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O objetivo da ventilação mecânica é conseguir uma oxigenação e ventilação adequada sem provocar dano 

no pulmão 

 

Tipos de sistemas anestésicos: 

 São considerados sistemas anestésicos, “equipamentos” provenientes da torre anestésica que 

proporcionam ao paciente fluxo de Gás Fresco, combinação de oxigénio, nitrogénio e anestésico 

inalatório em proporções adequadas. 

 Permitem inalar de forma intermitente, em cada inspiração/expiração, um gás fornecido de forma 

contínua e otimizar o seu consumo, reduzindo os custos e poluição ambiental. 

São divididos em 2 sistemas: 

• Sem reinalação: paciente inala somente gás fresco em cada inspiração, o que implica que o gás 

expirado seja eliminado. Sendo mais apropriado para animais com menos 7kg 

 Baixa resistência ao fluxo; 

 Facilidade do uso e baixo custo; 

 Uso elevado de gás 

o O que provoca aumento do custo e poluição ambiental  

• Com reinalação: permite que o gás expirado seja novamente inalado na inspiração, o que 

implica que o gás expirado seja “reciclado”. Não podemos esquecer que o circuito, antes de ser 

utilizado, contém ar, por isso, no início, o fluxo de gás fresco deve ser elevado, tendo não só 

como finalidade incrementar a concentração de anestésico no paciente, mas também eliminar o 

ar. 

 

Ventilação mecânica, quando usar? 

O uso é recomendável em certas situações clínicas: 

a. Uso de bloqueadores neuromusculares 

b. Toracotomias 

c. Cirurgias laparoscópicas  

d. Situações em que há aumento da pressão intracraneal 

e. Insuficiência ventilatória grave (problemas neurológicos ou pulmonares) 

f.  Apneia ou hipoventilação 

 

 

 

 

 



Que complicações podemos encontrar? 

As principais complicações que devemos ter em conta serão os efeitos mecânicos diretos sobre o tecido 

pulmonar e as repercussões hemodinâmicas. Pode produzir dano pulmonar micro e macroscópico, 

principalmente quando se utilizam volumes correntes ou pressões inspiratórias altas (Volutrauma, Figura 

1 e Barotrauma, Figura 2), ajustes ventilatórios inadequados que geram inflamação e libertação de 

citocinas inflamatórias (Biotrauma, Figura 3), ou quando se permite o aparecimento e manutenção de 

áreas de atelectasia, colapso (Atelectrauma, Figura 3). Enquanto nas repercussões hemodinâmicas, a 

pressão positiva utilizada na ventilação mecânica produz uma redução no retorno venoso, principalmente 

no paciente hipovolémico, diminuição do fluxo sanguíneo, que pode levar a redução do débito cardíaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

Por exemplo (cão ,5 minutos depois, com 

bradicardia devido ao ventilador (efeitos 

hemodinâmicos) e com co2 normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
Figura 2 

Figura 3 



Gás Fresco 

Fluxo de gás fresco será apenas aquele que contribui com o anestésico retido e oxigénio consumido por 

paciente. Se possível, FiO2 (Fração inspiratória de O2) aproximadamente 40%, concentrações elevadas 

provocam atelectasias (colapso pulmonar) e concentrações baixas, dificuldade na oxigenação arterial 

 

  Fisiologia 

 

 

Ventilação 
Movimento de ar que entra no pulmão 

(inspiração) e que sai (expiração) 

Volume Corrente ou Tidal 

Volume de ar (ML) que um paciente move em 

cada ciclo respiratório 

+/- 10ml/kg em todas as espécies 

Frequência Respiratória Número de respirações por minuto 

Volume por Minuto 

Volume corrente X frequência Respiratória 

Principal determinante de um correto intercâmbio 

gasoso 

 

 

Como começar a ventilação: 

Para iniciar a ventilação mecânica, proporcionando ao paciente a adaptação ao ventilador, sem que haja 

interferência entre ambos, podemos utilizar diferentes estratégias. 

• O mais comum é começar com uma hiperventilação (acréscimo anormal da quantidade de ar 

que ventila os pulmões, seja pelo aumento da frequência ou da intensidade da respiração) 

moderada do paciente até atingir os valores normais de CO2 expirado (35-40 mmHg). Nesta 

situação e se o plano anestésico for adequado, habitualmente desaparecem as ventilações 

espontâneas; 

• Uso de bloqueante neuromusculares 

 

 

Módulos ventilatórios 

Ventilador Controlado Volume: parâmetro principal que se programa é o volume Tidal ou 

corrente, que será habitualmente 10 ml/kg. Para entregar esse volume ao paciente, o ventilador gerará a 

pressão inspiratória necessária. Deste modo limita a pressão máxima, como mecanismo de segurança, 

para que, se a pressão necessária para entregar o volume corrente padrão é maior que o valor que 



estabelecemos, não será entregue o volume e disparará um alarme a avisar. Também devemos definir a 

frequência respiratória de forma proporcional ao tamanho do paciente e à relação inspiração/expiração (I: 

E). geralmente 1:2, dependendo da frequência respiratória, para se parecer com uma relação fisiológica, 

dando mais tempo a expiração aquando se usam frequências respiratórias baixas e menos quando se usam 

frequências altas.  Alguns ventiladores controlados por volume permitem fazer uma pausa inspiratória 

que deverá ser +/- 0.2 segundos. No caso de o ventilador permitir fazer PEEP (positive-end expiratory 

pressure), para evitar o colapso alveolar. 

 

Ventilador Controlado Pressão: parâmetro principal que se utiliza é a pressão inspiratória 

máxima que habitualmente será 8-12 cmH2O sobre o PEEP marcado. Para chegar a essa pressão, o 

ventilador administrará o volume certo. Devemos ajustar a pressão inspiratória para alcançar o volume 

corrente desejado. Este modo não garante o volume corrente, por isso é necessário estar atento ao valor de 

expiração para evitar situações de hipoventilação. A frequência respiratória e relação I:E é igual ao modo 

controlado por volume. Este modo não permite fazer pausa inspiratória. 

 

Pressão suporte ventilatório assegura um nível de pressão inspiratória pré-programada constante 

durante a inspiração. A frequência e o tempo de inspiração são determinados pelo paciente. 

 

Vantagens: 

i. Auxilia no desmame do ventilador 

ii. Melhor sincronismo em pacientes ventilando ativamente 

Desvantagem: 

iii. Volume corrente não é garantido 

iv. Requer atividade respiratória do paciente 

 

Desmame Ventilatório 

Quando termina o período de ventilação mecânica (fim da cirurgia), devemos estimular o paciente para 

retornar à ventilação espontânea, o desmame do ventilador.  

g. Temos de assegurar se há bloqueio neuromuscular, se utilizamos, saber se chegou ao fim 

ou reverter 

h. Permitir uma hipercapnia, é o aumento do gás carbônico no sangue arterial, moderada, 

enquanto se reduz o plano anestésico 

PEEP 

 

Pressão positiva durante a expiração, consiste na manutenção da pressão positiva nas vias aéreas, acima 

da atmosférica, durante toda a fase expiratória. Utiliza-se para evitar e/ou reduzir a formação de 

atelectasias. O valor normal é 4-5 cmH2O, sendo 3 cmH2O para os gatos. 

 



I: E 

 

Devemos de definir a frequência respiratória, de forma inversamente proporcional ao tamanho do 

paciente e relação inspiração: expiração (I:E). Geralmente é 1:2, contudo, dependerá da frequência 

respiratória e deverá ser ajustada o mais fisiológico possível, dando mais tempo à expiração quando se 

usam frequências respiratórias baixas e menos tempo com frequências altas 

 


