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ASSINCRONIA DURANTE A VENTILAÇÃO MECÂNICA 
INVASIVA: UMA REVISÃO NA LITERATURA

Asynchronies during invasive mechanical ventilation:
a review in literature 

Eduardo Rocha1, Erica Priscila Farias de Oliveira2, Guilherme Euzébio Lemes3 

RESUMO

A ventilação mecânica invasiva (VMI) é utilizada em 
pacientes com incapacidade de manter um padrão respirató-
rio satisfatório ocasionado por uma insuficiência respiratória 
aguda ou crônica agudizada. A assincronia em VMI é uma 
incoordenação entre os esforços do paciente e as necessidades 
ventilatórias do mesmo em relação ao que é ofertado pelo 
ventilador. Este trabalho tem como objetivo verificar nas bases 
de dados os principais tipos de assincronia em VMI . Trata-se 
de um estudo de revisão sistemática onde foi realizada uma 
busca referente ao tema abordado em artigos publicados nas 
bases de dados da Pubmed, BSV (Biblioteca Virtual de Saúde), 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da 
Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e Google 
Acadêmico, no período 1986 a 2017. Os estudos classificaram as 
assincronias em: assincronias de disparo (disparo ineficaz, duplo 
disparo e autodisparo), assincronias de fluxo (fluxo inspiratório 
insuficiente e fluxo inspiratório excessivo) e assincronias de ci-
clagem (ciclagem precoce e ciclagem tardia). A detecção do tipo 
de assincronia e de como corrigi-la é de suma importância no 
manejo do paciente crítico, pois pode evitar o uso desnecessário 
de sedação, de bloqueio neuromuscular e com isso adaptar cor-
retamente o ventilador ao paciente. O conhecimento, atualização 
e treinamento da equipe da terapia intensiva é relevante para 
oferecer uma assistência segura e com qualidade.

Palavras-chaves: Assincronia ventilador-paciente, cuida-
dos intensivos, monitorização respiratória, ventilação mecânica.

ABSTRACT

Invasive mechanical ventilation (IMV) is used in patients 
with an inability to maintain a satisfactory respiratory pattern 
caused by acute or chronic respiratory failure. The asynchrony 
in IMV is an incoordination between the patient’s efforts and 
the ventilatory needs of the same in relation to what is offered 
by the ventilator. This work aims to verify in the databases 
the main types of asynchrony in VMI . This is a systematic 
review in which a search was carried out referring to the topic 
addressed in articles published in the databases of Pubmed, BSV 
(Virtual Health Library), LILACS (Latin American and Carib-
bean Literature in Health Sciences) , MEDLINE (International 
Literature in Health Sciences), SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online) and Google Scholar, from 1986 to 2017. The 
studies classified the asynchronies into: triggering asynchrony 
(ineffective triggering, double-triggering and auto-triggering), 
flow asynchrony (lowest inspiratory flow and highest inspiratory 
flow) and cycling asynchrony (premature cycling and delayed 
cycling). The detection of the type of asynchrony and how to 
correct it is of paramount importance in the management of the 
critical patient in IMV, because it can avoid the unnecessary use 
of sedation, neuromuscular block and thus correctly adapt the 
ventilator-patient. The knowledge, updating, and training of the 
intensive care team is relevant to safe assistance and quality care.

Keywords: Ventilator-patient asynchrony, intensive care, 
Respiratory monitoring, mechanical ventilation.
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INTRODUÇÃO

MATERIAS E MÉTODOS

A ventilação mecânica invasiva é um dos mais comuns 
procedimentos realizados na unidade de terapia intensiva (UTI) 
em pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica 
agudizada1.

A VMI pode salvar vidas de pacientes com incapacidade 
de manter um padrão respiratório satisfatório. Uma vez estabe-
lecido o uso da VMI, os principais objetivos desta são: diminuir 
o excesso de trabalho da musculatura respiratória, melhorar a 
troca gasosa e otimizar a função respiratória2.

A interação entre o paciente e o ventilador mecânico 
pode facilitar ou dificultar alcançar os principais objetivos. A 
programação da VMI para o paciente não é um procedimento 
fácil, pois leva em consideração a fisiopatologia e evolução da 
doença. O sincronismo foi tipicamente reconhecido apenas em 
seu extremo como “briga” com o ventilador3.

A assincronia do paciente em VMI é definida como uma 
incoordenação entre os esforços e as necessidades ventilatórias 
do mesmo em relação ao que é ofertado pelo ventilador4. O 
entendimento da interação patologia/ventilador/paciente é re-
levante para a minimização da assincronias. Estas são eventos 
que podem estar presentes em a 10 a 80% de todos os ciclos 
ventilatórios e que estão associados com um prolongamento no 
tempo de VMI, da internação na UTI.5

Este artigo tem como objetivo verificar nas bases de dados 
os principais tipos de assincronia em VMI .

Este é um estudo de revisão da literatura científica, em 
que  foi realizada uma busca referente ao tema em artigos publi-
cados nas bases de dados da Pubmed, BSV (Biblioteca Virtual 
de Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional 
em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library 
Online) e Google Acadêmico, no período 1986 a 2017, sendo 
utilizados os seguintes descritores: “Assincronia ventilador-pa-
ciente”, “Cuidados intensivos”, “Monitorização respiratória” e 
“Ventilação mecânica”.

Após a pesquisa nos bancos de dados, os assuntos foram 
analisados e interpretados, sendo agrupados em quadros onde 
foram observados: autor, ano de publicação, país onde foi reali-
zada a pesquisa, objetivos, tipo de pesquisa, tipos de assincronia, 
como identificar e as principais causas. 

O texto foi construído  após leitura crítica-analítica iden-
tificando  o objetivo principal de cada artigo.

Após análise dos artigos, foram utilizados um total de 
21, para confecção do quadro, que vinham ao encontro do 
objetivo exposto neste trabalho. No quadro 1 são apresentadas 
as características gerais dos estudos encontrados e nos quadros 
2 a 4 são relatados tipos, identificação e principais causas de 
assincronias, publicados nos anos de 1986 a 2017.

RESULTADOS
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Quadro 1 – Distribuição dos dados de acordo com as características gerais dos artigos encontrados 

Autor Ano País Objetivo Tipo de 

estudo 

Leung et al.6 1997 Estados 

Unidos 

Comparar os modos 

de ventilação 

assistida no disparo, 

esforço do paciente 

e dispneia. 

Prospectivo 

Nilsestuen et 

al.7 

2005 Estados 

Unidos 

Discutir a 

assincronia referente 

às 4 fases de uma 

respiração e ilustrar 

como a assincronia 

pode ser identificada 

com as 3 formas de 

ondas padrão do 

ventilador: pressão, 

fluxo e volume 

Revisão 

Sassoon8 2011 Estados 

Unidos 

Apresentar um 

algoritmo para 

melhorar a interação 

paciente-ventilador 

nas assicronias de 

disparo 

Revisão 
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Marjolein de 

Wit9 

2011 México Monitorar a interação 

paciente-ventilador 

no leito 

Revisão 

Mellotti et al.10 2014 Estados 

Unidos 

Identificar o tipo mais 

comum de 

assincronia. 

Prospectivo 

Georgopoulos 

et al.11 

2006 Grécia Discutir as formas de 

ondas básicas 

durante a ventilação 

mecânica assistida e 

como sua 

interpretação pode 

influenciar no 

manejo de pacientes 

ventilados 

Revisão 

Mulqueeny et 

al.12 

2007 Austrália Demonstrar a 

viabilidade e a 

eficácia de um novo 

algoritmo para 

detectar a ocorrência 

de duplo disparo. 

Prospectivo 

Liao et al.13 2011 Taiwan Diferenciar duplo 

disparo do paciente, 

no autodisparo e 

Prospectivo 
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duplo disparo do 

ventilador 

Imanaka et al. 

14 

2000 Japão Avaliar o grau de 

oscilação 

cardiogênica e a taxa 

de frequência do 

autodisparo 

Prospectivo 

Arbour15 2009 Pensilvânia Relatar 3 casos de 

autodisparo de 

origem cardiogênica. 

Relato de 3 

casos 

Arbour16 2012 Estados 

Unidos 

Relatar a implicação 

do autodisparo em 

pacientes potenciais 

doadores de órgãos 

em morte encefálica. 

Revisão 

Sangha et al.17 2017 Estados 

Unidos 

Detectar o 

autodisparo através 

de um cateter 

esofágico. 

Revisão 

Chiumello et al. 

18 

2001 Reino Unido Investigar o efeito de 

diferentes 

pressurizações no 

sistema respiratório 

em ventilação a 

fluxo. 

Prospectivo 
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Marini et al.19 1986 Estados 

Unidos 

Quantificar o esforço 

respiratório em 

diferentes tipos de 

fluxo 

Prospectivo 

Maclntyre 20 2011 Estados 

Unidos 

Demonstrar a 

interação do 

paciente-ventilador 

na ventilação a fluxo 

Revisão 

Gilstrap et al. 21 2013 Estados 

Unidos 

Demonstrar a 

importância da 

interação paciente-

ventilador no manejo 

clínico. 

Revisão 

Tripathi et al. 22 2017 Índia Relatar a assincronia 

entre ventilação a 

fluxo e pressão. 

Relato de 

Caso 

Gentile23 2011 Estados 

Unidos 

Demonstrar as 

assincronias de 

ciclagem 

Revisão 

Tassaux et al.24 2005 Suíça Avaliar ajustes que 

atenuariam a 

ciclagem tardia 

Prospectivo 

Vasconcelos et 

al.25 

2017 Brasil Avaliar a influência 

da mecânica 

respiratória e o 

Relato de 3 

casos 
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esforço do paciente 

durante a 

assincronia de 

ciclagem 

Spahija et al.26 2010 Canadá Comparar a pressão 

de suporte com a 

ajustada 

neuralmente na 

sincronia ventilador-

paciente 

Prospectivo. 
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Quadro 2 – Tipos, identificação e principais causas referente as assincronias de disparo.

Assincronias de disparo6-17 

 

Tipo Identificação Principais causas 

Disparo ineficaz Pode ser percebido pelo 

esforço inspiratório do 

paciente. 

Hiperinsuflação dinâmica, 

depressão do drive 

respiratório por sedação, 

fraqueza da musculatura 

respiratória, ajuste 

inadequado da 

sensibilidade, defeitos no 

sensor do ventilador 

Duplo disparo Ocorre que o esforço 

ventilatório persiste após 

a ciclagem. Com isso, 

pode ser observado dois 

ciclos consecutivos sem 

intervalo. 

Tempo inspiratório do 

ventilador menor que o 

neural do paciente, fluxo 

inspiratório baixo. 

Autodisparo Pode ser verificado 

quando ocorre uma 

frequência respiratória 

maior que a ajustada sem 

esforço do paciente 

Ajuste inadequado da 

sensibilidade, presença de 

corpo estranho no circuito 

do ventilador bem como 

condensação de água no 

seu interior, fuga de gás do 

circuito, vazamento ou 

insuflação inadequeda do 

cuff, sondas de aspiração 

sistema fechado com 

defeito ou mal 

posicionadas, oscilação 

cardiogênica e fístula 

broncopleural. 
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Quadro 3 – Quadro 3 - Tipos, identificação e principais causas referentes as assincronias de fluxo

Assincronias de fluxo18-22 

Tipo Identificação Principais causas 

Fluxo inspiratório 

insuficiente 

O fluxo ofertado será 

inferior a demanda 

ventilatória. Com isso, o 

paciente utilizará a 

musculatura acessória 

notando desconforto 

respiratório. 

Febre, dor, ansiedade, 

acidose metabólica 

Fluxo inspiratório 

excessivo 

Na modalidade volume 

controlado, o rise time 

será mais rápido, ou seja, 

atingirá o pico de pressão 

precocemente. Em 

pressão controlada ou de 

suporte, a pressão 

ultrapassará o nível 

ajustado favorecendo o 

aparecimento de um 

fenômeno denominado 

overshoot. 

Ajuste excessivo do fluxo 

aquém da necessidade do 

paciente. 
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Quadro 4 – Tipos, identificação e principais causas referente as assincronias de ciclagem.

Assincronias de ciclagem23-26 

Tipo Identificação Principais causas 

Ciclagem 

prematura 

Aumento da pressão de 

pico, da frequência 

respiratória e do 

desconforto do paciente 

Tempo inspiratório do 

ventilador mecânico 

ajustado (menor) de 

maneira incompatível com 

o neural do paciente em 

pressão controlada, critério 

de ciclagem, fluxo ou 

volume corrente ajustados 

de maneira inadequada. 

Ciclagem tardia Esforço respiratório 

quando o fluxo do 

ventilador cessa. O 

paciente produzirá força 

contrária ao ventilador 

recrutando musculatura 

acessória. Ocorrerá 

elevação da pressão da 

via aérea. 

Tempo inspiratório do 

ventilador mecânico 

ajustado (maior) de 

maneira incompatível com 

o neural do paciente em 

pressão controlada, altos 

níveis de pressão de 

suporte, de volume 

corrente, ajuste de pausa 

inspiratória inadequada e 

do critério de ciclagem. 

 

Quanto ao país da pesquisa, 47,62% (n=10) foram reali-
zadas nos Estados Unidos da América, 4,76% (n=1) em outros 
países como Austrália, Brasil, Canadá, Grécia, Índia, Japão, 
México, Pensilvânia, Reino Unido, Suíça e Taiwan.
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A VMI é utilizada como recurso na tentativa de salvar 
a vida de pacientes que estão impossibilitados de respirar de 
forma espontânea no momento e que são potencialmente recu-
peráveis. Com isso, é necessária uma via aérea artificial que 
requer analgesia e sedação resultando na cessação da respiração 
espontânea e da necessidade de ventilação mecânica controlada. 
Atualmente, os conceitos modernos de terapia intensiva obje-
tivam a redução precoce do nível de sedação para promover 
esforços respiratórios espontâneos e mobilização precoce, para 
evitar efeitos negativos de sedação profunda e prolongada além 
de fraqueza muscular27.

A interação do ventilador-paciente pode ser sincrônica 
ou assincrônica. Essa interação depende de como o ventilador 
vai responder ao esforço respiratório do paciente e, por sua 
vez, como o paciente responderá à respiração fornecida pelo 
ventilador. O sucesso da sincronia depende de vários fatores, 
incluindo a sedação, compatibilidade do tempo inspiratório 
da máquina com o neural do paciente, a observação gráfica, a 
técnica utilizada para a detecção, o tipo de patologia, o modo de 
ventilação, distúrbio metabólico, febre, dor, delirium e fatores 
de confusão como, por exemplo, a vigília, a ansiedade5-9.

De acordo com os artigos analisados, foram observadas 
que as assincronias mais comuns foram as relacionadas com o 
disparo (disparo ineficaz, duplo disparo e autodisparo), fluxo 
(inspiratório insuficiente e excessivo) e ciclagem (precoce e 
tardia)6-26.

As assincronias dificultam o manejo do paciente além pro-
longar o tempo em VMI favorecendo o aparecimento de situa-
ções deletérias como maior desperdício de trabalho respiratório, 
desconforto do paciente, aumento da necessidade de sedação, 
confusão durante o desmame, ventilação mecânica prolongada, 
maior permanência e possivelmente maior mortalidade28.

Os tipos de estudo dos 21 artigos analisados foram: 
encontram-se na figura 1.
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Figura 1 – Percentagem dos tipos de estudos encontrados.

DISCUSSÃO

A detecção do tipo de assincronia e de como corrigi-la é 
de suma importância na abordagem/manejo do paciente crítico 
em VMI, pois pode evitar o uso desnecessário de sedação e de 
bloqueio neuromuscular e com isso adaptar corretamente o 
ventilador ao paciente e não ao contrário.

As assincronias podem dificultar as trocas gasosas, 
aumentar o tempo em VMI bem como aumentar as falhas de 
desmame ventilatório, maior tempo de permanência na inter-
nação hospitalar, desperdício de trabalho respiratório podendo 
levar a fadiga muscular.

O conhecimento, atualização e treinamento da equipe 
da terapia intensiva é relevante para oferecer uma assistência 
segura e com qualidade.

Com isso, se torna clara a utilização do conceito de 
mobilização precoce sem sedação que pode diminuir o tempo 
do paciente em ventilação mecânica invasiva e de internação 
hospitalar.

CONCLUSÃO
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