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Madrid, 24 de Março de 2020 

 

 

Assunto: Recomendações para uso do equipamento de anestesia como ventilador de UCI  
 

Novos conteúdos e atualizações da publicação inicial de 19 de Março de 2020 
 

Caro cliente, 

 

Devido à crescente procura de consultas e indicações causadas pela crise do COVID-19 para o uso de 

equipamentos de anestesia Dräger para ventilação prolongada em UCIs, a Dräger fornece as seguintes 

recomendações em forma de resumo, que acompanham a carta de cliente em anexo enviada pela nossa 

equipa de especialistas da Dräger Werk Lübeck 

 

Lista de verificação para os profissionais da UCI: Utilização de equipamentos 

de anestesia para ventilação prolongada 
 

 

Esta lista de verificação destina-se a dar ao pessoal médico uma breve visão geral de como utilizar um 

equipamento de anestesia para ventilação prolongada. 

 

 A utilização de aparelhos de anestesia para ventilação prolongada não está incluída na "Utilização 

prevista", como indicado nas instruções de utilização, sendo por isso uma prática não descrita. 

 O utilizador tem de ponderar os riscos desta utilização não descrita em função do benefício para 

o paciente. A Dräger não pode e não deve recomendar a ventilação prolongada com um 

equipamento de anestesia. 

 Esta lista de verificação não substitui as instruções de utilização ou formação para o uso do 

equipamento. 

 Esta lista de verificação só é válida para os equipamentos de anestesia Dräger que ainda são 

comercializados. 

 O documento "COVID_19_The use of Dräger anesthesia equipment for long-term ventilation_vs2" 

precede esta lista de verificação e deve ser lido.  

 Em geral, o uso de ventiladores de UCI é preferível para a ventilação prolongada em comparação 

com o uso de equipamentos de anestesia. 
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Noções básicas: 

A primeira coisa a notar é que um ventilador de anestesia tem um circuito circular, ao contrário de um 

ventilador de UCI que tem um circuito aberto. A partir deste ponto, uma série de recomendações básicas 

deve ser levada em consideração para o correto funcionamento do equipamento de anestesia como um 

ventilador de cuidados intensivos. 

  

1. Os profissionais devem saber trabalhar com o equipamento e devem estar familiarizados com as 

funções de um equipamento de anestesia. 

2. Um anestesista experiente (por exemplo, um anestesista ou enfermeira do bloco) deve estar 

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso tenha algum problema, peça ajuda 

atempadamente. 

3. Antes de ligar um paciente, verifique se a máquina e os acessórios estão prontos, de acordo com 

o ponto 13.  

4. As instruções de utilização indicam que um ressuscitador manual/ Ambu® deve estar sempre 

disponível no equipamento. Deve ser usado caso tenha algum problema para garantir a ventilação 

do paciente. 

5. Para os modos de VNI, use de preferência um ventilador de UCI. 

6. Remover os dispositivos doseadores de anestésicos (vaporizadores ou DIVAs). Pequenas 

quantidades de agente anestésico podem causar hipertermia maligna, também entre os 

profissionais. 

7. Certifique-se de que não há nenhuma ligação ao N2O. 

8. O modo Man/Esp só deve ser usado após uma introdução adequada aos profissionais. 

9. Não é recomendado usar os modos "Saída externa de gás fresco", "Pausa", "Monitorização". 

10. Nos modos de volume controlado, as fugas não serão compensadas automaticamente. Neste 

caso, deve ser dada preferência aos modos controlados por pressão. 

11. A falta de gás fresco pode ser causada por grandes fugas e pode ser identificada por um balão 

respiratório vazio. Neste caso, tomar medidas imediatas: Reduzir as fugas, aumentar o fluxo de 

gás fresco. Em caso de falha do gás e ausência do cilindro de reserva, retire o balão do 

equipamento, para permitir a entrada de ar ambiente para continuar a ventilação apenas em casos 

de emergência.  

12. Fique ao alcance do equipamento de anestesia 
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 A gestão do alarme é concebida de tal forma que o utilizador deve estar sempre por 

perto (<4m) 

 Ajuste o nível de som do alarme para 100%. 

 As mensagens de alarme desaparecerão do visor quando a condição de alarme 

desaparecer. 

 Verifique o histórico de alarmes anteriores para se aperceber daqueles que não tenham 

sido detectados. 

13. Verifique os acessórios regularmente, pelo menos uma vez a cada 12 horas. 

 Verifique o absorvedor de CO2. Um absorvedor saturado pode ser identificado por um 

aumento de CO2 inspirado, um alarme de CO2insp. elevado ou por uma mudança na 

cor da cal sodada (menos de 1/3 da cal é ainda branca e não se transformou em violeta). 

Apesar do alto fluxo de gás fresco, o recipiente da cal sodada deve estar sempre 

colocado na máquina. 

 Verifique o copo de condensados do analisador de gases. Se estiver com água a mais 

de metade, retire-o e use uma seringa de uso único (sem agulha) para retirar a água 

através do conector azul. Recolocar o copo de condensados. Se se tratar de um paciente 

infetado, recomenda-se que seja substituído quando tiver água a mais de metade. 

 Verificar as traqueias. Se a água se acumular, retire-a regularmente. Se possível, utilize 

traqueias com copo de condensados para reter a água; esvazie-o regularmente. Se 

possível, use um balão de respiração de maiores dimensões (3l). 

 Trocar os filtros molhados ou encharcados. Utilizar apenas filtros mecânicos, se possível 

em combinação com humidificação passiva (HME) junto do paciente (na peça em Y). 

14. Siga as orientações do hospital para a prevenção de infeções. 

15. A linha de amostra (linha de capnografia) deve estar sempre ligada. Isto é importante para a 

medição da FiO2 e etCO2. 

16. Verificar os valores medidos para o etCO2 e FiO2. Devido à reinalação, a FiO2 medida pode 

diferir da concentração ajustada de O2 no gás fresco. 

17. O balão do equipamento deve estar sempre bem cheio e mover-se em sincronia com as 

respirações. 

18. Os medicamentos nebulizados ou aerossóis não podem ser usados com o equipamento de 

anestesia 
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Ao iniciar um caso:  

1. Verifique a colocação correta das traqueias, do balão e da linha de amostra. 

2.  Realizar uma breve verificação do equipamento antes de ligar o paciente 

3. Ajuste o fluxo de gás fresco para aproximadamente 1,5 vezes o volume minuto previsto 

4. Verifique se o som do alarme está a 100%. 

5. Ajuste os limites de alarme adequadamente para o paciente. São de especial importância: FiO2 

baixo, VM alto / baixo, etCO2 alto / baixo, insp. CO2 alto 

6. Ajuste Pmax ao usar modos de volume controlado 

7. Rode a válvula APL para "Spont" ou para o nível de PEEP apropriado. 

8. Certifique-se de que está disponível um ressuscitador manual/ Ambu® 

 

Teste do equipamento depois de 24 horas (72 horas no máximo):  

1. Depois de 72 horas deve-se fazer o teste completo do equipamento para assegurar o seu correto 

funcionamento, por exemplo, para a medição do fluxo / volume. Este teste pode demorar até 8 

minutos e deve ser feito por um profissional experiente do bloco operatorio. O paciente deve ser 

desconectado antes do teste. 

2. Durante o teste tem de ser garantida uma ventilação suficiente ao paciente, por exemplo, com 

outro equipamento de ventilação ou um ressuscitador manual/ Ambu® 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

 

D. Miguel Oest       

Head of Marketing 

Dräger Medical Hispania S.A.U.      


