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RESUMO 

Dias LBHM. Impacto da profissão associado ao uso de diferentes 

equipamentos sobre a ventilação alveolar e a mecânica respiratória em 

coelhos adultos [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2017. 

Introdução: A ventilação manual é um aspecto chave que determina a 

eficiência da ressuscitação neonatal e pode ser realizada por várias 

categorias de profissionais utilizando diferentes equipamentos. Objetivos: 

Comparar os efeitos da ventilação manual realizada por diferentes 

profissionais envolvidos na assistência neonatal, médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas, utilizando dois equipamentos: Peça T e balão autoinflável. 

Métodos: Coelhos adultos foram submetidos à ventilação manual utilizando 

Peça T ou balão autoinflável, 10 minutos com cada dispositivo, operado por 

médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, num total de 21 indivíduos. A 

escolha do primeiro dispositivo utilizado por cada voluntário foi realizada por 

randomização. Os dados de mecânica respiratória (volume corrente, volume 

minuto, frequência respiratória, tempos inspiratório e expiratório, pressão 

inspiratória e pressão expiratória final positiva) foram obtidos de maneira 

contínua através de um sistema informatizado de aquisição de dados, cega 

para os operadores. Amostras de sangue arterial foram obtidas por 

cateterização da carótida antes e depois de cada ventilação manual para 

determinação da PaCO2 e do pH. Foram comparados os dispositivos entre 

si, assim como o desempenho dos grupos de profissionais com cada 

dispositivo. Resultados: Quando analisados todos os profissionais em 

conjunto (n = 21) os animais ventilados com o balão autoinflável 

apresentaram maior volume minuto, menor frequência respiratória, menor 

tempo inspiratório e maiores valores de pH após o período de 10 minutos de 

ventilação. Quando analisados separadamente cada um dos três grupos de 



 

 

profissionais, os animais ventilados com o balão autoinflável no grupo 

Enfermeiras (n = 7) apresentaram maior volume minuto (390±108 vs 

766±410 mL/min, p < 0,05) em relação ao grupo Fisioterapeutas (n = 7) 

(418±192 vs 886±787 mL/min) e grupo Médicos (n = 7) (438±206 vs 

705±434 mL/min). Resultados similares foram encontrados em relação ao 

pH após 10 minutos de ventilação manual, sendo observada no grupo 

Enfermeiras a ocorrência de alcalose respiratória (7,40±0,11 vs 7,61±0,02, p 

<0,05, 7,37±0,10 vs 7,52±0,23, 7,36±0,07 vs 7,40±0,18 mL/min, 

respectivamente) e de hipocapnia (32,4±6,9 vs 23,4±7,5 mmHg, p <0,05; 

40,4±10,8 vs 28,0±15,2 mmHg, 38,0±13,8 vs 42,6±18,1 mmHg) 

respectivamente. Conclusão: O balão autoinflável resultou em hipocapnia e 

alcalose respiratória no grupo Enfermeiras, a ventilação manual utilizando a 

Peça T resultou em menor volume corrente e menor volume minuto. 

Descritores: ventilação; recém-nascido; recém-nascido prematuro; lesão 

pulmonar; hipocapnia; ressuscitação. 

 

 

 



ABSTRACT 

Dias LBHM. Impact of the profession associated with the use of different 

equipment on alveolar ventilation and respiratory mechanics in adult rabbits 

[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2017. 

Introduction: Manual ventilation is a key aspect that determines the efficiency 

of neonatal resuscitation and can be performed by several categories of 

professionals using different equipment. Objectives: To compare the effects 

of manual ventilation performed by different professionals involved in 

neonatal care, physicians, nurses and physiotherapists, using two devices: T-

piece and self-inflating bag. Methods: Adult rabbits were submitted to manual 

ventilation using T-piece or self-inflating bag, 10 minutes with each device, 

operated by physicians, physiotherapists and nurses, in a total of 21 

individuals. The choice of the first device used by each volunteer was by 

randomization. Respiratory mechanics data (tidal volume, minute volume, 

respiratory rate, inspiratory and expiratory time, inspiratory pressure and 

positive end expiratory pressure) were obtained continuously through a 

computerized data acquisition system, blind to operators. Arterial blood gas 

samples were obtained through carotid catheterization before and after each 

manual ventilation for determination of PaCO2 and pH. The devices were 

compared to each other as well as the performance of groups of 

professionals with each device. Results: When all the professionals (n = 21) 

were analyzed together, the animals ventilated with the self-inflating bag 

presented higher minute volume, lower respiratory rate, shorter inspiratory 

time and higher pH values after 10 minutes of ventilation. When the three 

groups of professionals were analyzed separately, the animals ventilated with 

the self-inflating bag in the Nurse group (n = 7) had a higher minute volume 

(390±108 vs 766±410 mL/min, p < 0.05) compared to the Physiotherapists 



 

 

group (n = 7) (418±192 vs 886±787 mL/min) and the Physicians group (n = 

7) (438±206 vs. 705±434 mL/min). Similar results were found in relation to 

pH after 10 minutes of manual ventilation, with the occurrence in the Nurses 

group of respiratory alkalosis (7.40±0.11 vs 7.61±0.02, p<0.05, 7.37±0.10 vs 

7.52±0.23, 7.36±0.07 vs 7.40±0.18 mL/min, respectively) and hypocapnia 

(32.4±6.9 vs 23.4±7.5 mmHg, p <0.05; 40.4±10.8 vs 28.0 ± 15.2 mmHg, 

38.0±13.8 vs. 42.6±18.1 mmHg) respectively. Conclusion: The self-inflating 

bag resulted in hypocapnia and respiratory alkalosis in the Nurses group, 

manual ventilation using T-piece resulted in lower tidal volume and minute 

volume. 

Descriptors: ventilation; infant, newborn; infant, premature; lung injury; 

hypocapnia; resuscitation. 
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1.1 Sobrevida do recém-nascido prematuro 

A taxa de sobrevida de recém-nascidos prematuros tem aumentado 

nos últimos anos, o que mudou os limites da viabilidade nas últimas 

décadas. Em um estudo realizado com prematuros inscritos no banco de 

dados genéricos do National Institute of Child and Human Development 

Neonatal Research Network, nascidos entre 22 0/7 e 28 6/7 semanas de 

gestação, o número de mortes por 1000 nascidos vivos foi reduzido de 275 

no período de 2000 a 2003 para 258 no período de 2008-20111. 

Em um estudo publicado em 2017 onde foram avaliados 11 centros 

participantes do National Institute of Child Health and Human Development 

Neonatal Research Network, em três períodos: período 1 (2000 a 2003), 

período 2 (2004 a 2007) e período 3 (2008 a 2011), foi observado um 

aumento da sobrevida de 30% (424 de 1391 prematuros) no período 1, para 

36% (487 de 1348 prematuros) no período 32. Em outro estudo recente, 

publicado em 2016, foi demonstrada uma diminuição da mortalidade nos 

prematuros de 22 a 24 semanas de gestação de 55% para 42%3. O mesmo 

comportamento foi observado em prematuros extremos, com aumento da 

sobrevida entre os recém-nascidos de 23 semanas de 27% para 33% e nos 

de 24 semanas de 63% para 65%, no período de 2009 a 20124. 
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Em um hospital privado do município de São Paulo, foi demonstrado 

uma maior da sobrevida dos recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) 

(peso de nascimento inferior a 1500 g), em relação aos dados da rede 

Vermont Oxford Network (VON) correspondentes ao ano de 2015. A VON é 

uma entidade sem fins lucrativos com base em Burlington, Vermont (Estados 

Unidos), e mantém um banco de dados epidemiológicos e sobre cuidados e 

evolução de RNMBP. Esta rede fornece uma base única e confidencial para 

os centros participantes em relação à casuística, qualidade de atendimento 

ao recém-nascido prematuro e aos processos institucionais de atendimento. 

Atualmente a rede possui mais de 1.000 centros participantes ao 

redor do mundo, com capacidade de coleta de dados de mais de 60.000 

recém-nascidos por ano. Desde 1990, mais de 2.000.000 de dados de 

recém-nascidos foram acrescentados ao seu banco de dados. 

No período de 2010 a 2015 a mortalidade geral foi menor do que a 

descrita pela VON, exceto no ano de 2012, onde a mortalidade geral 

alcançou valores próximos a 24%5 (Figura 1). 
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Figura 1 - Média de mortalidade geral e da mortalidade em até 12 horas de vida dos 
recém-nascidos de muito baixo peso admitidos em um hospital privado do 
município de São Paulo (barras cinzas e vermelhas) no período de 2010 a 
2015 e da Rede Vermont Oxford em 2015 (barras azuis) [Fonte: Pavez

5
] 
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1.2 Desenvolvimento pulmonar 

O desenvolvimento pulmonar fetal é tradicionalmente dividido em 

cinco fases. Fase embrionária, que se estende da concepção até a 5ª-7ª 

semana de gestação; fase pseudoglanular, iniciando-se entre a 5ª-7ª e 

terminando entre a 16ª-17ª semana de gestação; fase canalicular, com início 

entre a 16ª-17ª semana estendendo-se até 24ª-26ª semana de gestação; 

fase sacular, que se inicia entre a 24ª-26ª semana e se estende 

aproximadamente até a 36ª-38ª semana de gestação e finalmente a fase 

alveolar, que se inicia por volta da 36ª-38ª semana de gestação 

continuando-se até os primeiros anos após o nascimento6-11,12 (Figura 2). 

 
Figura 2 - Fases do desenvolvimento pulmonar

*
 

A fase embrionária ocorre no período de organogênese, que 

corresponde à formação inicial dos órgãos. Nesta fase o pulmão se 

desenvolve como uma protuberância, a partir da parede ventral do intestino 

                                                
*
 Imagem cedida pela Dra. Cristiane do Prado, em 2017. 

FASES DO DESENVOLVIMENTO PULMONAR 
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primitivo. As células epiteliais do intestino anterior invadem o mesênquima 

para formar a traqueia, que se ramifica para os brônquios principais direito e 

esquerdo e posteriormente para os brônquios lobares e segmentares. As 

artérias e veias pulmonares desenvolvem-se como um único broto vascular 

e continuam a crescer em torno dos botões das vias aéreas da 4a à 16a 

semana de gestação6,7. 

A fase embrionária é seguida pela fase pseudoglandular, que é assim 

chamada pois os túbulos epiteliais são rodeados por tecido mesenquimal. 

Esta fase é marcada pela ramificação adicional das vias aéreas e da rede 

vascular com diferenciação progressiva das células epiteliais para formar 

estruturas de cartilagem, glândulas submucosas, músculo liso e células 

epiteliais. Em 14 semanas 70% da via aérea total gerada no nascimento é 

formada e, no final de 17 semanas, a formação das vias aéreas de condução 

e bronquíolos terminais é completa. Durante essa fase são formadas todas 

as estruturas pré acinares, artérias pulmonares e veias6,8. 

As estruturas que correspondem aos bronquíolos, ductos alveolares e 

alvéolos primitivos são formadas durante a fase canalicular. Esse estágio é 

marcado por dois importantes passos do desenvolvimento pulmonar: a 

diferenciação das células alveolares do tipo I e II e a formação da barreira 

alvéolo-capilar que transformam o pulmão em um órgão potencialmente viável 

para a realização de trocas gasosas. O surfactante, produzido pelos 

pneumócitos tipo II, é detectável a partir da 24a semana de gestação. No final 

desta fase, a periferia do pulmão é constituída por sacos alveolares simples e 

finos, que são formados pela redução da quantidade de mesênquima6,8,9. 



INTRODUÇÃO - 6 

 

A fase sacular inicia com o alargamento acentuado das vias aéreas 

periféricas à medida que os túbulos alveolares acinares se dilatam e as 

paredes ficam finas, resultando em uma área de superfície de troca gasosa 

aumentada. Nesta fase, a divisão das vias aéreas está quase completa. 

Ocorre uma diferenciação adicional de células do tipo I em células do tipo II 

e maturação do sistema surfactante. Estas características estruturais 

permitem que ocorram trocas gasosas, ainda que de modo bastante 

ineficiente, permitindo a sobrevida de prematuros a partir da 22ª ou 23ª 

semana de gestação (no início da fase sacular)6,8,11. De fato, como citado 

acima, a sobrevida de recém-nascidos a partir da 23ª semana de gestação 

se situa entre 24 e 41%, já com 24 semanas de gestação a sobrevida 

aumenta para taxas entre 55 e 68%2,3,4. Como consequência, a quase 

totalidade dos prematuros extremos que sobrevivem estão na fase sacular 

do desenvolvimento pulmonar, onde o sistema surfactante e a capacidade 

antioxidante se apresentam ainda imaturos, tornando esses recém-nascidos 

susceptíveis ao desenvolvimento de uma das complicações mais 

importantes da prematuridade, a displasia broncopulmonar (DBP)13. 

Finalmente, na fase alveolar ocorre maior maturação das células 

alveolares do tipo I e do tipo II, com maior desenvolvimento dos capilares 

pulmonares, aumentando a eficiência da troca gasosa8. Essa fase é 

marcada pelo desenvolvimento de septos secundários nas vias aéreas 

terminais e pela formação de alvéolos definitivos, à medida que a parede 

das vias aéreas se tornam mais finas, aumentando a superfície de troca 

gasosa e o volume pulmonar7,9. 
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Este processo se continua no período pós-natal, possivelmente sendo 

completado nos primeiros anos após o nascimento12. O número final de 

alvéolos no pulmão totalmente desenvolvido varia de 300 a 600 milhões, ou 

seja aproximadamente 1.000 alvéolos por ácino7. 

1.3 Mecanismos de lesão pulmonar no recém-nascido prematuro 

Com os avanços tecnológicos, o aprimoramento dos cuidados na 

medicina perinatal e o consequente aumento da sobrevida dos recém-

nascidos prematuros na fase sacular do desenvolvimento pulmonar, a lesão 

pulmonar decorrente da assistência ventilatória e do uso de oxigênio para o 

tratamento da insuficiência respiratória se tornou uma condição específica 

importante, que afeta negativamente o desenvolvimento pulmonar pós-natal. 

Esses prematuros se encontram na fase sacular do desenvolvimento 

pulmonar podendo ter o desenvolvimento para a fase alveolar prejudicado6. 

Os principais mecanismos que determinam a lesão pulmonar que 

ocorre nesta fase incluem o volutrauma, o atelectrauma, o biotrauma e a 

lesão pela exposição ao oxigênio, e elas podem ocorrer tanto na ventilação 

mecânica como na ventilação manual na sala de parto.  

O volutrauma é causado pela hiperexpansão e estiramento das vias 

aéreas e sacos alveolares, com extravasamento de proteínas e sangue para 

as vias aéreas, resultando em interferência na função do surfactante 

pulmonar14. O aumento do volume pulmonar com estiramento e não a 

pressão por si só, promove a lesão pulmonar15. Volumes correntes elevados 

causam lesão do endotélio capilar pulmonar, do epitélio respiratório e das 
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membranas basais, aumentando o número de neutrófilos e citocinas no 

pulmão, levando ao edema pulmonar, tendo um papel fundamental na lesão 

pulmonar induzida pela ventilação mecânica ou pela ventilação manual16. 

Estudos experimentais demonstraram que o volutrauma pode ocorrer 

com apenas alguns ciclos de ventilação manual durante a reanimação do 

prematuro, quando se utilizam volumes elevados e sem pressão expiratória 

final positiva (PEEP), mesmo quando os níveis de pressão inspiratória são 

baixos17. 

Um estudo investigou a influência do treinamento e da experiência 

específica do operador no manuseio dos equipamentos de ventilação 

manual sobre o pico de pressão inspiratória e sobre o volume corrente, 

demonstrando que quanto menor o nível de treinamento do operador, maior 

o pico de pressão inspiratória e maior o volume corrente gerado, quando o 

dispositivo utilizado era o balão autoinflável18. 

Na prática clínica, o volume corrente na sala de reanimação é 

bastante variável e rotineiramente não é monitorado. Os pulmões 

prematuros cheios de líquido, necessitam de picos de pressão inspiratória 

(PIP) elevados para manter um volume corrente de 8 mL/kg em um pulmão 

com capacidade pulmonar total de cerca de 50 mL/kg. Observou-se, em 

estudo experimental, que na ventilação manual com uma frequência 

respiratória de 40 ciclos/minuto é necessário tempo inspiratório mais 

prolongado para se obter um volume corrente de 8 mL/kg. Também foi 

observado que os animais mantinham uma hipercarbia com valores de 

pressão parcial de CO2 (PaCO2) próximos a 60-70 mmHg, sugerindo que 
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para reverter essa hipercarbia e alcançar rapidamente valores normais de 

PaCO2, seria necessário aumentar a frequência respiratória e o volume 

corrente, o que poderia determinar a ocorrência de lesão pulmonar19. 

O termo atelectrauma é dado ao colapso alveolar repetido que ocorre 

ao final da expiração20. A redução da capacidade residual funcional (CRF), 

definido como o volume que permanece nos pulmões ao final de uma 

expiração normal, é tanto causa como consequência de lesões pulmonares 

em prematuros com deficiência quantitativa ou qualitativa de surfactante, 

onde os alvéolos são propensos ao colapso15. 

A abertura e fechamento cíclico das unidades alveolares ou dos sacos 

alveolares, durante a ventilação manual ou mecânica, causa lesão pulmonar. 

A lesão ocorre quando os alvéolos são reinflados repetidamente a partir do 

colabamento, sujeitando-os a forças de cisalhamento elevadas. Nesta 

situação as citoquinas são liberadas, os leucócitos se acumulam e são 

ativados nos pulmões, causando danos caracterizados por ruptura epitelial, 

formação de membrana hialina, perda de células das vias aéreas, aumento 

da permeabilidade capilar alveolar, disfunção do surfactante, diminuição da 

complacência pulmonar e piora da troca gasosa. A ventilação com pressão 

positiva utilizando valores de PEEP inadequados leva a um baixo volume 

residual e atelectasia21. Portanto estratégias ventilatórias que aumentem a 

CRF e otimizem o recrutamento pulmonar, como o uso da PEEP22, a 

administração de surfactente exógeno14 ou o uso de ventilação de alta 

frequência com pressão média das vias aéreas adequada23, protegem 

contra a lesão pulmonar induzida pela ventilação. 
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A radiografia de contraste de fases é uma técnica utilizada para 

identificar como diferentes procedimentos de ventilação mecânica influenciam 

na uniformidade da aeração pulmonar ao nascimento e contrabalançam a 

tendência do pulmão prematuro a entrar em colapso no final da expiração. 

Essa técnica foi utilizada em um estudo experimental, que demonstrou que o 

uso da PEEP auxilia na criação e manutenção da CRF em coelhos 

prematuros ventilados mecanicamente. Sem a PEEP os pulmões colabam e 

são preenchidos por líquido durante a expiração, impedindo o 

desenvolvimento da CRF. Além do atelectrauma, o colapso e a reinsuflação 

repetida das vias aéreas distais fazem com que o volume pulmonar diminua 

abaixo do seu volume de espaço morto durante a expiração24. 

Em um estudo experimental com cordeiros prematuros ventilados por 

duas e sete horas utilizando-se valores de PEEP de 0 cmH2O, 4 cmH2O e 7 

cmH2O, foi demonstrado que a ventilação mecância resultou em grandes 

aumentos da expressão de interleucina (IL)-1ß e da IL-6 RNAm de oito a 64 

vezes, e aumentos mais modestos de IL-8 e TNF-α RNAm. A ventilação 

utilizando um valor de PEEP de 0 cmH2O causou a lesão mais grave, com 

níveis mais elevados de marcadores biológicos de lesão pulmonar. A 

porcentagem de área de alvéolos colapsados, foi significativamente maior 

nos animais ventilados com PEEP de 0 cmH2O, em comparação aos 

animais ventilados com PEEP de 4 cmH2O e 7 cmH2O
25. Este estudo 

demonstra a importância do uso da PEEP na redução da lesão pulmonar, 

podendo ser aplicado mesmo na ventilação manual de prematuros na sala 

de reanimação. 
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O biotrauma é representado pela amplificação das lesões pulmonares 

induzidas pela ventilação mecânica. Ocorre pela liberação de mediadores 

inflamatórios secundários às lesões físicas, que podem ocorrer por 

atelectrauma ou volutrauma. Estas lesões pulmonares aumentam o número 

de células inflamatórias na circulação sistêmica, com consequente 

translocação bacteriana e liberação de endotoxinas no espaço aéreo, o que 

agrava o processo inflamatório20. 

Em um estudo experimental com neonatologistas experientes em 

reanimação neonatal, ventilando com o balão autoinflável carneiros 

prematuros intubados, observou-se uma grande variabilidade tanto da PIP 

como do volume corrente. Este último muitas vezes atingiu valores elevados, 

alcançando níveis indutores de volutrauma e de biotrauma19. 

Muitos recém-nascidos prematuros necessitam da ventilação com 

pressão positiva para aerar os pulmões e superar a elevada tensão 

superficial e as forças de fricção causadas pelas vias aéreas cheias de 

líquido24. As estratégias ventilatórias na sala de reanimação desempenham 

um papel fundamental no desenvolvimento ou prevenção da lesão pulmonar. 

Atualmente há pouca evidência específica sobre o suporte ventilatório 

adequado para o recém-nascido prematuro imediatamente após o 

nascimento, mas é conhecido que, para permitir troca gasosa adequada, é 

necessário a rápida criação e manutenção da CRF, através do uso da 

PEEP24,26,27. Os diversos equipamentos de ventilação manual utilizados de 

rotina atualmente diferem em sua capacidade de gerar e manter um valor de 

PEEP confiável. Além disso, os diversos profissionais que atuam na 
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ventilação manual dos prematuros podem ter diferentes desempenhos, 

conforme o equipamento utilizado para a ventilação, podendo gerar maior ou 

menor agressão ao pulmão em desenvolvimento. 

1.4 Displasia broncopulmonar 

A DBP foi descrita inicialmente por Northway et al.28 como uma 

complicação em prematuros submetidos à ventilação mecânica prolongada e 

uso de oxigênio suplementar, esses recém-nascidos classicamente 

apresentavam um mecanismo de lesão pulmonar seguido de reparação. O 

termo DBP foi utilizado para enfatizar o envolvimento de todos os tecidos do 

pulmão no processo patológico, que incluíam inflamação e fibrose das vias 

aéreas, hipertrofia do músculo liso, colapso alveolar, hiperinsuflação e 

fibrose intersticial29. 

A DBP “clássica”, como foi descrita, tinha uma alta incidência de 

óbitos e acometia recém-nascidos prematuros com idade gestacional menor 

ou igual a 32 semanas. A ventilação mecânica era agressiva, com altos 

volumes correntes e pressões inspiratórias e associada a frações inspiradas 

de oxigênio (FiO2) elevadas. O Raio x de tórax apresentava edema peri hilar, 

hiperinsuflação, enfisema cístico e fibrose, no exame anatomopatológico era 

comum a presença de edema alveolar e metaplasia de vias aéreas30. 

Essas alterações histopatológicas de lesão de vias aéreas graves, 

hiperinsuflação e fibrose da DBP “clássica” foram parcialmente perdidas e 

alteradas à medida que ocorreram avanços tecnológicos, melhores cuidados 

de enfermagem, otimizadas estratégias ventilatórias e a abordagem mais 
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conservadoras foram adotadas para tratar o componente respiratório 

primário da doença. A forma clássica de DBP começou a mudar e surgiu um 

novo conceito, chamado de “nova” DBP11. 

Hoje a DBP é considerada uma doença de causa multifatorial, sendo 

o mecanismo central na sua fisiopatologia a prematuridade, associado à 

ventilação pulmonar artificial (mecânica ou manual), uso de oxigênio, a 

ocorrência de desnutrição pré ou pós-natal e a inflamação pulmonar 

secundária à infecção. 

Neste sentido os mecanismos de lesão podem se iniciar no momento 

da reanimação na sala de parto, através da ventilação manual com volumes 

correntes excessivos. 

1.5 Ventilação manual 

1.5.1 Onde é feita 

A ventilação manual é uma ferramenta utilizada há muitas décadas 

para dar suporte aos recém-nascidos em diversas situações. 

Frequentemente ela é utilizada já nos primeiros minutos de vida, logo após o 

nascimento, na sala de reanimação, podendo também ser utilizada na 

unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal durante procedimentos, em 

intercorrências como na parada cardiorrespiratória, durante troca de 

ventiladores ou no transporte do recém-nascido. 

A cada ano, aproximadamente 136 milhões de crianças nascem. 

Estima-se que cerca de 90% fazem a transição da vida intrauterina para a 

vida extrauterina sem necessidade de qualquer intervenção31. 



INTRODUÇÃO - 14 

 

Aproximadamente 85% dos recém-nascidos a termo iniciam respirações 

espontâneas dentro de 10 segundos a 30 segundos de nascimento. Entre 

3% e 6% necessitam de ventilação com pressão positiva para iniciar 

respiração espontânea e menos de 1% requerem reanimação avançada, 

incluindo intubação, compressões torácicas e medicamentos27. A ventilação 

adequada é considerada o ponto crítico para o sucesso da reanimação. Os 

dois sinais vitais utilizados para identificar a necessidade de uma 

intervenção, bem como para avaliar a resposta às intervenções são a 

frequência cardíaca (FC) e a frequência respiratória (FR). Sendo assim, 

após os cuidados para manter a temperatura e permeabilidade das vias 

aéreas após o nascimento, a presença de apneia, respiração irregular e/ou 

FC < 100 batimentos/minuto, indicam a necessidade de ventilação por 

pressão positiva logo nos primeiros 60 segundos de vida (Golden Minute)32. 

1.5.2 Como é feita? 

Na literatura os principais dispositivos que permitem a realização da 

ventilação manual, seja através da máscara facial, da cânula traqueal ou 

ainda através do uso de máscara laríngea são o balão autoinflável, o balão 

inflável a fluxo e o ventilador mecânico manual em T (Peça T). Por outro 

lado, ainda não existe um consenso sobre qual o dispositivo seja o ideal, 

levando-se em conta as suas características de funcionamento, a facilidade 

de manipulação pelo operador, a necessidade ou não de fluxo de gás para a 

operação e o custo. De modo geral, acredita-se que o dispositivo utilizado 

para ventilação manual deva fornecer PEEP, para facilitar o estabelecimento 
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da CRF imediatamente após o nascimento, melhorar a oxigenação e reduzir 

o risco de atelectrauma21. 

O balão autoinflável é, há muitos anos, o equipamento mais utilizado 

para oferecer suporte ventilatório manual a recém-nascidos. A literatura 

demonstra que aproximadamente 83% a 92% dos centros ao redor do 

mundo o utilizam33 (Figura 3). 

 

Figura 3 - Desenho representativo do balão autoinflável (O2: fluxo de oxigênio)
†
 

Este equipamento de ventilação manual é de baixo custo e fácil 

manipulação, após compressão o balão se reexpande através do seu próprio 

recuo elástico. É o único equipamento de ventilação manual para uso em sala 

de parto que não necessita de fonte de gás para o seu funcionamento, por 

esse motivo é recomendado que esteja sempre disponível em todos 

nascimentos34,35. O balão autoinflável é comumente utilizado ligado a uma 

fonte de oxigênio, ofertando FiO2 de aproximadamente 100%. A oferta de 

concentrações intermediárias varia de acordo com o fabricante, o fluxo de 

                                                
†
 Imagem cedida pela Dra. Cristiane do Prado, em 2017. 
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oxigênio de entrada, o volume corrente, a pressão de compressão exercida no 

balão, o tempo de compressão e a frequência aplicada35,36. O equipamento 

não permite fornecer pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) nem 

PEEP confiável, embora alguns modelos permitam a adaptação de uma 

válvula de PEEP34. 

A pressão inspiratória máxima fornecida é limitada por uma válvula de 

segurança (válvula “pop-off”) que é ajustada pelo fabricante para ser ativada a 

40 cmH2O, no entanto vários estudos demonstram uma grande inconsistência 

e variabilidade na limitação da pressão inspiratória33,36.  

O balão inflável a fluxo necessita de uma fonte de gás para seu 

funcionamento, não apresenta válvula de segurança e pode gerar picos de 

pressão inspiratória muito elevadas. Este equipamento permite fornecer PEEP 

ou CPAP (embora forneça pressões muito inconstantes), controlando o fluxo 

de gás de entrada e a taxa de escape na válvula de saída de gás. Para 

controle e monitoramento do pico de pressão inspiratória e da PEEP, é 

indicado o uso de um manômetro de pressão. Uma desvantagem do balão 

inflável a fluxo é a variabilidade de pressão inspiratória e da PEEP durante a 

ventilação, necessitando de adequada experiência e nível de treinamento 37,38. 

O controle do fluxo precisa ser cuidadosamente modulado para se 

manter uma PEEP apropriada durante a expiração. A variação do fluxo pode 

fazer com que a PEEP seja muito elevada, ou muito baixa. Além disso, se a 

máscara facial não estiver bem ajustada, permitindo vazamentos ao redor 

dela ou se o fluxo de entrada for muito baixo, o balão pode entrar em colapso, 

não sendo possível realizar a ventilação37,38. 
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A Peça T é um dispositivo mecânico, que contém uma caixa metálica 

com um manômetro, controlado a fluxo e limitado a pressão, projetado 

especificamente para ressuscitação neonatal39. Ela é composta por seis 

componentes: via de entrada de gás, que pode ser proveniente de blender 

ou mistura ar/oxigênio direto da rede; via de saída para o paciente; controle 

de pressão inspiratória; controle de limite de pressão inspiratória máxima 

(válvula de segurança); tubo T com válvula de PEEP (válvula de torção) e 

manômetro para monitorar a PIP e a PEEP31 (Figura 4). 

 

Figura 4 - Desenho representativo da Peça T (Pmáx: pressão inspiratória máxima; 
PIP: pressão inspiratória; PEEP: pressão expiratória final positiva; O2: fluxo 
de oxigênio)

‡
 

As pressões inspiratórias são entregues por oclusão da Peça T e a 

PEEP pode ser ajustada usando a válvula de torção na sua parte superior. 

Além de permitir ao operador ajustar tanto a PIP como a PEEP, a Peça T 

garante um volume corrente, PIP e PEEP adequados e constantes, 

                                                
‡
 Imagem cedida pela Dra. Cristiane do Prado, em 2017. 
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independente da experiência e do nível de treinamento do operador que 

estiver manipulando o equipamento34. 

Em um estudo publicado em 2004 incluindo 46 unidades de terapia 

intensivas neonatais em 23 países, observou-se que em alguns centros 

mais de um dispositivo é utilizado para a realização da ventilação manual 

na reanimação ou durante o transporte do recém-nascido, que depende da 

escolha do neonatologista. O balão autoinflável foi o dispositivo mais 

utilizado nos centros pesquisados (33 centros - 83%), seguido do balão 

inflável a fluxo (10 centros - 25%), sendo que neste estudo a Peça T era 

utilizada em apenas um centro (10%)33.  

Esse número é bastante variável na literatura, em outro estudo 

publicado, foram enviados questionários a todos os diretores neonatais 

listados no diretório de neonatologistas e perinatologistas da American 

Academy of Pediatrics, nos Estados Unidos, em 2002. Os respondentes 

eram dos 50 estados, o equipamento mais utilizado na sala de reanimação 

foi o balão inflável a fluxo (51%), seguido do balão autoinflável (40%) e da 

Peça T (14%). Para o transporte da sala de reanimação até a UTI neonatal 

o equipamento mais utilizado para realizar ventilação manual com pressão 

positiva continuava sendo o balão inflável a fluxo (44%), seguido do balão 

autoinflável (32%) e dos ventiladores de transporte (24%)40. 



INTRODUÇÃO - 19 

 

1.5.3 Quem faz? 

A ventilação manual é realizada por diferentes profissionais, seja na 

sala de parto, na UTI neonatal ou durante o transporte de prematuros.  

No Brasil, segundo diretriz do Ministério da Saúde, o atendimento ao 

recém-nascido em sala de parto deve ser realizado por profissional médico 

(de preferência neonatologista ou pediatra) e enfermeiros, esses profissionais 

devem ser capacitados em reanimação neonatal através de treinamento 

teórico-prático específico. Na UTI neonatal ou durante o transporte intra ou 

inter-hospital a ventilação manual, quando empregada, pode ser realizadas 

por médicos, médicos-residentes, enfermeiras ou fisioterapeutas, também 

com diferentes níveis de treinamento para este fim41. 

Na Austrália e na Nova Zelândia a reanimação e o cuidado ao 

prematuro são realizados pela equipe médica e de enfermagem, 

devidamente treinados através de curso regular de reanimação a um nível 

adequado de suas habilidades clínicas, segundo ANZCOR Guideline42. 

Na Europa o European Council Guidlines for Resuscitation 2015 

determina que cada instituição deve ter seu protocolo nos casos de partos 

de risco, devendo ser acionada uma equipe especializada com 

antecedência, se possível, sendo assim cada profissional deve ter a sua 

atribuição de função pré-definida. Os profissionais incluídos nesse time são 

da equipe médica e da equipe de enfermagem43. 

Nos Estados Unidos as recomendações são guiadas pela American 

Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Ressuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care, que inclui equipe médica e de enfermagem, 
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sendo que todo nascimento deve ser atendido por pelo menos uma pessoa 

que pode realizar as etapas iniciais da ressuscitação do recém-nascido e 

ventilação manual se necessário, e cuja única responsabilidade é cuidar do 

recém-nascido. Na presença de fatores de risco perinatais significativos que 

aumentam a probabilidade de ressuscitação, pessoas adicionais com 

habilidades de ressuscitação, incluindo compressões torácicas, intubação 

endotraqueal e inserção de cateter de veia umbilical, devem estar 

imediatamente disponíveis44. 

Sendo assim, diferentes profissionais podem realizar a ventilação 

manual nos recém-nascidos utilizando diferentes dispositivos o que pode 

interferir na eficácia da ventilação. 

1.5 Hipótese 

Atualmente existem diferentes dispositivos disponíveis para a 

ventilação manual de recém-nascidos, sendo utilizados de rotina na 

ressuscitação em sala de parto, no manejo do recém-nascido durante a 

internação na UTI neonatal ou no transporte. Embora estudos anteriores 

indiquem que a Peça T oferece PIP e PEEP mais consistentes e com menor 

variabilidade45, muitos centros utilizam ainda o balão autoinflável ou o balão 

inflável a fluxo 40. Na literatura ainda não existe um consenso sobre qual o 

melhor dispositivo para a realização da ventilação manual. Por outro lado, os 

dispositivos podem ser manipulados por médicos, enfermeiros ou 

fisioterapeutas e estudos demonstram que o nível de treinamento ou a 

experiência do operador pode influenciar na eficácia da ventilação46. 



INTRODUÇÃO - 21 

 

Assim, foi elaborada a hipótese de que a Peça T, um equipamento 

que permite limitar o pico de PIP e o uso de PEEP, pode diminuir o risco de 

lesão pulmonar, alcalose respiratória ou hipocapnia em relação à ventilação 

manual utilizando o balão autoinflável, independente da formação 

profissional de quem opera o dispositivo. 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

- Comparar, em coelhos adultos, os efeitos da ventilação manual 

utilizando balão autoinflável ou Peça T. 

- Comparar, em coelhos adultos, os efeitos da ventilação manual 

realizada por diferentes profissionais envolvidos na assistência 

neonatal (médicos, enfermeiras e fisioterapeutas), utilizando balão 

autoinflável ou Peça T. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Comparar, em coelhos adultos, os efeitos da ventilação manual 

utilizando balão autoinflável ou Peça T, sobre o volume corrente, o 

volume minuto, a pressão inspiratória, a PEEP, a frequência 

respiratória, o tempo inspiratório, o tempo expiratório, a PaCO2 e o 

pH, assim como avaliar a influência da ventilação realizada por 

diferentes profissionais envolvidos na assistência neonatal 

(médicos, enfermeiras e fisioterapeutas) utilizando ambos 

equipamentos. 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
 

 



MÉTODOS - 25 

3.1 Profissionais voluntários e desenho do estudo 

Foi realizado um estudo experimental, prospectivo, randomizado, 

utilizando coelhos adultos ventilados por voluntários, utilizando dois tipos de 

equipamentos de ventilação manual, investigando a influência do 

equipamento e de diferentes formações profissionais na eficácia da 

ventilação manual. A coleta dos dados foi realizada no Laboratório da 

Unidade de Pesquisa Experimental da Disciplina de Pediatria Neonatal do 

Departamento de Pediatria da Faculdade e Medicina da Universidade de 

São Paulo, Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (número de 

protocolo 247/11) (Anexo A) e todos os pesquisadores e os participantes 

seguiram as normas de pesquisa em animais estabelecidas. 

Foram recrutados 21 profissionais voluntários, 20 mulheres e um 

homem, para realizar a ventilação manual nos animais, utilizando dois 

dispositivos de ventilação manual normalmente utilizados na prática clínica 

no Brasil: a Peça T e o balão autoinflável.  

Todos os profissionais estavam diretamente envolvidos na assistência 

a recém-nascidos, em dois hospitais (Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Hospital 

Israelita Albert Einstein) e foram divididos em três grupos de estudo, de 

acordo com a formação profissional, representando a experiência em 
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ventilação manual na sua prática diária: sete médicos, sete fisioterapeutas e 

sete enfermeiras. Foi considerado que o grupo Médicos era formado por 

profissionais com maior experiência em ventilação manual, enquanto o grupo 

Enfermeiras apresentava a menor experiência, com base na atuação prática 

dos profissionais na UTI neonatal e na sala de reanimação em relação à 

ventilação manual de recém-nascidos. Nenhum voluntário foi excluído do 

estudo. O desenho esquemático do estudo é representado na Figura 5. 

Coelhos adultos da Raça New Zealand-White 

Sedação, anestesia, passagem de catéter em carótida, coleta da 

primeira gasometria arterial e traqueostomia 

Formação de 3 grupos de estudos conforme formação profissional: Médicos, Fisioterapeutas e Enfermeiras 

Após sedação e curarizazão foi iniciada a ventilação manual através de balão autoinflável ou Peça T por 10 

minutos, um animal para cada equipamento 

Grupo  

Fisioterapeutas (n=7) 

Grupo  

Médicos (n=7) 

Grupo  

Enfermeiras (n=7) 

Ventilação 
com balão 

autoinflável 

Ventilação 
com      

PeçaT  

Ventilação 
com balão 

autoinflável 

Ventilação 
com      

PeçaT  

Ventilação 
com balão 

autoinflável 

Ventilação 
com      

PeçaT  

Monitorização da mecânica respiratória durante a ventilação, através de sensor de pressão (Validyne) conectado a um software 

de leitura e aquisição de dados (Labview). Com a obtenção de dados de volume corrente, volume minuto, pressão inspiratóira, 

pressão expiratória, frequencia respiratória, tempo inspiratório e tempo expiratório 

Coletas de amostras sangue para gasometria ao término da ventilação.  

Sacrifício dos animais por administração de pentobarbital sódico intra-arterial 
(100mg/kg) ao término de cada período de ventilação 

 

Figura 5 - Desenho esquemático do estudo 

A partir de um questionário padronizado de entrevista, foram 

coletadas as informações referentes às características dos participantes do 

estudo, incluindo: idade, sexo, ano de formatura, formação profissional, se 

possuía ou não título de especialista em neonatologia ou pediatria. 
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3.2 Manipulação dos animais 

Coelhos adultos da raça New Zealand White foram pesados e 

sedados (injeção intramuscular de 10 mg/kg ketamina e 0,1 mg/kg 

acepromazina), a região anterior do pescoço de cada animal foi anestesiada 

(injeção subcutânea de xylocaina 2%) e foi realizada tricotomia. 

Posteriormente foi realizada passagem de cateter duplo lumen de 13 cm e 4 

french (Intra Special Catheters, GmbH, Saarbrücken, Alemanha) na artéria 

carótida, para coleta de amostras de sangue para a realização da 

gasometria inicial (com o animal em respiração espontânea, antes do início 

da ventilação manual) e final (após 10 minutos de ventilação manual). Após 

a dissecção da traqueia, um tubo endotraqueal (MallincKrodtTM, Covidien, 

Colorado, Estados Unidos) de 3,5 mm ou 4,0 mm diâmetro interno, o que 

fosse mais apropriado, foi inserido e fixado com auxílio de cadarço. A 

temperatura corporal foi mantida entre 38,0 oC e 39,5 oC utilizando colchão 

térmico. Durante todo o estudo os animais foram mantidos em decúbito 

dorsal, com auxílio de uma calha metálica. 

3.3 Ventilação dos animais 

Foi solicitado a cada profissional voluntário que ventilasse dois 

animais, durante 10 minutos cada, utilizando, em cada uma das ventilações, 

um dos dois equipamentos de ventilação manual: Peça T (BabyPuff®, Fanem 

Ltda, São Paulo, Brasil) ou balão autoinflável, com capacidade de 300 mL, 

sem válvula de PEEP (LIFESAVER®, Disposable Neonatal Manual 

Resuscitation Bag, Teleflex Medical, Research Triangle Park, North Caroline, 

USA), com válvula limitadora de pressão a 40 cmH2O. 
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Um total de 42 animais foram utilizados, nenhum animal foi excluído 

do estudo. O dispositivo utilizado na primeira ventilação foi randomizado por 

meio de sorteio. Inicialmente foi descrito o seguinte cenário para cada 

participante: “trata-se de uma simulação de um recém-nascido de termo com 

peso de nascimento aproximado de 3000 gramas, asfixiado, intubado e com 

indicação de ventilação manual. A ventilação deve ser realizada por um 

período de 10 minutos, sendo avaliado o volume corrente com base na 

expansão torácica”, que deveria ser adequada segundo o julgamento do 

voluntário, evitando a hiperexpansão torácica e visando uma ventilação 

“protetora” (Figuras 6 e 7). 

 

Figura 6 - Voluntário realizando a ventilação manual utilizando a Peça T 
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Figura 7 -  Voluntário realizando a ventilação manual utilizando o balão autoinflável 

Os voluntários não tinham acesso aos dados de mecânica 

respiratória, que foram gravados por todo o período de ventilação com cada 

equipamento. Na ventilação utilizando a Peça T cada indivíduo escolheu o 

valor da PIP e da PEEP de acordo com a sua preferência, sendo utilizado 

um fluxo de gás de 7 L/min. A frequência respiratória, o tempo inspiratório e 

o tempo expiratório também foram de livre escolha. Na ventilação com balão 

autoinflável, a frequência respiratória e a PIP, também foram de livre escolha 

do operador.  

Ao final de cada período de reanimação foi realizada a eutanásia dos 

animais através da administração intra-arterial de pentobarbital sódico, na 

dose de 100 mg/kg, em bolo. 
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3.4 Monitorização da mecânica respiratória e obtenção dos dados 

gasométricos 

Após a realização da traqueostomia cada animal foi conectado a 

um sistema informatizado de aquisição de dados, sendo a leitura da 

pressão ventilatória realizada através de um sensor de pressão (Validyne, 

modelo DP45-24), e o volume calculado através de um pneumotacógrafo 

(Hans Rudolph Inc., Kansas City, Estados Unidos), ambos calibrados e 

conectados a um software de aquisição de dados (Lab VIEW 5.1, National 

Instruments) desenvolvido especificamente para este fim (R. A. Eletro 

Sistemas LTDA, Campinas, Brasil) (Figura 8). O cálculo do volume foi 

realizado através da integração dos dados do fluxo, obtidos pelo 

pneumotacógrafo e do tempo. 

 

Figura 8 - Detalhe da ventilação mostrando o pneumotacógrafo (seta) utilizado no 
estudo 
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A leitura dos parâmetros da mecânica ventilatória (volume corrente, 

volume minuto, PIP, PEEP, frequência respiratória, tempo inspiratório) foi 

realizada de modo contínuo a cada minuto a partir do início da ventilação até 

seu término, no décimo minuto (Figuras 9 e 10). 

 

Figura 9 - Tela do sistema informatizado de aquisição de dados. Ventilação realizada 
com o balão autoinflável. A linha amarela corresponde à curva pressão-
tempo, a linha vermelha a curva fluxo-tempo, que se repete abaixo na linha 
azul. Abaixo da tela, tem-se o cálculo de tempos, volumes e frequência 
respiratória. Ti = tempo inspiratório, Te = tempo expiratório, Ttot = tempo 
total, Ti/Ttot = relação tempo inspiratório/tempo total, Vi – volume corrente 
inspiratório, Ve = volume corrente expiratório, V.min = volume minuto, RR 
bpm = frequência respiratória incursões por minuto, R = resistência, E = 
elastância. Na lateral direita, o número em amarelo corresponde ao tempo 
de aquisição de dados de cada voluntário, abaixo o volume corrente em 
mL. 
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Figura 10 - Tela do sistema informatizado de aquisição de dados. Ventilação 
realizada com a Peça T. A linha amarela corresponde à curva pressão-
tempo, a linha vermelha a curva fluxo-tempo, que se repete abaixo na 
linha azul. Abaixo da tela, tem-se o cálculo de tempos, volumes e 
frequência respiratória. Ti = tempo inspiratório, Te = tempo expiratório, 
Ttot = tempo total, Ti/Ttot = relação tempo inspiratório/tempo total, Vi – 
volume corrente inspiratório, Ve = volume corrente expiratório, V.min = 
volume minuto, RR bpm = frequência respiratória incursões por minuto, R 
= resistência, E = elastância. Na lateral direita, o número em amarelo 
corresponde ao tempo de aquisição de dados de cada voluntário, abaixo 
o volume corrente em mL. 

Foram obtidas amostras sanguíneas do cateter arterial para a 

determinação da gasometria arterial (IStat® - Abbott laboratory- Ross Company; 

Estados Unidos) para avaliação do pH e da PaCO2 arterial antes do início (com 

o animal em respiração espontânea e não traqueostomizado) e ao término de 

cada ventilação manual (Figura 11). Após a primeira coleta de sangue arterial, 

com o animal sob respiração espontânea, foi realizada a traqueostomia seguido 

de curarização com pancurônio (0,1 mg/kg, intra-arterial) e iniciada a ventilação 

manual. A segunda amostra de sangue foi coletada imediatamente após o 

término do período de 10 minutos de ventilação. 
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Figura 11 - Equipamento utilizado para a realização da gasometria 

3.5 Análise Estatística 

Foi realizada, para cada parâmetro da mecânica respiratória durante a 

ventilação manual, uma comparação direta entre os dois equipamentos 

utilizados, sem levar em consideração a formação profissional dos 

indivíduos. Para esta análise a comparação entre os dados contínuos foi 

realizada utilizando-se o teste “t” e Student ou Kruskal-Wallys (para dados 

não paramétricos). As variáveis categóricas foram comparadas através do 

teste do Qui-Quadrado ou do teste exato de Fisher, conforme o mais 

adequado. Em seguida foi realizada a análise da eficácia dos equipamentos 

levando-se em conta a formação dos participantes divididos em três grupos: 

médicos, fisioterapeutas e enfermeiras. As comparações entre os dados 

contínuos (mecânica respiratória e valores de gases sanguíneos) foram 
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realizadas através de ANOVA One-Way, sendo utilizado o Student-Newman-

Keuls como pós-teste discriminatório. O teste de ANOVA em Ranks foi 

utilizado para dados não paramétricos. O nível de significância adotado foi 

de 0,05. As variáveis categóricas foram analisadas utilizando-se o teste do 

Qui-Quadrado. 

A amostra calculada para se detectar, com um poder de teste de 0,8, 

um nível de significância de 0,05, uma diferença entre o volume corrente 

entre os grupos de estudo da ordem de 1,6 mL, considerando um desvio 

padrão da ordem de 1,0 mL, foi de sete indivíduos em cada grupo. 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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As características dos voluntários que participaram do estudo são 

descritas na Tabela 1. O grupo Médicos apresentou uma maior média de 

idade em relação aos outros dois grupos estudados. Observou-se uma 

predominância do sexo feminino nos três grupos, sendo apenas um homem 

no grupo Médicos. 

Tabela 1 - Principais características dos profissionais voluntários. 

Resultados são expressos em média (mínimo-máximo) ou n 

(%) 

 
Médicos 
(n = 7) 

Fisioterapeutas 
(n = 7) 

Enfermeiras 
(n = 7) 

p 

Idade (anos) 40 (28-54)* 29 (26-31) 34 (29-45) 0,028 

Mulheres 6 (85,7%) 7 (100%) 7 (100%) 0,350 

Tempo de formado (anos) 15 (4-31) 7 (5-10) 10 (6-20) 0,086 

Especialização em 
pediatria (n-%) 

6 (85,7%) 4 (57,1%) 4 (57,1%) 0,424 

Especialização em 
neonatologia (n-%) 

5 (71,4%) 3 (42,9%) 7 (100%) 0,112 

* p≤ 0.05 Grupo Médicos x Grupo Fisioterapeutas, ANOVA One Way 

Em relação ao tempo de formado, foram encontrados indivíduos com 

maior tempo de formado no grupo Médicos, porém sem diferença estatística. 

Todos os voluntários tinham especialização em neonatologia ou em 

pediatria, não havendo diferença entre os grupos. 

Os resultados combinados dos 21 voluntários utilizando cada 

equipamento (balão autoinflável e a Peça T) em relação à mecânica 

respiratória e aos valores gasométricos são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores combinados de mecânica respiratória e gasometria 

dos 21 profissionais voluntários ventilando com o balão 

autoinflável e com a Peça T. Valores expressos em 

média±desvio padrão 

 
BAI 

(n = 21) 
Peça T 
(n = 21) 

p 

Vt (mL/kg) 18,8±14,0 14,4±6,7 0,263 

Vmin (mL/min) 798±531 415±166 0,003 

PIP (cm H2O) 19,6±6,3 17,8±2,8 0,406 

PEEP (cm H2O) 0,0±0,0 3,3±0,6 <0,001 

FR (resp/min) 39,5±10,2 31,6±9,3  0,012 

TI (seg) 0,4±0,1 0,9±0,3 <0,001 

pH (-logH+)    

    Inicial 7,40±0,07 7,40±0,06 0,872 

    Final 7,50±0,20 7,37±0,09 0,014 

PaCO2 (mmHg)    

    Inicial 36,5±7,4 34,9±4,6 0,415 

    Final 31,7±16,2 36,8±10,7 0,250 

BAI (balão autoinflável); Vt (volume corrente); Vmin (volume minuto); PIP 
(pressão inspiratória); PEEP (pressão expiratória final positiva); FR 
(frequência respiratória) e TI (tempo inspiratório). 

Os animais ventilados com o balão autoinflável, apresentaram uma 

tendência a maiores valores de volume corrente, com o dobro da 

variabilidade porém sem diferença estatística. Em relação ao volume minuto, 

os animais ventilados com o balão autoinflável apresentaram valores 

maiores de volume minuto com o triplo da variabilidade, avaliada pelo 

desvio-padrão, quando comparados aos animais ventilados com a Peça T. A 

PIP foi semelhante nos dois grupos entre 17,8 cmH2O e 19,6 cmH2O com 

uma maior variabilidade (maior do que o dobro) quando ao balão autoinflável 

foi utilizado. Conforme o desenho do estudo, foi observada uma diferença 

nos valores de PEEP, com uma média de 3,3 cmH2O para a Peça T e 0 

cmH2O para o balão autoinflável. Maior frequência respiratória e menor 

tempo inspiratório também foi encontrado com o uso do balão autoinflável. 
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Antes do estudo todos os animais apresentaram valores normais de pH e de 

PaCO2 e, após 10 minutos de ventilação manual, foi observado alcalose 

respiratória nos animais ventilados com o balão autoinflável, sem diferenças 

nos valores de PaCO2.  

Em relação a análise dos grupos de profissionais, a Peça T forneceu 

um volume menor do que o balão autoinflável, no entanto, o volume minuto 

foi significativamente diferente apenas quando aplicado por enfermeiros. O 

balão autoinflável forneceu valores de volume minuto ao redor de 700 

mL/min com grande variabilidade. Já a Peça T apresentou um valor próximo 

a 400 mL/min com menor variabilidade (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Valores de volume minuto de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado na ventilação manual nos três 

grupos de profissionais 
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O volume corrente apresentou uma grande variabilidade nos três 

grupos com uma tendência a valores mais elevados quando utilizado o balão 

autoinflável, quando foi utilizada a Peça T o volume corrente manteve-se na 

faixa de 12-13 mL/kg nos três grupos de profissionais, com menor 

variabilidade (Gráfico 2).  

Gráfico 2 - Valores de volume corrente de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado na ventilação manual nos três 

grupos de profissionais 
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A pressão inspiratória apresentou um comportamento semelhante ao 

volume corrente, com grande variabilidade nos animais ventilados com o 

balão autoinflável, sem diferenças quando comparada com a Peça T em 

relação aos grupos estudados (Gráfico 3). Conforme esperado, em todos os 

três grupos, foi observada uma diferença nos valores de PEEP, com uma 

média de 3,3 cmH2O para a Peça T e 0 cmH2O para o balão autoinflável. 
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Gráfico 3 - Valores de pressão inspiratória de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado na ventilação manual nos três 

grupos de profissionais 
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A frequência respiratória foi mantida em valores de 25 a 45 

respirações por minutos nos três grupos, com tendência a menores valores 

quando a Peça T foi utilizada, porém sem diferenças entre os equipamentos 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Valores de frequência respiratória de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado na ventilação manual nos três 

grupos de profissionais 
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O tempo inspiratório foi maior nos animais ventilados com a Peça 

T, comparado com o balão autoinflável, nos três grupos profissionais 

(Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Valores de tempo inspiratório de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado na ventilação manual nos três 

grupos profissionais 
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Já em relação ao tempo expiratório, não foram observadas diferenças 

entre os diferentes grupos de profissionais, utilizando ambos dispositivos de 

ventilação manual (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Valores de tempo expiratório de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado na ventilação manual nos três 

grupos de profissionais 
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Antes da ventilação, ainda sob respiração espontânea, os animais dos 

três grupos apresentaram valores similares de PaCO2 e pH, considerados 

dentro da normalidade para a espécie (Gráficos 7 e 8). 



RESULTADOS - 44 

 

Gráfico 7 - Valores de PaCO2 antes do início da ventilação manual nos 

três grupos de profissionais 
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Gráfico 8 - Valores de pH antes do início da ventilação manual nos três 

grupos de profissionais 
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Após 10 minutos de ventilação, os animais ventilados com o balão 

autoinflável nos grupos Fisioterapeutas e Enfermeiras apresentaram 

alcalose respiratória e hipocapnia em relação aos animais ventilados com a 

Peça T, porém essa diferença foi significante somente no grupo Enfermeiras 

(Gráficos 9 e 10). 

Gráfico 9 - Valores de PaCO2 após 10 minutos de ventilação manual de 

acordo com o tipo de equipamento utilizado, nos três 

grupos de profissionais 
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Gráfico 10 - Valores de pH após 10 minutos de ventilação manual de 

acordo com o tipo de equipamento utilizado, nos três 

grupos de profissionais 
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5 DISCUSSÃO 
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Neste estudo, foi avaliado se dois dispositivos de ventilação manual 

utilizados na prática clínica, a Peça T e o balão autoinflável, produziriam 

resultados diferentes de mecânica respiratória e avaliação gasométrica 

utilizando um modelo animal experimental. A comparação isolada dos 

resultados com a utilização dos dois equipamentos empregados neste 

estudo mostrou que a ventilação manual realizada com a Peça T resultou 

em menores valores de volume minuto e de tempo inspiratório em relação 

ao balão autoinflável. O uso deste último equipamento também resultou em 

alcalose respiratória e, embora se tenha observado uma redução da PaCO2 

da ordem de 14%, esta diferença não foi significativa. Além disso, foi 

avaliado se três diferentes grupos de profissionais (médicos, fisioterapeutas 

e enfermeiros) produziriam resultados diferentes usando os dois 

equipamentos. O grupo Enfermeiras, caracterizado por uma menor 

experiência e menor formação técnica em assistência ventilatória de recém-

nascidos, apresentou maior volume minuto e menor PaCO2 ao final de 10 

minutos de ventilação manual com o uso do balão autoinflável em relação à 

Peça T. 

Estudos experimentais demonstraram que o volutrauma pode ocorrer 

quando se utilizam volumes correntes elevados, particularmente quando não 

se utiliza PEEP, mesmo quando os níveis de PIP são baixos11. Na análise 
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agrupada de todos os indivíduos foram observados valores maiores de 

volume minuto nos animais ventilados com o balão autoinflável em relação a 

Peça T. Já na análise entre os grupos de diferentes profissionais, foram 

observados valores mais altos de volume minuto em enfermeiras que 

ventilaram com o balão autoinflável, mas não com a Peça T. A mesma 

tendência foi observada nos demais grupos, sugerindo uma relativa 

superioridade deste equipamento em relação ao balão autoinflável quando 

utilizado por profissionais menos experientes, porém estes efeitos não 

alcançaram significância.  

Estudos recentes observaram que, recém-nascidos que foram 

ressuscitados com a Peça T, tiveram um tempo menor de ventilação com 

pressão positiva em sala de parto em comparação com balão autoinflável, 

apresentaram menor taxa de intubação, menores pressões máximas 

aplicadas e ainda maior índice de sucesso de ressuscitação em ar 

ambiente47-50. 

Takur et al.47 elaboraram um ensaio clínico aleatório com prematuros 

maiores que 26 semanas para comparar o tempo de duração da ventilação 

manual em sala de parto com balão autoinflável e com a Peça T. Eles 

observaram maior tempo de ventilação e maior necessidade de intubação no 

balão autoinflável, e maior sucesso na ressuscitação em ar ambiente na 

Peça T, e ainda menor necessidade de ventilação não invasiva nos 

prematuros com menos de 34 semanas de gestação que utilizaram a Peça 

T. Neste estudo não foram analisados os parâmetros de mecânica 

respiratória e gasométricos relacionados à ventilação manual. 
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De modo diverso ao encontrado no presente estudo, em uma 

publicação de 2013, Jayaram et al.51 compararam os dois dispositivos em 

relação à resposta geral à ressuscitação de prematuros com menos de 35 

semanas de gestação. Eles concluíram que embora a Peça T ofereça 

vantagens sobre o balão autoinflável em relação a capacidade de fornecer 

pressão de distensão contínua e pressões inspiratórias mais regulares, 

ambos dispositivos são adequados para a realização da ventilação manual, 

sem diferenças na eficácia da ventilação e nos resultados clínicos imediatos, 

considerando o Boletim de Apgar como variável principal. Neste estudo 

também não foram analisados os parâmetros de mecânica respiratória ou 

gasométricos relacionados à ventilação manual. 

Os benefícios da utilização da PEEP na ressuscitação do prematuro 

estão bem estabelecidos na literatura. Entre seus muitos benefícios, a PEEP 

leva a uma melhor troca gasosa e oxigenação52, preserva a função do 

surfactante22, reduz a formação da membrana hialina53, otimiza o volume 

pulmonar54, diminui o colapso alveolar21, melhora a complacência 

pulmonar22 e reduz a expressão de mediadores inflamatórios54. Neste 

sentido, a manutenção de um valor de PEEP adequado durante a ventilação 

manual se torna importante para otimizar o efeito desta estratégia 

ventilatória. Foi observado no presente estudo que os animais ventilados 

com a Peça T, portanto com a utilização da PEEP, apresentaram resultados 

melhores em relação aos animais ventilados com o balão autoinflável, na 

qual não foi utilizada PEEP. 
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Foi demonstrado que pode ocorrer uma variação dos valores da 

PEEP durante a ventilação utilizando a Peça T. Finer et al.55 avaliaram 

durante um período de tempo, de 2009 a 2010, vídeos e áudios de centenas 

de ressuscitações e observaram uma variação inadvertida de PEEP durante 

o procedimento, sem que o operador notasse, essas mudanças ocorriam 

com frequência quando o dispositivo estava sendo colocado e ajustado na 

face do recém-nascido ou durante movimentação da cabeça para manter via 

aérea pérvia, para aspiração ou intubação. Eles concluíram que o dispositivo 

em Peça T que tem o ajuste para o nível de PEEP e o orifício ocluído para 

fornecer insuflação no mesmo local, pode causar aumento inadvertido de 

PEEP que pode não ser notado pelo operador. 

Em estudo realizado por Dawnson et al.56, foi comparado balão 

autoinflável, balão inflável a fluxo e a Peça T na capacidade de prover PEEP 

e encontraram que todos os participantes eram capazes de prover PEEP 

com os três dispositivos, porém a Peça T foi a mais precisa. Foi observado 

através da análise dos dados nesse presente estudo que com o uso da Peça 

T ocorreu uma variabilidade (intragrupo) no valor da PEEP medida da ordem 

de 12 a 25%, sendo maior no grupo Médicos, o grupo teoricamente com 

uma maior experiência no uso da Peça T, com um valor de desvio-padrão de 

aproximadamente 1 cmH2O. 

Um dos fatores que podem ter contribuído para esta variabilidade foi o 

tempo inspiratório empregado na ventilação manual. A literatura demonstra 

que a Peça T pode exigir um tempo inspiratório mais elevado, pois requer 

um maior tempo de latência para a obtenção da pressão expiratória alvo45, 



DISCUSSÃO - 52 

 

provavelmente relacionado à resistência ao fluxo de saída de ar imposta 

pela válvula expiratória, que resulta em aumento da constante de tempo 

expiratório. Foram observados tempos inspiratórios mais elevados nos três 

grupos de estudos quando utilizavam a Peça T em relação ao balão 

autoinflável, no entanto, o menor tempo expiratório foi encontrado no grupo 

Médicos, o que pode ter contribuído para a maior variabilidade da PEEP 

aferida neste grupo. 

Também é importante destacar que, no contexto estressante de 

ressuscitação ou de outras situações de emergência, há um risco teórico de 

usar tempos inspiratórios inadequados, o que pode estar associado a um 

aumento da incidência de extravazamentos de ar, como pneumotórax, 

enfisema pulmonar intersticial e pneumomediastino46.  

McHale et al.46 avaliaram a ventilação gerada pela Peça T em relação ao 

tempo inspiratório, frequência respiratória, volume corrente e volume minuto, 

por operadores com diferentes níveis de experiência e os efeitos de técnicas de 

distração sobre esses parâmetros. Os operadores, com diferentes níveis de 

treinamento, eram membros da equipe da unidade de cuidados intensivos 

neonatais de uma maternidade terciária afiliada a uma universidade. Os 

participantes foram informados de que se tratava de uma ressuscitação 

simulada de um recém-nascido prematuro, realizada com o auxílio de um 

pulmão teste, conectados a um analisador de fluxo de gás (pneumotacócgrafo), 

e que os participantes da pesquisa estavam sob observação direta de dois dos 

observadores em todos os momentos. Eles foram então orientados para 

ventilar o pulmão de teste com uma de PIP 20 cmH2O, PEEP 5 cmH2O e FR 40 
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ciclos/min. Após 2 minutos de ventilação foi adicionado um fator de distração, 

com questões padronizadas relacionadas à ressuscitação. Eles observaram 

que apesar do uso da Peça T permitir PIP e PEEP constantes, operadores 

menos experientes, mesmo antes de adicionar os fatores de distração, 

utilizavam tempo inspiratórios prolongados (1,1 ± 0,16 seg). Já os operadores 

mais experientes, apresentaram tempos inspiratórios mais curtos e com 

menores variações (0,42 ± 0,13 seg). Por outro lado demonstram que todos os 

operadores, mesmo os mais experientes apresentaram alterações significativas 

no tempo inspiratório, volume minuto, volume corrente e FR quando expostos a 

fatores de distração. Embora no presente estudo não tenha sido introduzido 

nenhum fator de distração, a variabilidade do tempo inspiratório foi maior do 

que a encontrada por McHale et al.46, da ordem de 0,28 seg com o uso da Peça 

T (considerando os resultados agrupados dos três grupos), sendo de 0,38 seg 

no grupo Enfermeiras. 

É importante ressaltar que diferentes profissionais realizam a ventilação 

manual no recém-nascido, atualmente ela pode ser realizada pelo 

neonatologista, médico-residente, pediatra, anestesista, enfermeira e 

fisioterapeuta. Todos os profissionais avaliados nesse presente estudo podem 

aplicar ventilação manual na sala de parto, na UTI neonatal ou no transporte 

do recém-nascido, se necessário. As diferenças entre os participantes deste 

estudo foram baseadas em sua formação profissional, que automaticamente 

determina diferentes níveis de experiência em ventilação manual de recém-

nascidos, sendo presumidamente maior no grupo Médicos, seguido do grupo 

Fisioterapeutas e menor no grupo Enfermeiras. 
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Foi observado que no grupo Enfermeiras ocorreu um risco 

teoricamente maior de ocorrência de lesões pulmonares quando a ventilação 

manual era realizada com o balão autoinflável, uma vez que neste grupo foi 

observado maior volume minuto e hipocapnia, enquanto que a ventilação 

com a Peça T era realizada de forma mais homogênea entre todas as 

categorias profissionais. Esta informação confirma a observação de estudos 

prévios que demonstram que a ventilação manual com a Peça T resulta em 

um volume corrente, PIP e PEEP mais confiáveis e constantes, resultando 

em menor estiramento e consequente menor dano alveolar57,58 independente 

do operador que o manipula18. Isto pode ser explicado em parte pelo fato de 

que com o balão autoinflável, o pico de pressão inspiratória, o tempo 

inspiratório e a frequência respiratória, que afetam o volume corrente e o 

volume minuto, permanecem sob controle do operador e são mais 

suscetíveis a variações. Em contraste, a Peça T, oferece pressões com 

menor variabilidade, independentemente do grau de experiência do 

operador45. Os resultados aqui encontrados estão de acordo com 

observações anteriores de que a Peça T fornece picos de pressão 

inspiratória mais precisos e consistentes, independente da formação 

profissional do operador que realiza a ventilação51,59.  

Finer et al.48, em 2001, publicaram um dos primeiros estudos 

comparativos entre dispositivos de ventilação manual, balão autoinflável, 

balão inflável a fluxo e Peça T, realizada por diferentes operadores em 

relação a capacidade de gerar PIP e PEEP estáveis. Eles avaliaram a 

ventilação por máscara facial, em um manequim neonatal conectado a um 

transdutor de fluxo, com monitorização contínua dos dados de pressão e 
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volume. Foram selecionados enfermeiros neonatais, neonatologistas, 

médicos em especialização em neonatologia (fellows), médicos-residentes 

de pediatria e terapeutas respiratórios. Os diferentes profissionais deveriam 

realizar a ventilação por máscara facial durante 30 segundos com PIP 25 

cmH2O, PEEP 5 cmH2O e FR 30 ciclos/min. Os terapeutas respiratórios 

foram capazes de manter PIP e PEEP mais consistentes em todos os 

dispositivos, em relação aos demais profissionais. Porém quando avaliaram 

as ventilações com a Peça T todos os operadores foram capazes de gerar 

PIP e PEEP mais consistentes, sugerindo que a Peça T facilita a 

administração da pressão desejada, reduzindo as diferenças de experiência 

entre as diferentes categorias profissionais. Os autores reforçam que na 

unidade estudada, os terapeutas respiratórios atendem a todos os partos de 

alto risco e, historicamente, assumiam um papel principal no fornecimento da 

ventilação manual por máscara facial durante a ressuscitação na sala de 

parto. Portanto sua capacidade de produzir pressões de pico mais 

consistentes e PEEP reflete sua exposição contínua, experiência e 

familiaridade com os dispositivos48. Os resultados aqui demonstrados 

confirmam os achados deste estudo em relação ao fato de que a ventilação 

com a Peça T permite uma maior homogeneidade da ventilação mesmo 

quando realizada por profissionais de diferentes níveis de treinamento em 

ventilação manual. O grupo dos médicos foi considerado no presente estudo 

com o maior nível de experiência por ser eles os profissionais que mais 

realizam a ventilação manual, seguido dos fisioterapeutas, sendo que as 

enfermeiras foram consideradas as de menor nível de experiência por serem 

as profissionais que menos realizam este procedimento rotineiramente. 
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Por outro lado, mostrando resultados diferentes aos encontrados 

neste estudo, Roher et al.34 avaliaram dois equipamentos e a influência da 

experiência profissional individual, sobre o volume corrente e o PIP 

aplicados durante a ventilação manual. Para isso foram selecionados 25 

profissionais, incluindo pediatras, obstetras, anestesistas, enfermeiras 

neonatais e parteiras, que deveriam realizar a ventilação manual em um 

manequim utilizando dois dispositivos, o balão autoinflável e a Peça T, 

simulando um recém-nascido prematuro de muito baixo peso intubado. O 

sistema foi conectado a um pneumotacógrafo para avaliar o fluxo de gás, 

volumes e pressões aplicadas. Eles encontraram uma grande variabilidade 

de volume corrente e de PIP quando a ventilação manual era realizada 

utilizando-se o balão autoinflável, já o uso da Peça T garantiu volume 

corrente e PIP constantes e confiáveis, independentemente das variáveis 

individuais dependentes do operador, concluindo que a experiência 

profissional não teve impacto significativo na provisão de volume corrente e 

PIP com o uso deste dispositivo. 

Em outro estudo publicado posteriormente, Roher et al.18 investigaram 

a influência do treinamento do operador na provisão de volume corrente e 

PIP, comparando o balão autoinflável e a Peça T utilizando o mesmo modelo 

descrito anteriormente, porém neste estudo foi administrado uma dose de 

surfactante. Foi solicitado aos diferentes grupos de profissionais (pediatras, 

anestesistas, enfermeiras neonatais e parteiras) que realizassem ventilação 

manual com uma PIP 20 cmH2O e PEEP 5 cmH2O com FR 60 ciclos/minuto 

por um período de três minutos com cada dispositivo, o critério para adequada 
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ventilação era a expansão torácica. O sistema era conectado a um 

pneumotacógrafo para avaliação da mecânica respiratória e a gravação dos 

dados foi cega para os operadores. A população estudada era formada por 

neonatologistas, anestesista, enfermeiras neonatais e parteiras, divididos de 

acordo com o nível de treinamento. Para determinar os diferentes níveis de 

treinamento foi realizada entrevista padronizada, informações referentes à 

participação prévia em programas específicos de reanimação e/ou 

treinamento prático de ventilação manual com o balão autoinflável e/ou com a 

Peça T, e ainda com e sem uso de manômetros. A partir dessas informações 

os grupos foram divididos em quatro níveis de treinamento. Os autores 

encontraram uma grande variabilidade nos valores de volume corrente e PIP 

entre todos os grupos estudados quando o balão autoinflável foi utilizado. No 

entanto, quanto maior o nível de experiência com ventilação manual, melhor a 

aderência à PIP alvo. Por outro lado a Peça T forneceu a PIP alvo, com 

pequena variação de volume corrente independente do nível de treinamento, 

demonstrando uma correlação entre o nível de treinamento do operador com 

a PIP e o volume corrente gerado quando se usa o balão autoinflável, mas 

não com a Peça T. Esta observação está de acordo com os resultados 

encontrados no presente estudo e possui grande relevância, pois em muitos 

países, a ventilação manual do recém-nascido, na sala de parto ou na UTI 

neonatal (durante a troca de ventilador ou em algumas situações de 

emergência), bem como durante o transporte, pode ser realizada por vários 

tipos de profissionais, incluindo médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, com 

diferentes graus de treinamento em assistência ventilatória.  
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Reforçando a ideia de que é importante avaliar os equipamentos 

utilizados na ventilação manual com o objetivo de minimizar as diferenças de 

performance entre diferentes profissionais, Schmolzer et al.60 realizaram 

uma revisão da prática clínica na reanimação neonatal por meio de vídeos e 

de um monitor de mecânica respiratória durante a reanimação dos recém-

nascidos e em estudos realizados com manequim durante um período de 

seis anos no Royal Women's Hospital, em Melbourne, Austrália. Os autores 

concluíram que mesmo profissionais experientes não eram capazes de 

fornecer um volume corrente adequado durante a ventilação manual, nem de 

avaliar corretamente o grau de vazamento ao redor da máscara. Estas 

observações reforçam a importância dos dados do presente estudo, de que 

o uso de um equipamento que reduza a variação da ventilação observada 

entre profissionais de diferentes níveis de experiência em ventilação manual 

pode minimizar o impacto sobre os pulmões em relação a volumes correntes 

excessivos e à possibilidade de ocorrência de hipocapnia durante a 

ventilação. 

A hipocapnia pode ser causada pela ventilação com o uso de volumes 

correntes ou frequências respiratórias excessivas, ambos levando a um 

maior volume minuto. Durante a pesquisa do presente trabalho, não foram 

encontrados estudos que comparem os efeitos de diferentes dispositivos de 

ventilação sobre os níveis de PaCO2. Foi observado nesse estudo que os 

animais ventilados com o balão autoinflável desenvolveram alcalose 

respiratória no grupo Enfermeiras. O grupo Fisioterapeutas mostrou uma 

tendência não significativa na mesma direção, e o grupo Médicos não 
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mostrou nenhuma diferença. Assim, a Peça T foi utilizada de forma eficiente 

por todos os profissionais, e as análises descrevem a diferença entre os dois 

dispositivos em termos de níveis de PaCO2, confirmando que o balão 

autoinflável (e não a Peça T) pode levar a hipocapnia.  

Este estudo tem algumas limitações. Embora os coelhos adultos não 

imitem a fisiologia da transição pulmonar, especialmente no nascimento 

prematuro, este modelo animal foi utilizado pois o peso corporal do coelho 

adulto é comparável a um recém-nascido a termo humano. As alterações de 

mecânica pulmonar e alterações gasométricas secundárias à ventilação 

manual são ainda semelhantes às observadas em situação real. Além disso, 

a ventilação manual é necessária não só na sala de parto, mas também na 

UTI neonatal e durante o transporte, permitindo que este modelo seja usado 

para simular a ventilação manual em recém-nascidos, como foi utilizado 

anteriormente61. 
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Neste modelo experimental com coelhos adultos, 10 minutos de 

ventilação manual com balão autoinflável resultaram em hipocapnia e 

alcalose respiratória no grupo Enfermeiras, o que foi evitado com ventilação 

utilizando a Peça T. Nos outros grupos de profissionais, fisioterapeutas e 

méicos, não foram encontradas diferenças em relação aos dois 

equipamentos.  

A ventilação manual usando a Peça T também resultou em menores 

valores de volume corrente e volume minuto em comparação com a 

ventilação com balão autoinflável.  
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Especula-se que a Peça T pode resultar em ventilação adequada, 

mesmo quando utilizada por profissionais com menos treinamento em 

ventilação manual. Os profissionais de saúde devem ser adequadamente 

treinados no uso do dispositivo disponível em seus departamentos e estar 

cientes de suas próprias limitações. Nos casos em que a Peça T não está 

disponível, as instituições podem considerar a implementação de programas 

de treinamento que podem ajudar os profissionais a melhorar o uso do balão 

autoinflável e reduzir o risco de hipocapnia e altos volumes. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo 
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