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RESUMO
A assincronia paciente-ventilador (APV) é um desacoplamento entre o paciente, em
relação a demandas de tempo, ﬂuxo, volume e/ou pressão de seu sistema respiratório, e
o ventilador, que as oferta durante a ventilação mecânica (VM). É um fenômeno comum,
com taxas de incidência entre 10% e 85%. A APV pode ser devida a fatores relacionados
ao paciente, ao ventilador ou a ambos. Os tipos de APV mais comuns são as de disparo,
como esforço ineﬁcaz; autodisparo e duplo disparo; as de ciclagem (tanto prematura
quanto tardia); e as de ﬂuxo (insuﬁciente ou excessivo). Cada um desses tipos pode ser
detectado pela inspeção visual das curvas de volume-tempo, ﬂuxo-tempo e pressãotempo na tela do ventilador mecânico. Estratégias ventilatórias especíﬁcas podem ser
adotadas, em combinação com a abordagem clínica do paciente, como controle de dor,
ansiedade, febre, etc. Níveis profundos de sedação devem ser evitados sempre que
possível. A APV se associa a desfechos indesejados, tais como desconforto, dispneia,
piora da troca gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão muscular diafragmática,
prejuízo do sono, aumento da necessidade de sedação e/ou de bloqueio neuromuscular,
assim como aumento do tempo de VM, de desmame e de mortalidade. A ventilação
proporcional assistida e a ventilação assistida com ajuste neural são modalidades de
suporte ventilatório parcial que reduzem a APV e têm se mostrado promissoras. Este
artigo revisa a literatura acerca da APV abordando seus tipos, causas, métodos de
avaliação, suas potenciais implicações no processo de recuperação de pacientes críticos
e estratégias para sua resolução.
Descritores: Respiração artiﬁcial; Insuﬁciência respiratória; Suporte ventilatório interativo.

INTRODUÇÃO

Deﬁnição e epidemiologia
A ventilação mecânica (VM) é um dos procedimentos
mais frequentemente empregados em UTI, sendo
imprescindível para a manutenção da vida de pacientes
graves com insuﬁciência respiratória aguda.(1) Seus
objetivos principais são a manutenção das trocas gasosas
em níveis adequados e a redução do trabalho ventilatório,
até que a condição clínica que resultou na indicação de VM
seja resolvida ou compensada.(2) Para isso, deve-se buscar
a interação ótima entre o paciente e o ventilador, com um
acoplamento entre o esforço inspiratório do paciente e o
disparo do aparelho; entre a demanda ventilatória e as
ofertas de ﬂuxo e volume corrente; e entre o momento
de interrupção da inspiração do paciente e a ciclagem
do aparelho. A assincronia paciente-ventilador pode ser
deﬁnida como um desacoplamento entre o paciente,
em relação a demandas de tempo, ﬂuxo, volume e/ou
pressão de seu sistema respiratório, e o ventilador, que
as oferta durante a VM.(3) Eventos assincrônicos podem
variar desde alterações sutis, que exigem alta suspeição e
monitorização reﬁnada para sua detecção, até a evidente
“briga” entre paciente e ventilador.
A assincronia paciente-ventilador tem taxas de incidência
variando de 10% a 85%.(4-8) Essa grande variação pode

ser explicada pelo fato de diferentes fatores interferirem
tanto na sua incidência quanto na sua detecção (Quadro
1). A ﬁm de se quantiﬁcar o fenômeno, alguns autores
têm proposto o índice de assincronia (IA), deﬁnido como
a proporção de eventos assincrônicos em relação a todos
os ciclos respiratórios, ou seja, tanto os ofertados pelo
ventilador quanto os esforços ineﬁcazes. Em um estudo
pioneiro,(5) cerca de um quarto dos pacientes apresentaram
IA acima de 10% quando se avaliou a incidência dos
eventos em apenas 30 min de monitorização contínua
de pacientes intubados.
FATORES DE RISCO

Fatores relacionados ao paciente
Independentemente da etiologia da insuﬁciência
respiratória que culminou na necessidade de VM, a maior
gravidade clínica do paciente favorece a ocorrência de
assincronias, sobretudo nas fases iniciais do suporte
ventilatório. Sepse, acidose, dor, ansiedade e febre são
alguns fatores que aumentam a demanda ventilatória
e diﬁcultam o acoplamento entre o ﬂuxo e o volume
desejados pelo paciente e os ofertados pelo aparelho,
contribuindo para a ocorrência de assincronia.(9) Em
pacientes instáveis, muitas vezes a sedação e/ou analgesia
são necessárias até a estabilização do quadro. O diagnóstico
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de base também é muito relevante. A DPOC tem sido
considerada a condição mais comumente associada à
assincronia, sobretudo na presença de auto-positive
end-expiratory pressure (auto-PEEP, pressão positiva
expiratória ﬁnal automática), que diﬁculta o disparo
do ventilador e favorece a ocorrência frequente de
esforços ineﬁcazes.(10) A mecânica respiratória inﬂuencia
o tipo de assincronia paciente-ventilador a depender
do tempo neural e de ajustes do ventilador. (10,11) O
padrão de mecânica respiratória com obstrução ao ﬂuxo
aéreo parece se associar mais à assincronia do tipo
ciclagem tardia, agravado por um tempo inspiratório
neural curto, enquanto o perﬁl de mecânica restritiva
com tempo inspiratório mais longo favorece eventos
do tipo ciclagem precoce nos modos pressure support
ventilation (PSV, ventilação com pressão de suporte) e
proportional assist ventilation plus (PAV+, ventilação
proporcional assistida plus).(11) De fato, dependendo
da modalidade ventilatória, pacientes com DPOC
podem também apresentar assincronia em relação ao
momento de ciclagem. Isso ocorre, por exemplo, quando
ventilados em PSV, cuja ciclagem está vinculada ao
percentual de redução do ﬂuxo inspiratório.(12,13) Outro
diagnóstico que favorece certos tipos de assincronia é
a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).
Pacientes com essa condição devem ser ventilados
com baixos volumes correntes e baixas pressões de
distensão.(2) Embora protetores para os pulmões,
esses ajustes frequentemente não são tolerados pelo
paciente e geram assincronias.(14) Entre elas, o duplo
disparo é uma das mais comuns e pode resultar em
oferta de ciclos respiratórios que se somam, fazendo
com que a VM não seja mais protetora. Essa hipótese
tem sido aventada para explicar os bons resultados
com o bloqueio neuromuscular nos primeiros dias de
ventilação de pacientes com SDRA grave, talvez por
evitar esse tipo de assincronia e garantir a ventilação
protetora.(15)
FATORES RELACIONADOS AO
VENTILADOR MECÂNICO
A escolha do modo ventilatório e seus ajustes são
fatores que interferem na incidência de assincronia. Em
um estudo envolvendo 62 pacientes, 11 em volumecontrolled ventilation (VCV, ventilação controlada por
volume) e 51 em PSV, detectou-se, em média, 2,1
eventos assincrônicos por minuto, sendo a incidência

signiﬁcativamente maior em VCV do que em PSV (4,3
± 4,8 eventos/min vs. 1,9 ± 3,8 eventos/min).(5) Nas
modalidades convencionais — VCV, pressure-controlled
ventilation (PCV, ventilação controlada por pressão)
e PSV — o disparo pneumático pode ser fonte de
assincronia, sobretudo em pacientes em auto-PEEP,
como naqueles com DPOC.(16) O modo VCV associa-se
mais frequentemente a assincronias decorrentes de
ﬂuxo e/ou volume corrente inadequados, como o duplo
disparo, visto que esses parâmetros são deﬁnidos pelo
operador e nem sempre são adequados à demanda
do paciente.(17) A mudança para modos em que o
ﬂuxo e o volume variam em resposta ao maior ou
menor esforço do paciente, como PSV e PCV, pode
melhorar o conforto.(18) Entretanto, a escolha de modos
ventilatórios que permitem que o paciente tenha
certa inﬂuência sobre o ﬂuxo inspiratório, como PCV
e PSV, não é garantia de uma interação ótima entre
paciente e ventilador. Nesses modos, a escolha do
grau de suporte a ser ofertado é fundamental e deve
ser individualizado.
TIPOS DE ASSINCRONIAS,
DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS
Através de uma análise das curvas de volume-tempo,
ﬂuxo-tempo e pressão-tempo na tela do ventilador
mecânico, é possível detectar os tipos mais comuns de
assincronia paciente-ventilador, que são as assincronias
de disparo, as de ciclagem e as de ﬂuxo. O Quadro 2
apresenta os tipos de assincronias com comentários
sobre fatores associados ao ventilador e ao paciente,
assim como estratégias terapêuticas para cada situação.
As assincronias de disparo incluem disparo ou esforço
ineﬁcaz, autodisparo e duplo disparo. São assim
chamadas por resultarem de problemas no disparo
ou na inicialização do ciclo respiratório por parte do
ventilador em resposta ao esforço muscular do paciente.
O disparo ineﬁcaz consiste na falta de reconhecimento
do esforço muscular inspiratório do paciente. A Figura
1 ilustra dois cenários distintos nos quais o esforço
ineﬁcaz pode ocorrer. O mesmo pode ser devido a fatores
relacionados ao ventilador, como ajuste inadequado ou
mau funcionamento da sensibilidade; por fatores do
paciente, como fraqueza muscular (associada ou não
à sedação) ou bloqueio neuromuscular (devido a autoPEEP); ou pela combinação de ambos. Clinicamente,

Quadro 1. Fatores que interferem na ocorrência e na detecção das assincronias paciente-ventilador.

Fatores relacionados à ocorrência
das assincronias
Indicação da VM
Gravidade da insuﬁciência
respiratória
Modos ventilatórios
Ajustes dos parâmetros
Nível de sedação
VM: ventilação mecânica.
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Fatores relacionados à detecção das assincronias
Tempo de observação
Duração dos períodos de observação
Momento da VM em que a observação é feita (por exemplo, primeiros dias e
fase de desmame)
Método de detecção (por exemplo, avaliação clínica, monitorização das
curvas, balão esofágico e detecção da atividade elétrica do diafragma)
Deﬁnição de assincronia e de sua signiﬁcância

Holanda MA, Vasconcelos RS, Ferreira JC, Pinheiro BV

Quadro 2. Principais tipos de assincronias paciente-ventilador, fatores associados e estratégias terapêuticas.

Assincronias
Disparo
Disparo ineﬁcaz

Duplo disparo

Disparo reverso
Autodisparo

Fatores determinantes
Ventilador:
Mau ajuste ou problemas no
mecanismo de sensibilidade
Tempo inspiratório prolongado

Fluxo
Fluxo insuﬁciente

Fluxo excessivo

Ajuste/correção de problemas da sensibilidade (ﬂuxo
mais sensível que pressão)
Reduzir tempo inspiratório por ajustes em cada modo
(VCV, PCV e PSV)

Paciente:
Fraqueza muscular respiratória
Reduzir ou suspender drogas depressoras do comando
neural, sedação ou BNM
Depressão do comando neural
Hiperinsuﬂação dinâmica (auto-PEEP) Minimizar a hiperinsuﬂação e titular PEEP externa
(valores inferiores a auto-PEEP), reduzir níveis de PS
(modo PSV)
Ventilador:
Tempo inspiratório muito curto em
Aumentar o tempo inspiratório (VCV ou PCV) ou reduzir
relação ao tempo neural
o limiar de percentual de ﬂuxo para ciclagem (PSV)
Volume corrente baixo em modo VCV Sedação profunda e/ou BNM na fase precoce de SDRA
grave
Modos com possibilidade de variação do volume
corrente, como PCV
Esforço muscular decorrente de
Reduzir sedação, BNM na fase precoce de SDRA grave
insuﬂação mecânica
Ventilador:
Sensibilidade “excessiva”
Otimização do ajuste de sensibilidade
Vazamento no sistema
Correção de vazamentos
Condensado no circuito do ventilador Remoção de condensados
Paciente:
Transmissão de oscilações de pressão Otimização do ajuste de sensibilidade
e/ou ﬂuxo por batimentos cardíacos

Ciclagem
Ciclagem prematura Ventilador:
Tempo inspiratório muito curto em
relação ao do paciente

Ciclagem tardia

Estratégias terapêuticas

Paciente:
Mecânica respiratória de padrão
restritivo no modo PSV, como na
ﬁbrose pulmonar
Ventilador:
Tempo inspiratório muito longo em
relação ao do paciente
Paciente:
Mecânica respiratória obstrutiva no
modo PSV, como na DPOC

Ventilador:
Em VCV, ajuste de ﬂuxo muito baixo
Em PCV e PSV, pressão aplicada muito
baixa, tempo de subida longo
Paciente:
Excesso de demanda ventilatória,
comando neural elevado

Em VCV, diminuir o ﬂuxo inspiratório e/ou aumentar o
volume corrente
Em PCV, aumentar o tempo inspiratório
Em PSV, reduzir o percentual do critério de ciclagem e/
ou aumentar a PS

Em VCV, aumentar o ﬂuxo inspiratório
Em PCV, reduzir o tempo inspiratório
Em PSV, aumentar o percentual do critério de ciclagem
e/ou reduzir a PS e/ou aumentar o tempo de subida
(rise time)

Em VCV, aumentar o ﬂuxo inspiratório ou mudar para
modos PCV ou PSV (ﬂuxo livre)

Reduzir estímulo do comando neural e demanda
metabólica: controlar febre, dor, acidose metabólica e
ansiedade

Ventilador:
Em VCV, ajuste de ﬂuxo muito alto
Em VCV, reduzir o ﬂuxo inspiratório
Em PCV e PSV, pressão aplicada muito Em PCV e PSV, reduzir a pressão aplicada, aumentar o
alta, tempo de subida muito curto
tempo de subida (rise time)
(overshoot)

VCV: volume-controlled ventilation (ventilação controlada por volume); PCV: pressure-controlled ventilation
(ventilação controlada por pressão); PSV: pressure support ventilation (ventilação com pressão de suporte); BNM:
bloqueador neuromuscular; (auto-)PEEP: (auto-)positive end-expiratory pressure [pressão positiva expiratória
ﬁnal (automática)]; PS: pressão de suporte; e SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo.
J Bras Pneumol. 2018;44(4):321-333
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Figura 1. Curvas ﬂuxo-tempo e pressão-tempo, respectivamente, ilustrando dois tipos simulados de disparo ineﬁcaz.
Nas duas primeiras curvas, paciente sem problemas na mecânica respiratória com um esforço espontâneo (Pmus) débil
devido a fraqueza muscular ou depressão do comando neural. Nas duas últimas, paciente com obstrução ao ﬂuxo aéreo
e diﬁculdade para disparar alguns ciclos devido à presença de pressão positiva expiratória ﬁnal automática, mesmo
com um esforço muscular “ﬁsiológico”, mas incapaz de disparar ciclos do ventilador. Em ambos os casos, foi utilizado
o modo ventilação controlada por pressão, com sensibilidade à pressão de −2 cmH2O. Os pontos nas curvas indicam o
momento do esforço ineﬁcaz. Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular. Fonte: Xlung®.

percebe-se o esforço inspiratório do paciente tocando
seu tórax ou abdome, observando que o movimento
do mesmo não é acompanhado por um ciclo fornecido
pelo ventilador.(2)
Para a resolução dessa assincronia de disparo, a
sensibilidade deve ser ajustada para seu valor maior
possível, evitando-se, porém, o autodisparo, ou, ainda,
a modiﬁcação do tipo de disparo de pressão para ﬂuxo,
que é mais sensível. Nas situações em que há auto-PEEP
associada à hiperinsuﬂação dinâmica, pode-se tentar
elevar a PEEP cautelosamente, monitorizando-se a
resolução ou a atenuação da assincronia, raramente
ultrapassando valores de 10 cmH2O e/ou reduzindo-se
324
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o nível de assistência de pressão nos modos PCV e
PSV (se o volume corrente estiver elevado) ou ainda
reduzir o tempo inspiratório no modo VCV.
O autodisparo é uma assincronia oposta à anterior:
o ventilador dispara um ciclo ao reconhecer,
indevidamente, uma variação de ﬂuxo ou pressão no
circuito como sendo um esforço muscular respiratório
espontâneo do paciente. Em outras palavras, o sistema
de sensibilidade do aparelho é “enganado” por artefatos,
como vazamentos com despressurização do circuito
ou oscilações de ﬂuxo e/ou pressão por presença de
condensado no mesmo, ou ainda por transmissão de
variações de pressão intratorácica pelos batimentos

Holanda MA, Vasconcelos RS, Ferreira JC, Pinheiro BV

cardíacos pela ejeção do volume sistólico. A Figura 2
ilustra duas situações frequentes que geram autodisparo.

reﬂexos deﬂagrados pela insuﬂação mecânica de
um ciclo controlado pelo ventilador. Essa forma de
interação paciente-ventilador, ainda pouco esclarecida
e potencialmente comum, pode passar despercebida
clinicamente, sendo necessária a monitorização
da pressão esofágica, pois o esforço muscular não
tem origem no centro respiratório do paciente, mas
sim em um ciclo ofertado pelo ventilador. O termo
entrainment ou “arrastamento” também tem sido
usado para descrever o fenômeno.(19) A Figura 3 ilustra
duas situações de assincronias: de duplo disparo e de
disparo reverso. Nos dois casos, há o empilhamento de

O duplo disparo consiste na oferta, pelo ventilador,
de dois ciclos consecutivos para apenas um esforço
muscular do paciente, ou seja, ocorre quando um esforço
do paciente dispara dois ciclos seguidos. Nesse caso,
o tempo neural inspiratório do paciente é maior que
o tempo do ciclo mecânico do ventilador. O primeiro
disparo resulta do esforço do paciente.
O disparo reverso ocorre quando o esforço muscular
inspiratório do paciente decorre de mecanismos
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Figura 2. Curvas volume-tempo, ﬂuxo-tempo e pressão-tempo, respectivamente, ilustrando dois tipos simulados de
autodisparo. Na situação superior (vazamento), paciente em ventilação com pressão de suporte e sensibilidade a ﬂuxo.
O sistema com vazamento provoca o surgimento de ciclos disparados a ﬂuxo, sem esforço do paciente (Pmus = 0). Na
situação inferior (interferência dos batimentos cardíacos), paciente em ventilação controlada por pressão, apresenta
frequência programada de 15 rpm, sem esforço muscular, mas apresentando oscilações de ﬂuxo e pressão regulares,
com frequência respiratória aproximada de 80 ciclos/min, correspondente à sua frequência cardíaca. A sensibilidade
foi modiﬁcada de pressão para ﬂuxo. O aumento da frequência respiratória total se deu por disparos induzidos pela
transmissão dos batimentos cardíacos para a onda de ﬂuxo. Vol.: volume; e Pva: pressão nas vias aéreas. Fonte: Xlung®.
J Bras Pneumol. 2018;44(4):321-333
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volumes correntes, resultando em maior distensão do
parênquima pulmonar, com elevação correspondente
das pressões alveolares e de via aérea, e implicando
riscos de lesão pulmonar induzida pelo ventilador
mecânico, particularmente em casos de pacientes com
SDRA.(2,17-19) A principal estratégia terapêutica nesses
casos consiste em aumentar o tempo inspiratório (modos
VCV e PCV) e, no caso do modo PSV, fazê-lo através
da redução do percentual de ﬂuxo para a ciclagem.
A ciclagem precoce ocorre quando o ventilador termina
o ﬂuxo inspiratório antes do desejado pelo paciente,
ou seja, o tempo inspiratório mecânico é menor que

o tempo neural do paciente. Já a ciclagem tardia se
dá pelo inverso: o ventilador oferta um ciclo com um
tempo inspiratório mais longo do que o desejado pelo
paciente, isto é, o tempo mecânico do ventilador é
prolongado em relação ao tempo neural do paciente.
Nos modos VCV e PCV, o operador do ventilador
pode tentar corrigir essas assincronias determinando
diretamente o tempo inspiratório mecânico e observando
a adaptação do paciente pelas curvas de VM na tela do
equipamento. Já no modo PSV, a principal ferramenta
é o ajuste do limiar percentual do pico de ﬂuxo para
ciclagem, geralmente ajustável entre valores de 5%
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Figura 3. Curvas volume-tempo, ﬂuxo-tempo e pressão-tempo, respectivamente, ilustrando duas simulações de duplo
disparo. Nas três primeiras, em decorrência do tempo neural do paciente, superior ao tempo mecânico do ventilador, o
primeiro ciclo é sempre disparado pelo paciente, no modo ventilação controlada por volume. Os pontos indicam o momento
do empilhamento de volume corrente causado pelo duplo disparo. Nas três últimas, disparo reverso correspondente
a esforço muscular respiratório deﬂagrado por mecanismos reﬂexos decorrentes da insuﬂação de um ciclo controlado
pelo ventilador, no modo ventilação controlada por pressão. Observar, em ambos os casos, o empilhamento do volume
corrente e a elevação das pressões de via aérea durante as assincronias. Os pontos indicam o momento do disparo
reverso. Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular. Fonte: Xlung®.
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e 70%. Como estratégia para a ciclagem precoce,
reduz-se o limiar, e, para a ciclagem tardia, aumenta-se
o limiar de ciclagem. Na DPOC, devido à resistência
aumentada nas vias aéreas, a queda do ﬂuxo ofertado
no modo PSV é mais lenta, retardando o momento de
ciclagem pelo ventilador. Essa assincronia pode ser,
por exemplo, corrigida ou minimizada com o ajuste
do nível de ciclagem, habitualmente pré-ajustado em
25%, para valores mais elevados, como 40-50%. Outra
abordagem pode ser a variação da pressão de suporte
aplicada acima da PEEP. Quando esse parâmetro é
aumentado, geralmente o tempo inspiratório também
aumenta e vice-versa. A Figura 4 ilustra as ciclagens
precoce e tardia e os efeitos da variação do critério
de ciclagem sobre as mesmas.

As assincronias de ﬂuxo podem ser de dois tipos:
ﬂuxo inspiratório insuﬁciente e ﬂuxo inspiratório
excessivo. No primeiro caso, o ﬂuxo recebido pelo
paciente é inferior à sua demanda ventilatória, ocorrendo
tipicamente quando o ﬂuxo é ajustado pelo operador e
não pode ser aumentado pelos esforços espontâneos
do paciente, como ocorre no modo VCV. Entretanto,
ele pode ocorrer também nas modalidades PCV e PSV
quando os ajustes são insuﬁcientes em ofertar o ﬂuxo
“desejado” pelo paciente. A abordagem terapêutica
pode incluir uma redução da demanda ventilatória:
correção de febre, ansiedade, dor, acidose, etc., e/ou
aumento da oferta de ﬂuxo por ajustes apropriados
a cada modo (Quadro 2), observando-se o conforto
e o uso da musculatura acessória da respiração,
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Figura 4. Curvas ﬂuxo-tempo e pressão-tempo, respectivamente, ilustrando dois tipos de assincronias de ciclagem
simuladas em modo ventilação com pressão de suporte. Nas duas primeiras, paciente com DPOC. A assincronia é
corrigida com o aumento do limiar percentual do pico de ﬂuxo inspiratório para o término da inspiração. Nas duas
últimas, paciente com doença pulmonar restritiva e ciclagem precoce. A assincronia é atenuada por redução do limiar
percentual do pico de ﬂuxo para ciclagem. Os pontos indicam o momento da ciclagem no modo ventilação com pressão
de suporte. Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular. Fonte: Xlung®.
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assim como a conformação da curva pressão-tempo.
Quando em modo VCV, uma mudança para os modos
PCV ou PSV, que têm ﬂuxo livre, pode ser uma boa
alternativa. Além disso, nesses modos, o ajuste de
rise time (tempo de subida) inﬂuencia diretamente a
oferta de ﬂuxo logo após o disparo do ciclo respiratório;
quanto mais curto for o rise time, maior será a oferta
de ﬂuxo e mais rápida será a pressurização inicial do
sistema, sendo recomendável um tempo de subida
curto em pacientes com sinais clínicos de “fome de ar”.
A assincronia por ﬂuxo excessivo ocorre pela oferta
exagerada de ﬂuxo inspiratório. Em alguns casos, uma
pressurização excessiva pode ocorrer, caracterizando
um overshoot de entrada de ﬂuxo nos modos PCV ou
PSV. A melhor opção consiste em reduzir a oferta de
ﬂuxo por redução do valor programado, no modo VCV,
e redução dos valores de pressão aplicada acima da
PEEP e/ou aumento do tempo de subida, nos modos
PCV e PSV. A Figura 5 ilustra assincronias de ﬂuxo e
volume no modo VCV e corrigidas no modo PCV.
EFEITOS ADVERSOS DA ASSINCRONIA
PACIENTE-VENTILADOR

Gerais
A assincronia paciente-ventilador causa uma série
de efeitos clínicos adversos e se associa a desfechos
indesejados, como desconforto, dispneia, piora da
troca gasosa, aumento do trabalho da respiração, lesão
muscular diafragmática, interferência na quantidade
e qualidade do sono, aumento da necessidade de
sedação, aumento da necessidade de bloqueio

neuromuscular, aumento do tempo de VM e aumento
da mortalidade.(20-23) Sintomas de “fome de ar” ou de
“esforço inspiratório excessivo”, ou seja, dispneia,
ainda que pouco estudados, são muito comuns em
pacientes durante a VM. Em um estudo, o uso do
modo VCV se associou a esses sintomas (OR = 4,77;
IC95%: 1,6-4,3), sendo que a elevação do ﬂuxo ou
do volume corrente foi capaz de atenuá-los em 10
de 45 pacientes (22%).(24) Não surpreende que essa
modalidade ventilatória, por apresentar maior rigidez na
oferta de ﬂuxo e volume corrente, se associe ao maior
desconforto para o paciente não sedado, o que poderia
reﬂetir também na incidência de assincronias, embora
essa última aﬁrmação demande mais evidências.(24,25)
Eventos assincrônicos podem prejudicar a oxigenação.
A atenuação do IA — de 3,36% no modo PSV para
1,73% no modo neurally adjusted ventilatory assist
(NAVA, assistência ventilatória com ajuste neural) — se
associou a um aumento na relação PaO2/FiO2 (203
mmHg vs. 254 mmHg).(26) Tanto o suporte ventilatório
excessivo quanto o aquém do desejado podem causar
dano muscular respiratório. No primeiro caso, atroﬁa ou
apoptose das ﬁbras musculares e, no segundo, excesso
de trabalho respiratório e eventualmente fadiga. Uma
interação paciente-ventilador ótima, sem assincronias,
seria a situação, em teoria, ideal para a musculatura
respiratória. É possível ainda que certas formas de
assincronia, como o esforço ineﬁcaz, principalmente
quando ocorre no meio da fase expiratória, cause dano
a ﬁbras musculares diafragmáticas ao gerar contrações
excêntricas ou pliométricas durante seu estiramento
nessa fase do ciclo respiratório.(27,28)
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Figura 5. Curvas volume-tempo, ﬂuxo-tempo e pressão-tempo, respectivamente, ilustrando simulação de correção de
assincronia de ﬂuxo e volume (fome de ar), evidente no segundo ciclo, no modo VCV. A oferta no modo PCV a partir
do terceiro ciclo liberou a oferta de ﬂuxo e volume corrente. O paciente reagiu, reduzindo a sua contração muscular
(Pmus) a partir do quarto ciclo. Nota-se pequeno overshoot de pressão na via aérea ao ﬁnal do ciclo em PCV (seta),
atenuado com a melhor adaptação do paciente. Os pontos indicam a oferta de ﬂuxo livre no modo PCV. VCV: volumecontrolled ventilation (ventilação controlada por volume); PCV: pressure-controlled ventilation (ventilação controlada
por pressão); Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular. Fonte: Xlung®.
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Necessidade de sedação
Frequentemente, o paciente em VM é sedado para
se adaptar ao suporte ventilatório.(29) No entanto,
estudos observacionais já mostraram uma associação
entre sedação profunda e maior incidência de
assincronias. (22,30) Em um estudo, pacientes adultos
submetidos à PSV durante sedação profunda com
propofol durante o período de vigília apresentaram,
sob sedação, aumento na quantidade de assincronias
(21,8% vs. 5,9%); redução no drive respiratório,
mensurado por electrical activity of the diaphragm (Edi,
atividade elétrica do diafragma; 9,9 μV vs. 3,1 μV);
piora da troca gasosa (elevação da PaCO2); e redução
do volume corrente (0,39 l vs. 0,44 l).(31) A sedação
profunda é atualmente considerada um fator preditivo
para a ocorrência de assincronia do tipo esforços
ineﬁcazes.(29,32) Além do grau de sedação, o tipo de
fármaco é outro fator inﬂuenciador da incidência de
assincronias. Em estudo multicêntrico, o IA foi menor
com o uso de dexmedetomidina em comparação ao
de propofol como sedativo durante a VM (2,68% vs.
9,10%), mesmo tendo como alvos níveis superﬁciais
de sedação.(33) O aumento do nível de sedação venosa
para reduzir a ocorrência de assincronias parece ser
uma estratégia pouco efetiva, senão danosa. Ajustes
ventilatórios, como mudança do modo ou aumento
do tempo inspiratório para um segundo, foram mais
eﬁcazes na redução das assincronias do que o aumento
da dose de sedação.(34) Assim, em pacientes com
assincronias, a sedação endovenosa contínua somente
deve ser instituída ou aumentada, se já estiver em uso,
após a otimização dos ajustes do ventilador associada
à abordagem de problemas clínicos comuns, tais como
dor, ansiedade e delírio, ou à pronta instituição de bolus
no caso de evidente “briga” entre paciente-ventilador,
por questões de segurança.

Comprometimento do sono
Pacientes de UTI em VM são muito suscetíveis a
fragmentação e diminuição do tempo de sono devido
à presença de alarmes, parâmetros ventilatórios
inadequados e assincronia paciente-ventilador.(1,2)
Contudo, a relação entre assincronia paciente-ventilador
e qualidade do sono é objeto de controvérsia.(35-37)
Em um estudo, o tempo total do sono e sua eﬁciência
foram maiores durante o uso de VM do que durante a
respiração espontânea em pacientes traqueostomizados
em VM prolongada. Alguns pacientes desenvolveram
eventos respiratórios (apneia central e assincronia do
tipo duplo disparo) que representaram 11% do índice
de fragmentação do sono durante a VM. É possível
que, uma vez corrigidas as assincronias por meio de
ajustes ventilatórios apropriados, haja ainda uma
maior vantagem na utilização da VM em comparação
à da respiração espontânea.(38) Um estudo comparou
os modos PAV+ e PSV durante o sono.(8) Embora
tenha havido uma redução signiﬁcativa nos eventos de
assincronia/h no primeiro modo em relação ao segundo
(5 eventos/h vs. 40 eventos/h), tal efeito não resultou
em melhora signiﬁcativa da qualidade do sono, sendo
PAV+ associada a uma maior fragmentação do mesmo

(18.8 eventos/h vs. 18.1 eventos/h) e menos tempo
proporcional de sono na fase rapid eye movement
(0.0% vs. 5.8%).(8) Por ora, os achados da literatura
ainda são insuﬁcientes para esclarecer o papel exato
da assincronia paciente-ventilador sobre o sono.

Tempo de VM e mortalidade
Em um estudo pioneiro,(4) a presença de esforços
ineﬁcazes detectados por um período de apenas 2 min
de observação dentro da primeira semana de internação
em uma unidade de desmame da VM foi identiﬁcada
em 19 de 174 pacientes (11%). Nesse grupo de
pacientes, essa presença se associou a menores taxas
de sucesso de desmame (16% vs. 57%). O grupo de
pacientes com assincronia era mais idoso, com maior
proporção de DPOC como diagnóstico, com maior média
de PaCO2 e com menor média de PImáx, não tendo
sido possível assegurar a relação entre a presença
de assincronia e o comprometimento do desmame.(4)
Em outro estudo,(5) foi observado que pacientes com
IA ≥ 10%, em um período de observação de 30 min,
buscando-se detectar quatro tipos de assincronias,
apresentaram maior tempo de VM que aqueles com
IA < 10% (25 dias vs. 7 dias). Entre os pacientes com
maiores valores de IA, houve uma maior proporção
daqueles com necessidade de traqueostomia (33%
vs. 4%). A mortalidade no grupo com IA ≥ 10% foi
de 47% vs. 32% no grupo com IA < 10%, diferença
sem signiﬁcância estatística (p = 0,36). Entretanto, os
pacientes com assincronia apresentavam características
clínicas diferentes, com maior proporção de pacientes
com DPOC, assim como maiores níveis de bicarbonato
e pH, não se estabelecendo uma relação de causa e
efeito entre a presença de assincronia e a pior evolução
do desmame.(5)
Em outra investigação,(32) 60 pacientes foram
avaliados por 20 min durante as primeiras 24 h de
suporte ventilatório em relação à ocorrência de esforços
ineﬁcazes. Foram identiﬁcados 14 pacientes (23%)
com IA ≥ 10%, os quais apresentavam características
demográﬁcas e clínicas semelhantes às dos pacientes
com IA < 10%. Os pacientes do grupo com IA mais
elevado, comparados com aqueles com IA < 10%,
permaneceram mais tempo em VM (6 dias vs. 2
dias; p = 0,007), tiveram menos dias fora da VM
(21 dias vs. 25 dias; p = 0,02) e internação na UTI
mais prolongada (8,3 dias vs. 4,2 dias; p = 0,01). A
mortalidade não diferiu signiﬁcativamente entre os
grupos (5,3 vs. 9,2%; p = 0,39).(32) Uma das maiores
limitações dos estudos sobre a incidência de assincronias
e o impacto das mesmas sobre os desfechos clínicos
é o fato de que o período de observação tenha sido
muito curto. Para superar essa limitação, um grupo
de investigadores registrou as assincronias através
de um software especíﬁco durante todo o período
no qual um grupo de pacientes estava em VM.(22) As
assincronias monitoradas foram as seguintes: esforços
ineﬁcazes, duplo disparo, inspirações abortadas,
ciclagem precoce e ciclagem tardia. De um total de
50 pacientes que permaneceram em VM por mais
de 24 h, aqueles com IA ≥ 10% apresentaram uma
J Bras Pneumol. 2018;44(4):321-333
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tendência de permanecer mais tempo em VM do que
aqueles com IA < 10% (16 dias vs. 6 dias; p = 0,061).
A mortalidade na UTI foi signiﬁcativamente superior
entre os pacientes com IA ≥ 10% (67% vs. 14%; p
= 0,011), assim como a mortalidade hospitalar (67%
vs. 23%; p = 0,044). O grande diferencial do longo
período de observação dos pacientes, que englobou
mais de 80% de todo o tempo de VM, foi o ponto
forte daquele estudo.(22) Isso permitiu determinar a
real incidência das assincronias e pode ter sido o fator
responsável pela identiﬁcação da associação entre essa
incidência e maior mortalidade. Por outro lado, o fato
de as assincronias terem sido identiﬁcadas de forma
automática por um software dedicado, não disponível
ainda para a conﬁrmação desses resultados em outros
centros, constitui-se em uma limitação, destacando-se
que a demonstração dessa associação não estabelece
em deﬁnitivo a relação causal entre assincronias, tempo
de VM e mortalidade.(22)
MODOS PAV E NAVA
Esses dois novos modos ventilatórios foram
desenvolvidos para reduzir a ocorrência de assincronia
paciente-ventilador.(23,39,40) Ambos são atualmente
classiﬁcados como modos proporcionais, pois requerem
que o paciente faça uma parcela do esforço inspiratório
e oferecem suporte parcial e proporcional ao esforço
do paciente. Essa é a principal distinção desses dois
modos em relação a outras modalidades de suporte
parcial, como PSV, cuja pressão nas vias aéreas é ﬁxa
e ajustada no ventilador, não sendo modiﬁcada pelo
esforço do paciente. Nos modos NAVA e PAV, ainda
que através de algoritmos diferentes, a pressão nas
vias aéreas varia de forma proporcional ao esforço
do paciente: quanto maior for o esforço, maior é
a assistência inspiratória, que se traduz por maior
pressão nas vias aéreas.(2)
No modo NAVA, o suporte inspiratório é proporcional
à Edi, estimada por um cateter esofagogástrico inserido
pelo nariz especiﬁcamente para a aplicação desse modo.
Na PAV, e mais especiﬁcamente no modo PAV+, sua
versão comercial mais recente, o suporte inspiratório
é proporcional ao trabalho respiratório realizado pelo
paciente, estimado através da aplicação de micropausas
ao ﬁnal da inspiração, que permitem estimar a resistência
e a elastância estática do sistema respiratório utilizando
a equação do movimento de gás.(40)
No modo NAVA, após o posicionamento do cateter, a
Edi é medida ciclo a ciclo e é utilizada para o disparo
para oferecer suporte inspiratório proporcional ao
esforço do paciente e para a ciclagem. O disparo ocorre
quando a Edi sobe 0,5 µV acima da atividade basal, e a
ciclagem ocorre quando a mesma cai para 70% de seu
pico. O suporte inspiratório oferecido pelo ventilador é
ajustado através do nível de NAVA, ou ganho de NAVA,
que multiplica a Edi para assim determinar a pressão
a ser aplicada nas vias aéreas.(41) Portanto, o esforço
do paciente, estimado pela curva da Edi, determina o
disparo, a pressurização e a ciclagem em NAVA, e o
único ajuste a ser feito pelo clínico é o nível de NAVA.
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Por exemplo, se o nível de NAVA estiver ajustado para
2 cmH2O/µV, e se, em um determinado ciclo, o pico
da Edi for de 10 µV, a pressão de pico das vias aéreas
será de 10 × 2, ou seja, 20 cmH2O.
No modo PAV+, uma vez estimadas a elastância do
sistema respiratório e a resistência das vias aéreas,
o ventilador mede o ﬂuxo e o volume inspiratório
instantâneos e usa a equação do movimento de gás
para determinar a pressão a ser aplicada nas vias
aéreas. Ajusta-se, portanto, a porcentagem do trabalho
respiratório total que será realizada pelo ventilador, e
esse último oferece o ﬂuxo inspiratório proporcional
ao esforço do paciente para realizar o percentual do
trabalho total determinado. Além disso, o ventilador
mostra continuamente o trabalho respiratório realizado
pelo paciente, ciclo a ciclo, guiando assim o ajuste
da porcentagem de assistência oferecida.(39,40) Por
exemplo, se o suporte inspiratório estiver ajustado
para 60% do trabalho respiratório total e o paciente
estiver realizando um trabalho respiratório baixo,
deve-se reduzir a porcentagem de ajuda até que
o trabalho realizado pelo paciente esteja dentro de
uma faixa adequada, que evita a superassistência,
mas também previne a fadiga. A ciclagem no modo
PAV+ é a ﬂuxo e determinada em um valor absoluto,
geralmente pré-determinado em um valor de 3 l/min.
Os modos NAVA e PAV reduzem a assincronia
paciente-ventilador quando comparados a PSV.(39,40)
NAVA é particularmente eﬁcaz para reduzir a assincronia
de disparo, já que essa ocorre quando o ventilador
detecta o início da Edi, e vários estudos mostraram que
NAVA reduz a incidência de esforços ineﬁcazes.(42-45)
Em contrapartida, NAVA pode aumentar a incidência
de duplo disparo, e, portanto, a incidência desse
tipo de assincronia deve ser monitorada durante seu
uso.(4,44,46) O único estudo clínico que avaliou desfechos
clínicos não conseguiu mostrar uma superioridade de
NAVA em relação a PSV,(47) mas há outros estudos
em curso. PAV+ também já foi comparada com PSV,
mostrando melhor controle do volume corrente pelo
paciente, melhor qualidade de sono e redução de
assincronias.(8,48-50) Esse modo pode ser usado para
pacientes com DPOC e assincronias no modo PSV,
com o cuidado para evitar vazamentos, que podem
levar a erros na estimativa da elastância e resistência,
prejudicando o seu funcionamento adequado.(2)
Os ventiladores de circuito único ou ventiladores
desenhados originalmente para ventilação não invasiva
dispõem de geradores de ﬂuxo e utilizam um circuito
único para a inspiração e a expiração, com orifícios de
exalação no circuito, que ﬁca aberto ao ambiente. Eles
utilizam algoritmos automáticos de disparo e ciclagem
e apresentam uma boa interação paciente-ventilador;
além disso, esses equipamentos parecem reduzir as
assincronias do tipo autodisparo e otimizar a sincronia
de disparo.(11)
TECNOLOGIAS E PROCESSOS INOVADORES
Duas novas perspectivas no diagnóstico e tratamento
das assincronias têm ganhado destaque nos últimos
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anos. A primeira delas é o desenvolvimento de métodos
de detecção automática de assincronias. Conforme
já discutido, a incidência de assincronias é bastante
subestimada, pois sua detecção à beira do leito é
deﬁciente. A sensibilidade de residentes e intensivistas
para detectar assincronias observando as curvas do
ventilador é geralmente baixa e é inﬂuenciada pelo nível
de treinamento dos proﬁssionais.(7) Um estudo realizado
com proﬁssionais de saúde identiﬁcou que um treinamento
especíﬁco em VM melhora a capacidade de detecção de
assincronia a partir da observação das curvas exibidas na
tela do ventilador mecânico; porém, essa capacidade de
detecção não foi inﬂuenciada pelo tempo de experiência
ou pelo tipo de categoria do proﬁssional de saúde
(enfermeiros, médicos ou ﬁsioterapeutas).(51) Assim, o
desenvolvimento de métodos de detecção automática
poderia melhorar o diagnóstico de assincronias, alertar
os proﬁssionais de saúde e, potencialmente, ser usado
no futuro para sugerir ajustes ou até mesmo embasar a
automação de ajustes ventilatórios.(52) Vários algoritmos
capazes de detectar esforços perdidos, duplo disparo
ou assincronias de modo geral já foram desenvolvidos,
mas sua aplicação à beira do leito ainda está restrita a
protocolos de pesquisa.(52-56) Os algoritmos de detecção
de esforços perdidos, comuns em pacientes com DPOC,
e de duplo disparo,(20) que pode ser lesivo em pacientes
com SDRA, se mostraram particularmente acurados e
comparáveis à detecção off-line de curvas de ventiladores,
a qual é por si só muito superior à detecção on-line, à
beira do leito.
Outra perspectiva é o uso de estratégias de sedação
mínima ou de não sedação para pacientes com assincronia,
conforme discutido anteriormente. Essas estratégias ainda
precisam ser testadas em ensaios clínicos de maior porte
por interferir em vários domínios de pacientes críticos sob
VM. Vale destacar, em nossa experiência, que o uso de
fentanil i.v., principalmente quando administrado de forma
contínua e prolongada para analgesia e sedação, pode
causar rigidez muscular generalizada, um efeito adverso
que pode favorecer assincronias de difícil resolução.
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DE SAÚDE PARA O DIAGNÓSTICO E O
TRATAMENTO DAS ASSINCRONIAS
O ensino em VM é considerado insuﬁciente perante
as necessidades da prática clínica. Isso se deve à
falta de uma abordagem curricular especíﬁca sobre o

tema para médicos e proﬁssionais de saúde durante
a sua formação.(57,58) Em um estudo no Brasil,(57) o
conhecimento sobre o manejo da VM foi considerado
deﬁciente por estudantes, residentes e médicos de
emergência segundo uma ferramenta de autoavaliação.
Isso implica a necessidade de programas educativos e
treinamentos para o manuseio de VM para proﬁssionais
em formação e mesmo para aqueles experientes.(57)
Embora o treinamento em VM seja essencial para
o diagnóstico de assincronias, o seu ensino prático
ainda carece de maior disseminação e de uma
abordagem sistematizada.(51) Problemas logísticos;
espaço limitado nas UTIs e emergências; limitação
de cenários clínicos; riscos potenciais aos pacientes,
docentes e alunos; e diﬁculdades na realização e
análise de exames de gasometria arterial e de imagem
são alguns dos obstáculos encontrados no ensino
de VM.(59,60) Diante disso, programas de capacitação
e treinamentos especíﬁcos em VM, baseados em
simulação realista ou virtual on-line, são ferramentas
consideradas promissoras, mas carecem de estudos e de
desenvolvimento tecnológico para essa ﬁnalidade.(59,60)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os tipos mais comuns de assincronia pacienteventilador são as de disparo, como esforço ineﬁcaz,
autodisparo e duplo disparo; as de ciclagem,
tanto prematura quanto tardia; e as de ﬂuxo, seja
insuﬁciente, seja excessivo. Sendo fenômenos comuns
e associados a desfechos clínicos negativos para os
pacientes em VM, é essencial que os proﬁssionais de
saúde das UTIs busquem ativamente o diagnóstico
e sua pronta reversão. Novos modos ventilatórios,
como NAVA e PAV+, bem como softwares para a
detecção e quantiﬁcação automatizada de assincronias,
mostram-se promissores, mas ainda pouco acessíveis.
Programas de treinamentos em VM na abordagem de
assincronias devem ser estimulados e disseminados
em larga escala.
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ERRATA

Artigo: Assincronia paciente-ventilador.
Publicação: J. bras. pneumol., ahead of print Epub 16-Jul-2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1806-37562017000000185
Na página 3, Quadro 2, onde se lia:
“Em PCV e PSV, reduzir a pressão aplicada, reduzir o tempo de subida (rise time)”
Leia-se:
“Em PCV e PSV, reduzir a pressão aplicada, aumentar o tempo de subida (rise time)”
Na página 6, Figura 3, onde se lia:
“Pmus (cmH20): −10??????”
Leia-se:
“Pmus (cmH20): −10”
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