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Ventilação mecânica: entendendo os modos  ventilatórios



   

Olá! Antes da gente entrar no conteúdo que eu 
preparei pra você sobre Modos Ventilatórios, 
quero te agradecer por chegar até aqui e espero 
que esse material seja útil na sua capacitação. 

 
É sabido por todos que nosso Instagram conta 

com uma larga jornada de conteúdos sobre 
emergência em vários posts feitos nos últimos 20 meses. 

 Mas o fato é que aquele espaço é limitado e nem sempre é possível 
entregar conteúdo denso, profundo e com uma abordagem que aumenta 
a sua curva de aprendizagem. Dessa forma, decidi manter uma frequência 
maior na produção de materiais específicos e que, combinados, devem 
elevar bastante o seu nível profissional na prática médica da emergência. 
 
Este é o Volume 1 do nosso projeto seriado chamado “Emergência 
em Série” que vai contar com a produção de vários materiais como 
este, sempre com a nossa abordagem prática e direta ao ponto, 
te oferecendo conteúdo de qualidade e simplificando as coisas. 
 
Como sempre faço nos meus projetos, conto com a sua participação 
parar darmos passos juntos neste aqui. Que tal sugerir os temas dos 
próximos materiais que você quer ter acesso? Deixe sua mensagem 
com feedback lá no @saladeparada sobre esta edição e o que espera 
ver nas próximas.   Boa leitura!

https://www.instagram.com/saladeparada/
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Fisiologia respiratória

O  primeiro  passo  para  entendermos  a  ventilação  mecânica  é  termos  uma  noção 
da  fisiologia  e  mecânica  ventilatória.  Nada  de  muito  complicado.  Não  vamos  
entrar  em detalhes, é apenas o básico para que você entenda a ventilação.

Veja a imagem:

Mecanicamente  falando  a  respiração  é  muito  simples.  Sem  que  percebamos  
o cérebro ordena a contração do diafragma. O músculo contrai “puxando” a caixa 
torácica para baixo. Isso faz com que o volume da caixa torácica aumente e, para 
preenche-la, o ar é sugado para dentro através do nariz e/ou boca.

Veja  que  é  uma  coisa  puramente  mecânica.  É  o  mesmo  funcionamento  de  
uma seringa,  se  você  puxa  o  êmbolo  da  seringa,  o  ar  entrará  pelo  bico.  Este  
exemplo  da seringa, inclusive, nos acompanhará muito nesse ebook.

Para o ar chegar aos alvéolos em condições ideais para a troca gasosa ele precisa ser  
filtrado, aquecido e umedecido. Isso acontece durante a passagem pelas vias aéreas 
superiores.

Então,  resumindo  a  inspiração:  o  diafragma  contrai  e  expande  a  caixa  torácica. 
Isso gera uma pressão negativa dentro dos pulmões e faz com que o ar entre. Durante 
a passagem pelas vias aéreas superiores o ar é filtrado, aquecido e umedecido para 
chegar em condições ideais para troca gasosa.



5

Emergência em série Entendendo os modos ventilatórios: Ventilação mecânica

A  expiração  é  ainda  mais  simples,  já  que  é  algo  totalmente  passivo.  Vamos  usar 
um outro exemplo aqui.

Imagine  agora  o  pulmão  como  uma  bexiga.  Se  você  soprar  e  inflar  a  bexiga  
isso necessitará de um gasto energético. Já para retirar o ar, basta que você solte 
a abertura. A  elasticidade  da  bexiga  fará  com  que  ela  tenda  a  retornar  a  sua  
posição  de  repouso expulsando o ar de seu interior. Com o pulmão é exatamente a 
mesma coisa. A expiração se  dá  pela  elasticidade  do  pulmão.  No  momento  em  
que  o  diafragma  relaxa  e  para  de tracionar o pulmão a sua elasticidade faz com 
que ele reduza seu volume e expulse o ar de seu interior.

Então,  a  mecânica  ventilatória  que  precisamos  saber  é  basicamente  isso.  O 
diafragma contrai e aumenta o volume da caixa torácica. Isso gera uma pressão 
negativa e faz com que o ar entre nos pulmões. Durante a passagem pelas vias 
aéreas superiores o ar é filtrado, aquecido e umedecido, chega até os alvéolos e a 
troca gasosa é feita. O diafragma então relaxa e a elasticidade do pulmão faz com 
que retorne a sua posição de repouso expulsando o ar do seu interior.

Muito  bem!  Antes  de  passarmos  para  a  ventilação  mecânica  em  si,  precisamos 
entender só mais um conceito.

Quando os pulmões estão retornando a sua posição de repouso, expulsando o ar, 
é preciso que haja algo que mantenha uma certa quantidade de ar no seu interior. 
Vamos voltar ao exemplo da bexiga pra que você entenda.

Se você pegar uma bexiga totalmente vazia e tentar enche-la, será necessário um 
certo esforço. Já se você tentar encher uma bexiga que já tem uma quantidade de 
ar o esforço  será  menor.  Então,  no  momento  em  que  os  pulmões  estão  sendo  
esvaziados  é preciso  que  algo  prenda  uma  quantidade  de  ar  dentro.  Isso  diminui  
o  esforço  nas próximas respirações.

Este mecanismo é feito pela epiglote:
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Em  um  dado  momento,  ao  final  da  expiração,  a  epiglote  fecha  e  interrompe  
a saída  de  ar.  Isso  prende  uma  quantidade  de  ar  nos  pulmões.  O  pulmão,  que  
é  elástico, tentará  empurrar  o  ar  contra  a  epiglote,  mas  não  conseguirá  vence-
la.  Isso  causa  uma pressão positiva dentro da árvore respiratória de cerca de 5 
mmH2O que vamos chamar de  pressão  expiratória  final  positiva,  ou,  como  você  
deve  conhecer,  simplesmente  de PEEP, do inglês, positive end expiratory pressure.



7

Emergência em série Entendendo os modos ventilatórios: Ventilação mecânica

Conhecendo o ventilador mecânico

Veja a imagem:

Veja  que  há  três  cabos  
que  entram  no  ventilador.  
Um  preto,  que  é  o  cabo  
da energia (canto inferior 
esquerdo da imagem). Ele vai 
na tomada, nenhum segredo 
aqui.

Do  lado  direito  da  fotografia  
você  verá  duas  mangueiras,  
uma  verde  e  uma amarela. 
A mangueira verde oferta ao 
ventilador oxigênio a 100%. A 
amarela oferta ar, o mesmo ar 
que respiramos normalmente.

Estas  duas  mangueiras  
entram  no  ventilador  por  
uma  componente  chamado  
de blender.  O blender  é  uma  
espécie  de  “misturador”.  É  
nele  que  vamos  regular  qual  
a fração  de  oxigênio  que  
vamos  ofertar  ao  paciente.  E  
aqui  é  importante  pararmos  
um pouco para entendermos 
sobre os gases.

O  ar  atmosférico  que  respiramos  é  composto  por  21%  de  oxigênio,  78%  de 
nitrogênio e o restante por outros gases. Então a mangueira verde contém uma 
fração de 100% de oxigênio e a mangueira amarela, que contém ar atmosférico, 
tem 21%. Então a fração  de  oxigênio  que  vamos  conseguir  dar  para  nosso  
paciente  sempre  ficará  entre estes dois patamares. Ou damos um máximo de 
100%, que seria ofertar apenas oxigênio através  da  mangueira  verde,  ou  21%,  
que  seria  apenas  ar  atmosférico  através  da mangueira amarela. Não é possível, 
por exemplo, ofertar valores menores que 21%.
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Continuando  ao  entendimento  do  ventilador,  veja  que  na  parte  da  frente  saem 
duas mangueiras brancas que chamamos genericamente de circuito. Veja ainda que 
um dos  circuitos  sai  do  ventilador  e  entra  neste  recipiente  de  acrílico  logo  a  
baixo.  Este recipiente recebe o nome de jarra. Ela deve conter uma quantidade de 
água e fica sobre uma  base  aquecida.  Ou  seja,  ela  faz  o  mesmo  papel  que  as  
vias  aéreas  superiores  , aquecendo e umedecendo o ar.

O ar sai então da jarra e segue pelo circuito até o paciente. Perceba que, diferente da  
respiração  espontânea,  onde  o  diafragma  contrai  e  gera  uma  pressão  negativa,  
na ventilação  mecânica  o  ar  é  “empurrado”  pelo  ventilador  para  dentro  dos  
pulmões  do paciente. Por isso chamamos de ventilação por pressão positiva.

O  ar  então  é  posto  dentro  dos  pulmões  e,  depois  de  poucos  segundos,  
o ventilador abre a válvula expiratória e, da mesma forma que na respiração 
expontânea, a elasticidade do pulmão faz com que o ar saia. A abertura da válvula 
expiratória recebe o nome de ciclagem. Veja mais uma vez na imagem que na parte 
da frente do ventilador há duas mangueiras brancas, ou dois circuitos. O que passa 
pela jarra é o braço inspiratório, onde o ar vai em direção ao paciente. O outro é o 
braço expiratório, que não passa pela jarra e tem a simples função de levar o ar que 
sai do paciente para fora.

Então, revisando, os gases entram no ventilador através do blender. O ar é então 
“empurrado”  para  o  circuito,  passa  pela  jarra  para  aquecimento  e  umedecimento,  
entra no paciente e o ventilador então cicla (abre a válvula expiratória). E então a 
elasticidade do pulmão faz com que o ar saia pelo outro circuito. O circuito então 
que passa pela jarra é o inspiratório e o outro é o expiratório.

Lembre-se  que  quando  falamos  da  fisiologia  respiratória,  falamos  do  conceito  
de PEEP. Como o paciente está intubado, a epiglote não consegue fechar, então 
vamos ter que dar esta informação ao ventilador para que ele, ao final da expiração, 
mantenha uma quantidade de ar e, consequentemente, uma PEEP.
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Modos ventilatórios

Vamos com muita calma aqui para que você entenda bem os modos ventilatórios. 
Isso  te  dará  base  para  que  você  compreenda  toda  a  ventilação  e,  depois  de  ler, 
certamente  você  estará  pronto  para  entender  e  aprofundar  em  qualquer  curso  
de ventilação.

Mais uma vez, usando da analogia para facilitar, veja a imagem:

Imagine a situação hipotética:  você  foi  encarregado  de  ventilar  um  paciente  com  
este  mecanismo  que  está ilustrado na imagem. Você tem uma seringa gigante e 
deve empurrar o êmbolo jogando o ar para os pulmões do paciente.

Vamos imaginar que a seringa gigante tem um volume de dois litros. O volume do 
pulmão de um paciente adulto com 70 kg é de cerca de 500 ml. Então, com isso você 
já deve  imaginar  que  não  pode  empurrar  o  êmbolo  até  o  final,  caso  contrário  
você literalmente estoura o pulmão do paciente, o que chamamos de barotrauma.

Então  você  vai  ter  que  ir  empurrando  o  êmbolo  até  que  o  volume  infundido,  
ou como chamamos, o volume corrente seja de 500 ml. Quando chegar a este ponto, 
você para e volta o êmbolo para fazer a expiração (ou como chamamos na ventilação, 
fazer a ciclagem).

Mas  não  basta  ter  cuidado  apenas  com  o  volume  infundido,  você  também  não 
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pode  infundir  500  ml  em  um  curto  período  de  tempo.  Se  você  empurrar  o  
êmbolo  com muita  velocidade  isso  também  pode  ocasionar  lesões.  No  entanto,  
é  preciso  que  você também verifique o fluxo. Ou seja, a velocidade com que você 
infunde o ar nos pulmões no  paciente.  O  valor  que  usamos  fica  geralmente  entre  
60  e  100  litros  por  minuto.  Isso significa  que  a  velocidade  com  que  você  deve  
empurrar  o  êmbolo  da  seringa  gigante deve ser de um litro por segundo, que 
equivale a 60 litros por minuto.

Vamos parar para fazer a primeira análise até aqui. Você está ventilando o paciente 
com a seringa gigante. Eu disse que o volume do pulmão do paciente é de 500 ml 
e que o fluxo que você deve usar é de um litro por segundo. Isso significa que para 
colocar 500 ml  de  ar  nos  pulmões  do  paciente,  você  levará  meio  segundo.  Ou  
seja,  o  seu  tempo inspiratório será de meio segundo.

Isso que eu acabei de descrever nada mais é que um modo ventilatório chamado VCV 
(volume controlled ventilation) ou, em português, ventilação controlada a volume. 
O modo  controlado  a  volume  é  um  modo  limitado  a  fluxo  e  ciclado  a  volume,  
ou  seja,  ele tem um fluxo fixo, que no caso ilustrado é de 60 litros por minuto. E 
é ciclado a volume, ou  seja,  quando  atinge  um  volume  de  500  ml  você  para  a  
ventilação,  abre  a  válvula  expiratória e a expiração se inicia.

Perceba  que  os  modos  ventilatórios  nada  mais  são  que  um  conjunto  de  ordens 
que  damos  ao  ventilador  sobre  como  ele  deve  insuflar  o  ar  para  os  pulmões  do  
nosso paciente. Podemos pedir para ele fazer isso mais lento ou mais rapidamente 
(definindo o fluxo).  Podemos  pedir  para  ele  colocar  mais  ou  menos  volume  
(definindo  o  volume corrente) e, podemos fazer isso através também de outras 
ordens.

O ventilador mecânico consegue, em tempo real, saber qual a pressão atual da via 
aérea  do  paciente.  Então  você  pode  também  ordenar,  por  exemplo,  que  o  
ventilador aplique  uma  determinada  pressão  na  via  aérea.  Obviamente,  para  
gerar  uma  pressão positiva  na  via  aérea  ele  precisará  infundir  ar.  Então  ele  
começará  a  infundir  ar respeitando aquela pressão que você solicitou.

Da mesma forma que no modo VCV, você precisará dizer ao ventilador quando ele 
deve parar de infundir o ar. No modo VCV, como vimos, usamos a variável volume. 
Nós dissemos  que  logo  que  o  volume  atingisse  500  ml  ele  deveria  parar  e  fazer  
a  ciclagem (abrir a válvula expiratória).

Mas agora vamos usar um outro parâmetro, vamos usar o parâmetro tempo. Nós 
vamos  dizer  ao  ventilador  para  ele  infundir  o  ar  com  aquela  determinada  
pressão  e  que ele deve fazer isso durante um segundo. Nós não podemos deixar ele 
aplicando aquela pressão por muito tempo. Lembre-se que se fizermos isso muito 



11

Emergência em série Entendendo os modos ventilatórios: Ventilação mecânica

ar entrará nos pulmões do paciente e pode haver um barotrauma.

Agora nós estamos fazendo a mesma coisa: colocando e retirando ar dos pulmões 
do  nosso  paciente.  Mas  agora  usando  outros  parâmetros,  que  é  a  pressão  
e  o  tempo. Este  é  o  modo  ventilatório  chamado  PCV  (pressure  controlled  
ventilation)  ou,  em português, ventilação controlada a pressão.

O modo PCV é um modo limitado a pressão e ciclado a tempo. Ou seja, aplica-se 
uma  pressão  constante  na  via  aérea  durante  um  determinado  tempo.  Quando  
o  tempo acaba o ventilador para e abre a válvula expiratória.

Talvez  você  se  pergunte:  ah,  mas  então  eu  posso  ventilar  o  paciente  de  muitas 
formas. Posso limitar a pressão e ciclar a volume, posso limitar a fluxo e ciclar a 
tempo...

A  resposta  é  sim,  você  pode!  É  por  isso  que  existem  centenas  de  modos 
ventilatórios.   São   muitas   combinações   possíveis   de   parâmetros.   Mas,   no   fim,   
o importante  que  você  entenda  é  que  a  intenção  é  a  mesma:  colocar  e  retirar  
ar  dos pulmões do nosso paciente do modo mais fisiológico possível.

Isso é muito complicado as vezes. Vamos ter que lidar com pacientes com pesos 
diferentes,  portanto,  mudar  o  volume  corrente.  Vamos  lidar  com  pacientes  
que  estão sépticos e precisam de uma frequência respiratória maior. São muitas 
condições clínicas possíveis e o nosso papel é encontrar o melhor modo de ventilar 
aquele paciente.

Para concluir, veja esta última imagem:
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Esta é a foto de um ventilador antigo que mostra como ele é por dentro. Veja que 
há  um  fole  na  parte  superior  que  serve  para  insuflar  o  ar  para  dentro  dos  
pulmões  do paciente. Quando ele baixa o ar entra, quando ele sobe o ar sai.

Olhando  para  essa  imagem  você  vê  que  o  exemplo  da  seringa  já  não  é  tão 
distante assim. Na prática o que o ventilador faz é exatamente isso, a diferença é 
apenas que ele faz isso de modo automático e com muito mais precisão.
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Concluímos aqui este primeiro volume da nossa Emergência em Série e espero que 
você tenha gostado. 
 Sempre nos propondo a levar conteúdo prático e de qualidade na profundidade 
ideal, saindo um pouco do Instagram, é realmente importante saber seu feedback 
sobre este material.  
 
Deixa lá sua mensagem no @saladeparada e, caso for postar sua leitura nos sto-
ries, não esquece de marcar a gente :) 
  Se você gostou e entende que se aprofundar na Emergência com conteúdos mais 
práticos é importante para você, te convido a conhecer o Sala de Parada Academy. 
 
Um programa de capacitação que tem como objetivo desenvolver e evoluir sua 
prática médica na emergência. 
 
Temos aulas novas e materiais toda semana, respeitando os pilares do nosso jeito 
de fazer: aulas curtas e diretas ao ponto; utilizando das mais atualizadas evidên-
cias; com abordagem prática e que vá te permitir aplicar os conhecimentos já nos 
próximos plantões, com segurança e eficiência no atendimento aos pacientes. 
 
Faça parte da Comunidade Academy e junte-se aos mais de 1.200 membros que 
estão aprendendo toda semana algo importante sobre Emergência e interagindo 
sobre casos e dúvidas no nosso Grupo Privado do Telegram. 
 
Quer saber mais? Acesse www.saladeparada.com.br/academy

https://www.instagram.com/saladeparada/
http://www.saladeparada.com.br/academy
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