fluxo para verificar se há melhor resposta com esforço inspiratório de -2 cmH2O 

e resistência de 50 cmH2O/L/s. 

 Pode ser testada a resistência de 10 cmH2O/L/s, uma vez que as 

resistências testadas (5, 20 e 50 cmH2O/L/s) apresentaram um largo 

espaçamento entre elas, podendo haver informações importantes nessas 

lacunas de interesse clínico.  

Seria interessante testar uma gama maior de valores de esforços 

inspiratórios, assim como diferentes rampas de esforços inspiratórios. 

 Uma ação complementar a esse estudo seria avaliar os valores de 

complacência, resistência e trabalho respiratório medido pelo modo PAV+ nas 

diversas situações. 
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APÊNDICE 

 

 

Tabela: 360 simulações realizadas e os correspondentes valores de volume 

corrente expirado medidos.   

Esforço  
cmH2O 

Resistência  
cmH2O/L/s 

Complacência 
mL/cmH2O 

Assistência 
% Apoio 

Volume 
corrente mL 

-2 5 50 95 660 

-2 5 50 85 560 

-2 5 50 75 430 

-2 5 50 65 310 

-2 5 50 55 270 

-2 5 50 45 225 

-2 5 50 35 200 

-2 5 50 25 185 

-2 5 50 15 180 

-2 5 50 5 175 

-2 5 100 95 740 

-2 5 100 85 560 

-2 5 100 75 420 

-2 5 100 65 315 

-2 5 100 55 270 

-2 5 100 45 235 

-2 5 100 35 210 

-2 5 100 25 194 

-2 5 100 15 187 

-2 5 100 5 180 

-2 5 150 95 760 

-2 5 150 85 480 

-2 5 150 75 405 

-2 5 150 65 315 

-2 5 150 55 270 

-2 5 150 45 240 

-2 5 150 35 215 

-2 5 150 25 198 



 
 

 

-2 5 150 15 189 

-2 5 150 5 185 

-2 20 50 95 228 

-2 20 50 85 200 

-2 20 50 75 176 

-2 20 50 65 151 

-2 20 50 55 132 

-2 20 50 45 114 

-2 20 50 35 107 

-2 20 50 25 102 

-2 20 50 15 99 

-2 20 50 5 98 

-2 20 100 95 320 

-2 20 100 85 261 

-2 20 100 75 217 

-2 20 100 65 180 

-2 20 100 55 157 

-2 20 100 45 139 

-2 20 100 35 127 

-2 20 100 25 115 

-2 20 100 15 113 

-2 20 100 5 112 

-2 20 150 95 329 

-2 20 150 85 261 

-2 20 150 75 210 

-2 20 150 65 183 

-2 20 150 55 153 

-2 20 150 45 135 

-2 20 150 35 124 

-2 20 150 25 115 

-2 20 150 15 114 

-2 20 150 5 113 

-2 50 50 95   

-2 50 50 85   

-2 50 50 75   

-2 50 50 65   

-2 50 50 55   

-2 50 50 45   

-2 50 50 35   

-2 50 50 25   

-2 50 50 15   

-2 50 50 5   

-2 50 100 95   



 
 

 

-2 50 100 85   

-2 50 100 75   

-2 50 100 65   

-2 50 100 55   

-2 50 100 45   

-2 50 100 35   

-2 50 100 25   

-2 50 100 15   

-2 50 100 5   

-2 50 150 95   

-2 50 150 85   

-2 50 150 75   

-2 50 150 65   

-2 50 150 55   

-2 50 150 45   

-2 50 150 35   

-2 50 150 25   

-2 50 150 15   

-2 50 150 5   

-5 5 50 95 900 

-5 5 50 85 685 

-5 5 50 75 510 

-5 5 50 65 383 

-5 5 50 55 318 

-5 5 50 45 270 

-5 5 50 35 236 

-5 5 50 25 212 

-5 5 50 15 199 

-5 5 50 5 197 

-5 5 100 95 820 

-5 5 100 85 670 

-5 5 100 75 511 

-5 5 100 65 382 

-5 5 100 55 316 

-5 5 100 45 275 

-5 5 100 35 242 

-5 5 100 25 220 

-5 5 100 15 208 

-5 5 100 5 208 

-5 5 150 95 844 

-5 5 150 85 678 

-5 5 150 75 530 

-5 5 150 65 428 



 
 

 

-5 5 150 55 350 

-5 5 150 45 299 

-5 5 150 35 265 

-5 5 150 25 243 

-5 5 150 15 219 

-5 5 150 5 217 

-5 20 50 95 270 

-5 20 50 85 251 

-5 20 50 75 228 

-5 20 50 65 203 

-5 20 50 55 181 

-5 20 50 45 161 

-5 20 50 35 148 

-5 20 50 25 135 

-5 20 50 15 132 

-5 20 50 5 130 

-5 20 100 95 801 

-5 20 100 85 340 

-5 20 100 75 270 

-5 20 100 65 229 

-5 20 100 55 196 

-5 20 100 45 173 

-5 20 100 35 158 

-5 20 100 25 144 

-5 20 100 15 140 

-5 20 100 5 138 

-5 20 150 95 632 

-5 20 150 85 351 

-5 20 150 75 278 

-5 20 150 65 235 

-5 20 150 55 208 

-5 20 150 45 180 

-5 20 150 35 165 

-5 20 150 25 154 

-5 20 150 15 143 

-5 20 150 5 142 

-5 50 50 95 92 

-5 50 50 85 90 

-5 50 50 75 91 

-5 50 50 65 88 

-5 50 50 55 84 

-5 50 50 45 80 

-5 50 50 35 75 



 
 

 

-5 50 50 25 72 

-5 50 50 15 72 

-5 50 50 5 71 

-5 50 100 95 154 

-5 50 100 85 127 

-5 50 100 75 116 

-5 50 100 65 111 

-5 50 100 55 100 

-5 50 100 45 92 

-5 50 100 35 86 

-5 50 100 25 83 

-5 50 100 15 82 

-5 50 100 5 83 

-5 50 150 95 420 

-5 50 150 85 133 

-5 50 150 75 120 

-5 50 150 65 111 

-5 50 150 55 108 

-5 50 150 45 96 

-5 50 150 35 90 

-5 50 150 25 88 

-5 50 150 15 86 

-5 50 150 5 86 

-8 5 50 95 957 

-8 5 50 85 830 

-8 5 50 75 705 

-8 5 50 65 530 

-8 5 50 55 421 

-8 5 50 45 357 

-8 5 50 35 300 

-8 5 50 25 269 

-8 5 50 15 242 

-8 5 50 5 240 

-8 5 100 95 994 

-8 5 100 85 940 

-8 5 100 75 717 

-8 5 100 65 545 

-8 5 100 55 435 

-8 5 100 45 363 

-8 5 100 35 325 

-8 5 100 25 278 

-8 5 100 15 253 

-8 5 100 5 249 



 
 

 

-8 5 150 95 1180 

-8 5 150 85 1056 

-8 5 150 75 1008 

-8 5 150 65 558 

-8 5 150 55 444 

-8 5 150 45 379 

-8 5 150 35 320 

-8 5 150 25 288 

-8 5 150 15 264 

-8 5 150 5 255 

-8 20 50 95 461 

-8 20 50 85 347 

-8 20 50 75 298 

-8 20 50 65 259 

-8 20 50 55 225 

-8 20 50 45 198 

-8 20 50 35 179 

-8 20 50 25 167 

-8 20 50 15 161 

-8 20 50 5 155 

-8 20 100 95 644 

-8 20 100 85 388 

-8 20 100 75 325 

-8 20 100 65 272 

-8 20 100 55 242 

-8 20 100 45 214 

-8 20 100 35 190 

-8 20 100 25 173 

-8 20 100 15 168 

-8 20 100 5 164 

-8 20 150 95 651 

-8 20 150 85 408 

-8 20 150 75 333 

-8 20 150 65 286 

-8 20 150 55 249 

-8 20 150 45 223 

-8 20 150 35 201 

-8 20 150 25 186 

-8 20 150 15 172 

-8 20 150 5 171 

-8 50 50 95 343 

-8 50 50 85 197 

-8 50 50 75 158 



 
 

 

-8 50 50 65 138 

-8 50 50 55 117 

-8 50 50 45 104 

-8 50 50 35 97 

-8 50 50 25 91 

-8 50 50 15 91 

-8 50 50 5 87 

-8 50 100 95 467 

-8 50 100 85 187 

-8 50 100 75 150 

-8 50 100 65 138 

-8 50 100 55 120 

-8 50 100 45 106 

-8 50 100 35 99 

-8 50 100 25 96 

-8 50 100 15 98 

-8 50 100 5 96 

-8 50 150 95 538 

-8 50 150 85 184 

-8 50 150 75 152 

-8 50 150 65 142 

-8 50 150 55 128 

-8 50 150 45 117 

-8 50 150 35 104 

-8 50 150 25 100 

-8 50 150 15 100 

-8 50 150 5 99 

-15 5 50 95 1312 

-15 5 50 85 1213 

-15 5 50 75 1050 

-15 5 50 65 851 

-15 5 50 55 743 

-15 5 50 45 625 

-15 5 50 35 533 

-15 5 50 25 475 

-15 5 50 15 424 

-15 5 50 5 402 

-15 5 100 95 1368 

-15 5 100 85 1289 

-15 5 100 75 1169 

-15 5 100 65 1010 

-15 5 100 55 761 

-15 5 100 45 643 



 
 

 

-15 5 100 35 555 

-15 5 100 25 490 

-15 5 100 15 442 

-15 5 100 5 430 

-15 5 150 95 1433 

-15 5 150 85 1371 

-15 5 150 75 1211 

-15 5 150 65 1053 

-15 5 150 55 830 

-15 5 150 45 694 

-15 5 150 35 614 

-15 5 150 25 514 

-15 5 150 15 469 

-15 5 150 5 446 

-15 20 50 95 681 

-15 20 50 85 590 

-15 20 50 75 534 

-15 20 50 65 472 

-15 20 50 55 422 

-15 20 50 45 377 

-15 20 50 35 324 

-15 20 50 25 307 

-15 20 50 15 287 

-15 20 50 5 267 

-15 20 100 95 905 

-15 20 100 85 702 

-15 20 100 75 572 

-15 20 100 65 509 

-15 20 100 55 435 

-15 20 100 45 396 

-15 20 100 35 357 

-15 20 100 25 332 

-15 20 100 15 306 

-15 20 100 5 289 

-15 20 150 95 922 

-15 20 150 85 708 

-15 20 150 75 585 

-15 20 150 65 515 

-15 20 150 55 453 

-15 20 150 45 393 

-15 20 150 35 368 

-15 20 150 25 353 

-15 20 150 15 325 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

-15 20 150 5 322 

-15 50 50 95 245 

-15 50 50 85 235 

-15 50 50 75 224 

-15 50 50 65 213 

-15 50 50 55 205 

-15 50 50 45 185 

-15 50 50 35 175 

-15 50 50 25 170 

-15 50 50 15 163 

-15 50 50 5 158 

-15 50 100 95 533 

-15 50 100 85 274 

-15 50 100 75 252 

-15 50 100 65 224 

-15 50 100 55 214 

-15 50 100 45 197 

-15 50 100 35 187 

-15 50 100 25 176 

-15 50 100 15 171 

-15 50 100 5 163 

-15 50 150 95 564 

-15 50 150 85 275 

-15 50 150 75 260 

-15 50 150 65 230 

-15 50 150 55 222 

-15 50 150 45 208 

-15 50 150 35 198 

-15 50 150 25 181 

-15 50 150 15 177 

-15 50 150 5 172 
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