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Definição dos parâmetros ventilatórios 

 

O movimento do gás para dentro dos pulmões ocorre devido à geração de um 

gradiente de pressão entre as vias aéreas superiores e o alvéolo, podendo ser 

conseguido por um equipamento que diminua a pressão alveolar (ventilação por 

pressão negativa) ou que aumente a pressão da via aérea proximal 

 

 

 

 -Volume corrente : O volume corrente (VC) expressa o volume de ar que 

entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório. 

O volume corrente comumente utilizado em ajustes inicial varia de 6 a 10 mL/Kg 

de peso predito. 

 

 

 

 

Em casos de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) volumes 

correntes menores que 6 mL/Kg e ventilação prona demonstraram diminuição da 

mortalidade. 

Separei a você as definições que você mais 

encontrará ao estudar sobre ventilação 

mecânica. Sendo elas: 

 

(Peso predito homens(kg)= 50+0,91 (altura -152,4cm) 

Peso predito mulheres(kg)= 45,5 + 0,91 (Altura - 152,4 cm) 
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 - Frequência respiratória: É o número de vezes que a pessoa respira 

por minuto (um ciclo completo). Observa-se a expansibilidade e retração 

da parede torácica e abdominal 

 

 - Volume minuto (VM) é o produto do VT pela frequência respiratória 

(FR), seus valores normais variam de 5 a 10 L/min. Representa o principal 

determinante da PCO2 - o aumento do VM corresponde à diminuição 

dos níveis de CO2. 

 

 

 -PEEP: Existe fisiologicamente uma pressão positiva ao final da 

expiração, que é ocasionada pelo fechamento da epiglote e represamento 

de ar no sistema respiratório. Esta pressão, de normalmente 2 a 4 

cmH2O, impede que ocorram atelectasias. Em pacientes intubados ou 

com traqueostomia, ocorre a perda deste mecanismo, sendo assim 

necessário que o VM forneça uma PEEP. 

Considera-se adequado um valor de 5 cmH2O para o ajuste inicial da PEEP. 

Valores maiores podem ser usados com a finalidade de diminuir edema 

pulmonar e em manobras de recrutamento alveolar (abertura de alvéolos 

colapsados). 

 -Fio2: A fração inspirada de oxigênio (FiO2) é um parâmetro de ventilação 

mecânica frequentemente utilizado para otimizar a oxigenação tecidual. 

Entretanto, um ajuste inadequado da FiO2 pode causar hipoxia ou 

hiperoxia e, consequentemente, efeitos nocivos ao organismo 

 

 

Controla-se a concentração de O2 (FIO2) necessária para obter-se uma taxa 

arterial de oxigênio (pressão parcial de oxigênio no sangue arterial- PaO2)  

 -Sensibilidade (Disparo/Triggers) Os aparelhos de VM podem ser 

programados para disparar/iniciar uma inspiração de acordo com a 

sensibilidade ajustada. Dependendo do modo ventilatório utilizado, 

podemos configurar o aparelho de VM para iniciar um novo ciclo 

ventilatório de acordo com variações no fluxo ou pressão nas vias aéreas, 

geradas pelo esforço respiratório do paciente.  

VM (Volume Minuto): Fr (Frequência Respiratória) X VC (Volume Corrente) 

 

Alterações da Fio2 trazem resultantes na SP02 do paciente. 
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Ao ajustar o ventilador para disparo por pressão, utiliza-se usualmente 

uma pressão de -2cmH2O.  

 
No disparo à pressão, o ventilador detecta uma queda na pressão de vias 

aéreas ocasionada pelo esforço do paciente. 

 

 Relação Inspiração: Expiração – I:E 

A relação I:E, durante respiração espontânea normal, é de 1:1,5 a 1:2 
com tempo inspiratório de 0,8 a 1,2 s. Durante a ventilação mecânica, 
ela dependerá do volume corrente, da freqüência respiratória, do fluxo 
inspiratório e da pausa inspiratória. 

Em pacientes com obstrução do fluxo expiratório e hiperinsuflação, 
recomenda-se uma relação I:E < 1:3, objetivando aumento no tempo de 
exalação.  

Em pacientes hipoxêmicos, relações I:E mais próximas de 1:1 aumentam 
o tempo de troca alvéolo-capilar, trazendo, conseqüentemente, melhora 
na oxigenação. Uma relação I:E > 1:1 pode predispor ao 
desenvolvimento de auto-PEEP, embora possa melhorar a troca gasosa 
na hipoxemia refratária.  

Nos pacientes com síndrome hipoxêmica grave, podemos chegar a 
relações I:E = 3:1. 

 Pressão Inspiratória: Programada no modo pressão controlada, SIMV e 
PSV. Ajuste da pressão de acordo com o Volume corrente desejado, 
calculado anteriormente com a fórmula do Peso predito acima. 

 Pressão de pico : Pressão máxima atingida durante a fase inspiratória. 
Parâmetro de alerta. Tolerância até 40 cmH2O. (Relação com 
complacência e resistência). Valores maiores levam ao Barotrauma! 

 Pressão de Platô: ao final da inspiração, quando o volume corrente 
predeterminado é atingido, a válvula de fluxo do ventilador fecha-se e o 
fluxo cai a zero. Recomenda -se manter P PLAT abaixo de 35cmH 

Ajuste -0,5 a -2,0 (cmH 2O) ou +3,0 a +4,0 (L/min) 
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2O.Nesse momento não existe fluxo, portanto não há o componente de 
resistência das vias aérea 

 Fluxo inspiratório: Definida como a velocidade do ar. 

O fluxo inspiratório corresponde a velocidade com que o volume corrente é 
ofertado. O ajuste do pico de fluxo inspiratório pode determinar uma modificação 
no tempo inspiratório e da relação I:E.  

 

 Tempo inspiratório (TI) Período que leva para a inspiração se 
completar. Geralmente em torno de dois terços do ciclo 
respiratório.  
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3. VENTILAÇÃO MECÂNICA: COMO INICIAR 

 

Geralmente são utilizados valores entre 40 a 60 L/min, procurando não 
exceder pressões de pico maiores que 40 cmH2O. 

 

Ajuste em 0,8 a 1,2 segundos. 

 


