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Avaliar a recrutabilidade pulmonar e executar manobras de recrutamento em pacientes adultos
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Este Guia do usuário descreve como avaliar a recrutabilidade e executar manobras de recrutamento em 
pacientes adultos. 

Apesar de as informações aqui contidas serem consideradas precisas, estas não representam uma 
recomendação oficial por parte da Hamilton Medical, nem podem substituir uma opinião, avaliação ou 
instruções fornecidas por um profissional de saúde treinado. 

Este Guia do usuário não substitui o julgamento clínico por parte de um médico nem o conteúdo do Manual 
do Operador do respirador, que deve estar sempre disponível quando usar o respirador.

O P/V Tool Pro está disponível como opção nos respiradores HAMILTON-C3/C6/G5; este é um recurso padrão 
no respirador HAMILTON-S1. 

São fornecidas referências no verso deste guia, na página 23.

P/V Tool Pro

2022-11-21
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1. Visão geral
1.1 Estratégia de recrutamento e P/V Tool Pro

Em pacientes com SARA, uma estratégia de recrutamento combina manobras de recrutamento e pressão 
positiva no final da expiração (PEEP) para evitar atelectrauma. Manobra de recrutamento significa um 
processo de aumento transitório intencional da pressão transpulmonar (Ptranspulm) acima dos valores 
usados durante a ventilação mecânica regular, onde o principal objetivo é abrir vias aéreas distais instáveis 
e/ou alvéolos sem ar. A manobra também é muitas vezes conhecida como uma manobra de recrutamento 
alveolar, uma vez que a abertura de unidades alveolares em colapso é considerada representativa do 
principal efeito da manobra de recrutamento.¹ A PEEP pode diminuir a lesão pulmonar induzida pelo 
respirador, mantendo abertas as regiões pulmonares que, de outro modo, podem colapsar.2

A porcentagem de um pulmão potencialmente recrutável varia amplamente entre pacientes com SARA. 
Zonas de alvéolos colapsados e consolidados no pulmão mais dependente necessitam, frequentemente, de 
pressões de abertura das vias áreas de mais de 35–40 cmH2O para recrutar.2 

O conhecimento da porcentagem do pulmão potencialmente recrutável é importante para estabelecer 
a eficácia de tratamento da PEEP. O ajuste de valores muito baixos de PEEP pode reduzir os possíveis 
benefícios da PEEP, enquanto o uso de níveis altos de PEEP em pacientes com uma baixa porcentagem de 
pulmão potencialmente recrutável fornece pouco benefício e pode ser realmente prejudicial.3

P/V Tool Pro

O P/V Tool Pro fornece um método no leito para avaliar a recrutabilidade pulmonar e executar manobras 
de recrutamento.4, 5, 6 
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1. Visão geral
1.1 Estratégia de recrutamento e P/V Tool Pro

Um fluxo menor ou igual a 10 l/min comprovou ser 
rápido, seguro e confiável para determinar a mecânica 
de pulmão por meio de uma curva de pressão/volume 
(P/V) no leito.7

Sugerimos usar a velocidade de rampa mínima de 
2 cmH2O/s para eliminar a alteração da pressão de 
elementos resistivos do sistema respiratório.

Para avaliar este gráfico no P/V Tool Pro

	X Toque no painel de gráficos do P/V Tool e 
selecione a opção Paw/Fluxo. 

1. Visão geral
1.2 Curva de pressão/volume de fluxo baixo quasi-estática

Paw 
cmH2O

Fluxo 
l/min
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2. Condições para a utilização
2.1 Observações importantes sobre o recrutamento e o P/V Tool Pro

• A maioria dos pacientes necessita de sedação profunda, com alguns pacientes necessitando de 
um bloqueio neuromuscular adicional para evitar esforços respiratórios espontâneos.

• A monitoração da hemodinâmica do paciente durante as manobras (de diagnóstico e de 
recrutamento) é crucial. 

Em caso de qualquer comprometimento hemodinâmico, PARE imediatamente a manobra.

• Certifique-se de que o cuff do ET está insuflado a uma pressão superior à pressão máxima 
especificada nas configurações do P/V Tool.*

• O paciente deve receber pelo menos cinco (5) ciclos respiratórios entre as manobras de 
recrutamento do P/V Tool.

• Antes do uso, verifique cuidadosamente as indicações e contraindicações para a execução de 
uma manobra de recrutamento, descritas em seguida nas páginas 7 e 8. 

• O P/V Tool está desativado nos seguintes modos de ventilação. Consulte o Manual do Operador 
do seu respirador para obter informações detalhadas.

* Enquanto usa o IntelliCuff, a pressão do cuff é monitorada e mantida automaticamente.
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Indicações de uso
• No início do gerenciamento da SARA moderada a grave.

• Como parte de uma abordagem de pulmão aberto.

• No caso de comprometimento com a oxigenação após uma intervenção, como cirurgia, reanimação 
ou semelhante. 

Condições para a utilização
• O paciente está entubado e passivo, ou seja, não está respirando espontaneamente.

• O circuito de respiração é estanque ao gás. Não deve haver fuga de gás em todo o sistema do 
respirador, pelo circuito de respiração ou pelo paciente ventilado.

• A nebulização está desativada. O P/V Tool Pro está desativado durante a nebulização e por cinco (5) 
ciclos respiratórios após a nebulização.

• O sensor fluxo deve ter desempenho ideal. A precisão das informações fornecidas depende da 
qualidade da conexão do sensor fluxo. O P/V Tool Pro está desativado quando o alarme Calibrar 
sensor fluxo está ativo.

2. Condições para a utilização
2.1 Observações importantes sobre o recrutamento e o P/V Tool Pro

2. Condições para a utilização
2.2 Indicações para a execução de uma manobra de recrutamento
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2. Condições para a utilização
2.3 Contraindicações para a execução de uma manobra de 

recrutamento

É contraindicado usar o P/V Tool nas seguintes condições:

• Fugas de ar

• Gravidez

• Enfisema pulmonar

• Instabilidade hemodinâmica

• Hipertensão intracraniana suspeita ou confirmada

• Pacientes que não podem tolerar alta pressão intrapulmonar (por exemplo, insuficiência cardíaca 
direita)
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3. Protocolos de recrutamento: BÁSICO e AVANÇADO

PROTOCOLO BÁSICO

O protocolo BÁSICO inclui duas etapas que devem ser executadas na ordem exibida. 
Não pule uma etapa!

Etapa 1. Avalie a recrutabilidade pulmonar

Etapa 2a.  Primeira manobra de recrutamento pulmonar

2. Condições para a utilização
2.3 Contraindicações para a execução de uma manobra de 

recrutamento

PROTOCOLO AVANÇADO

Caso o protocolo BÁSICO não resulte no recrutamento eficaz, prossiga para o protocolo AVANÇADO.

Etapa 2b.  Segunda manobra de recrutamento pulmonar
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Pinício:  5 cmH2O

Psup:  40 cmH2O

PEEP final:  5 cmH2O

OBSERVAÇÃO:  quando for solicitado se deseja 
alterar o parâmetro de PEEP após a manobra, 
toque em Não.

Vel rampa:  2 cmH2O/s

T pausa:  0 s

Para iniciar a manobra

	X Toque em Manobra Iniciar/Parar.

4. Etapa 1. Avalie a recrutabilidade pulmonar
4.1 Gerar uma curva P/V de fluxo baixo

Na janela Configurações P/V Tool, especifique as seguintes configurações para gerar uma curva P/V 
de fluxo baixo:

Pinício Psup PEEP final

cmH2O

cmH2O/s

cmH2O

s

cmH2O

Vel rampa T pausa

Tmanobra
s
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4. Avalie a recrutabilidade pulmonar
4.2 Avaliar potencial para recrutamento

Para avaliar o potencial do paciente para recrutamento pulmonar, calcule a distância máxima normalizada 
(NMD) usando a forma de onda P/V de fluxo baixo (consulte a página 10, exemplo na página 12).8

 Alto potencial para recrutamento

NMD% ≥ 41%

 Baixo potencial para recrutamento

NMD% < 41%

Considere:

• Manter a PEEP < 10 cmH2O

• Posicionamento prono

• Hipoxemia persistente  Considere ECMO

NMD% =  
Volume delta (dV) máx. entre insuflação e deflação

Volume máximo

Consulte a página 12 para obter exemplos.
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4. Avalie a recrutabilidade pulmonar
4.3 Acerca da distância máxima normalizada (NMD)

NMD% ≥ 41%

Alto potencial para recrutamento

NMD% < 41%

Baixo potencial para recrutamento

Paw 
cmH2O

Volume 
ml

Vol. máx. = 1500

dV máx.  = 330

dV máx. / volume máx. = 600/1350

NMD% = 44%

dV máx. / volume máx. = 330/1500

NMD% = 22%

Volume 
ml

Vol. máx. = 1350

dV máx.  = 600
Paw 

cmH2O
dV 
ml

dV 
ml
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• Antes de executar uma manobra de recrutamento, considere diminuir o ajuste Oxigênio para 
alcançar um valor SpO2 de 92%.16

Quando a saturação SpO2 for superior a 92%, pode ser difícil avaliar o melhoramento na 
oxigenação após a manobra de recrutamento.

• Se NMD% ≥ 41% (páginas 11 e 12), é garantida uma manobra de recrutamento.8 

5. Etapa 2a. Executar uma manobra de recrutamento
5.1 Antes de você iniciar
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O Pinício:  PEEP atual

Psup:  40 cmH2O9

PEEP final:   15 cmH2O  
(ou PEEP atual se a PEEP atual  
for superior a 15 cmH2O)10, 11

OBSERVAÇÃO:  quando for solicitado se deseja 
alterar o parâmetro de PEEP após a manobra, 
toque em Sim.

Vel rampa:  5 cmH2O/s

T pausa:  10 s13

Para iniciar a manobra

	X Toque em Manobra Iniciar/Parar.

5. Executar uma manobra de recrutamento
5.2 Especificar configurações para uma manobra de recrutamento

Na janela Configurações P/V Tool, especifique as seguintes configurações para executar uma manobra 
de recrutamento inicial:

Pinício Psup PEEP final

PEEP 
atual 

cmH2O

cmH2O/s

cmH2O

s

cmH2O

Vel rampa T pausa

Tmanobra
s
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 Recrutamento eficaz

Quando os dois critérios seguintes estão preenchidos, o recrutamento foi eficaz: 

• Aumento do volume na Psup foi superior a 2,0 ml/kg IBW6 (página 16)

• SpO2 estava acima de 97% dentro de 5 minutos17

 Recrutamento ineficaz

Se um dos critérios acima não tiver sido preenchido, prossiga para o protocolo avançado 
(página 17).

OBSERVAÇÃO:  O recrutamento eficaz aumenta a complacência do sistema respiratório e resulta em  
um aumento no volume corrente ou em uma redução da pressão diferencial.

5. Executar uma manobra de recrutamento
5.3 Avaliar a eficácia da manobra

Os seguintes critérios ajudam-no a avaliar se uma manobra de recrutamento foi eficaz. 
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5. Executar uma manobra de recrutamento
5.4 O aumento do volume em Psup foi suficiente?

* Para visualizar a diferença de volume, toque no painel de gráficos do P/V Tool e selecione a opção de gráfico Paw/V + Paw/dV.

O aumento em Psup é superior a 2,0 ml/kg de IBW*

Recrutamento eficaz

dV = 300 ml

Aumento do volume

Exemplo

Para recrutamento eficaz com 
IBW = 70 kg 
dV deve ser > 140 ml

Paw 
cmH2O

Volume 
ml

dV 
ml
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OSOMENTE use o protocolo AVANÇADO se a primeira manobra de recrutamento  

(usando o protocolo BÁSICO) tiver sido hemodinamicamente bem tolerada.

• Tente limitar a pressão diferencial* do sistema respiratório do paciente para um máximo de 
15 cmH2O após a manobra de recrutamento.

• Se o paciente apresentar indicações de aumento da elastância da parede torácica, por exemplo, 
obesidade mórbida ou hipertensão intra-abdominal, considere a medição da pressão esofágica 
para orientar sua estratégia de recrutamento (página 22).

• Antes de executar a manobra de recrutamento, considere diminuir o ajuste Oxigênio para alcançar 
um valor SpO2 de 92%.16

Quando a saturação SpO2 for superior a 92%, pode ser difícil avaliar o melhoramento na 
oxigenação após a manobra de recrutamento.

6.  Etapa 2b. Executar uma segunda manobra de 
recrutamento

6.1 Antes de você iniciar

* Pressão diferencial = Pplatô – PEEP total
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Pinício:  PEEP atual

Psup:  50 cmH2O9, 12

PEEP final:  20 a 25 cmH2O12 

OBSERVAÇÃO:  quando for solicitado se 
deseja alterar o parâmetro de PEEP após a 
manobra, toque em Sim.

Vel rampa:  5 cmH2O/s 

T pausa:  10 s13

Para iniciar a manobra

	X Toque em Manobra Iniciar/Parar.

6. Executar uma segunda manobra de recrutamento
6.2 Especificar configurações para uma manobra de recrutamento

Na janela Configurações P/V Tool, especifique as seguintes configurações para executar uma segunda 
manobra de recrutamento:

Pinício Psup PEEP final

PEEP 
atual 

cmH2O

cmH2O/s

cmH2O

s

cmH2O

Vel rampa T pausa

Tmanobra
s
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6. Executar uma segunda manobra de recrutamento
6.3 Avaliar a eficácia da manobra

Os seguintes critérios ajudam-no a avaliar se uma manobra de recrutamento foi eficaz. 

 Recrutamento eficaz

Quando os dois critérios seguintes estão preenchidos, o recrutamento foi eficaz. 

• Aumento do volume na Psup foi superior a 2,0 ml/kg IBW6 (página 16)

• SpO2 estava acima de 97% dentro de 5 minutos17

Se a segunda manobra de recrutamento tiver sido eficaz, execute uma titulação decrescente da 
PEEP (página 20) para determinar a PEEP ideal para uso em uma terceira e última manobra de 
recrutamento (página 21).

 Recrutamento ineficaz

Se algum dos critérios acima não tiver sido preenchido, a manobra de recrutamento não 
foi eficaz. Considere usar a manometria esofágica em sua estratégia de recrutamento 
(página 22).



20 Português | 10074006/01

PR
O

TO
C

O
LO

 A
V

A
N

Ç
A

D
O

7. Executar a titulação decrescente da PEEP

Quando a segunda manobra de recrutamento for eficaz  (página 19), execute a titulação 
decrescente da PEEP para determinar a PEEP ideal para um esforço de recrutamento final.

Antes de iniciar, considere diminuir o ajuste Oxigênio para alcançar um valor SpO2 de 92%.16 

Quando a saturação SpO2 for superior a 92%, pode ser difícil avaliar o melhoramento na oxigenação 
após a manobra de recrutamento.

Para executar a titulação decrescente da PEEP

1 Diminua a PEEP em 2 cmH2O a cada 3 minutos.14

2 Monitore a SpO2 para determinar o valor de PEEP ideal: 

assim que a oxigenação diminuir com a titulação da PEEP (SpO2 diminui em 2%), reverta para o 
valor de PEEP anterior, que é o valor de PEEP ideal.
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8. Executar uma terceira manobra de recrutamento
8.1 Especificar configurações para uma manobra de recrutamento

Pinício:  PEEP ideal

Psup:  50 cmH2O

PEEP final:  PEEP ideal 

Vel rampa:  5 cmH2O/s 

T pausa:  10 s13

Para iniciar a manobra

	X Toque em Manobra Iniciar/Parar.

Na janela Configurações P/V Tool, especifique as seguintes configurações para executar uma terceira 
manobra de recrutamento:

Pinício Psup PEEP final

PEEP 
ideal 

cmH2O

PEEP 
ideal 

cmH2O

cmH2O/s

cmH2O

s

Vel rampa T pausa

Tmanobra
s
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9. Medição da pressão esofágica

Quando a segunda manobra de recrutamento for ineficaz  (página 19), considere usar a medição 
da pressão esofágica* como parte de sua estratégia de recrutamento. A pressão transpulmonar alcançada 
durante a manobra de recrutamento pode ser medida e titulada.

Para medir a pressão transpulmonar alcançada durante uma manobra de recrutamento

1 Toque no painel de gráficos do P/V Tool e selecione a 
opção de gráfico Ptranspulm/V. 

2 Execute uma manobra de recrutamento, tendo 
especial atenção às seguintes configurações:

• Para alcançar o limite fisiológico superior da 
pressão transpulmonar, execute uma manobra 
de recrutamento usando um valor de Psup 
que resulte em uma pressão transpulmonar de 
20 cmH2O.15

• Defina um valor de PEEP final que resulte em um 
valor de Ptranspulm de 2–5 cmH2O no fim da 
expiração. 

* Não disponível no HAMILTON-C3

Volume 
ml

<Ptranspulm 
cmH2O
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