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SUMMARY
BACKgRoUnD AnD oBJECTIVES: The Bird Mark 7 ventilator was one of the first equipment of automatic mechanical 
ventilation it is produced and commercialized worldwide in industrial scale. Although technologic surpassed, still very used. 
This objective to evaluate the clinical evolution and mortality of the patients submitted to the Bird Mark 7 ventilator.
METHoDS: The 60 patients studied had average age of 61 ± 16 years, 57% (34) were male. Adult patient, with acute respi-
ratory failure of multi-etiological origin who had used the Bird Mark 7 ventilator for more than 24 hours had been studied. 
The clinical evolution of each patient was observed daily.
RESUlTS: The bronchopneumonia was the main cause of the mechanical ventilation (55%(33)). Average time of mechani-
cal ventilation was 5 ± 4 days. 5%(3) of the patients had been weaned of the mechanical ventilation and extubated. One 
of them evolved with discharge hospital and 2 patients died. The APACHE II average was 23 ± 5, foreseeing a death risk of 
49% ± 21%, however, the observed death was of 98% (59).
ConClUSIonS: Patients who had used the Bird Mark 7 ventilator had presented low performance in weaning and high 
mortality when compared with foreseen mortality. The high mortality could be explained by the lack of resources offered by 
Bird Mark 7, that makes the accomplishment of a strategical ventilation and adjusted of the patients very difficulty.
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 ventilação artificial até a primeira metade do sécu-
lo XX era realizada através de câmaras de pressão 
diferencial, método conhecido como “pulmão de 

aço”, ou técnicas que utilizavam o mesmo princípio físico, 
como os ventiladores do tipo “couraça”. Porém, demons-
trou-se experimentalmente que a ventilação artificial induzi-
da por insuflações intermitentes por pressão positiva era su-
perior à câmara de pressão diferencial. Constatou-se que as 
técnicas de pressão positiva tinham algumas vantagens sobre 
o tradicional pulmão de aço utilizado até então, diminuin-
do a mortalidade de forma considerável. Através da ventila-
ção artificial realizada com pressão positiva, uma ventilação 
adequada poderia ser mantida mesmo em face de diminuída 
complacência pulmonar ou aumento da resistência das vias 
aéreas e o paciente tornava-se mais acessível para a monitori-
zação, procedimentos e cuidados1-3.

Um equipamento chamado Spiropulsator foi desenvolvi-
do por Frenkner e pela Companhia AGA e constituiu o pri-
meiro equipamento de pressão positiva intermitente automá-
tico, comercializado em 1940. Outros equipamentos foram 
desenvolvidos a partir destes experimentos, como os apare-

lhos relatados por Avery, chamado de “Respirador Universal 
de Engstrom” e também por Morch1,4-6.

Os aparelhos tipo Bennett PR1 e os aparelhos Bird cicla-
dos a pressão foram desenvolvidos logo após este período. O 
respirador Bird Mark 7, lançado comercialmente em 1957, é 
o mais vendido em todo o mundo e também o equipamen-
to de ventilação mecânica de uso mais difundido em nosso 
país1,7. 

O ventilador mecânico Bird Mark 7 serviu de inspiração 
daqueles que o seguiram com suas inovações e aprimora-
mentos. Trata-se de um ventilador que assiste e controla a 
ventilação, sendo disparado à tempo ou à pressão, ou seja, 
inicia o tempo inspiratório após atingir o tempo controlado 
ou aguarda o paciente gerar uma pressão negativa no circuito 
para iniciar o tempo inspiratório. Após alcançar determinada 
pressão intrapulmonar o ventilador encerra o tempo inspira-
tório e inicia o tempo expiratório, isto é, sua ciclagem ocorre 
obedecendo um limite de pressão7.

O ventilador mecânico Bird Mark 7 é um aparelho de 
baixo peso (2,5 kg) construído de plástico verde transparen-
te, mais resistente que o alumínio. Seu funcionamento exige 
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fonte de energia que é representada pelo oxigênio ou ar sob 
pressão. Em sua parte interna, consiste em dois compartimen-
tos (direito e esquerdo) separados em sua parte central por um 
diafragma elástico emoldurado por uma peça metálica7-9.

A força de atração magnética dos imãs, atuando sobre as 
placas metálicas, é a responsável pelo afastamento do diafrag-
ma para a direita ou para a esquerda provocando, respectiva-
mente, a abertura e fechamento da válvula de fluxo de gás. 
Isto ocorre porque estando o diafragma, as placas metálicas e 
a válvula de fluxo montados num eixo comum, o movimento 
de uma das peças faz movimentar as outras10.

A câmara esquerda, chamada câmara da sensibilidade, 
está em comunicação com o ar atmosférico através de um 
filtro de ar e, a câmara direita, chamada câmara da pressão, 
conecta-se com as vias aéreas do paciente. Com o aparelho 
em atividade, a pressão na câmara direita atinge o valor pré-
ajustado na máquina. A válvula de fluxo se mantém aberta 
durante a inspiração permitindo que os gases sob pressão en-
trem na câmara direita e em seguida passem para o paciente. 
Entretanto, a entrada gradual de gases conduz a um aumento 
de pressão nesta câmara provocando o desvio do diafragma 
para o lado esquerdo; ou seja, ele se afasta do imã direito e 
a placa metálica esquerda é empurrada em direção ao imã 
esquerdo. Com o desvio do diafragma para a esquerda, a vál-
vula de fluxo se fecha, terminando assim a inspiração. Neste 
momento o aparelho realiza a ciclagem8.

A expiração é passiva e os pulmões desinsuflam por sua 
própria elasticidade. Os gases expirados são eliminados por 
uma válvula expiratória. Terminada a fase expiratória, o es-
forço inspiratório do paciente faz com que na câmara esquer-
da a placa metálica se afaste do seu imã correspondente e em 
conseqüência a placa metálica direita e o diafragma também 
se movem para a direita. O imã direito, pela sua força de atra-
ção, desloca o diafragma para a direita e consequentemente 
abre-se a válvula de fluxo e repete-se a fase da inspiração8.

O controle de pressão situado à direita do compartimen-
to permite distanciar ou aproximar o disco metálico deste 
compartimento, de tal forma que caso se encontrem o imã 
e o disco metálico, será necessário uma pressão maior nesse 
compartimento para vencer a força de atração exercida pelo 
imã no disco metálico e assim permitir o desvio da unidade 
central para a esquerda9.

A pressão poderá ser maior ou menor, dependendo do 
número pré-fixado no comando de pressão, por meio de uma 
alavanca. Este número fixa a distância entre o imã e sua pla-
ca metálica e determina a tração magnética que vai manter 
a válvula de fluxo aberta/fechada7. Quanto menor a pressão 
pré-fixado, maior será a distância entre o imã e sua placa 
metálica e mais facilmente a válvula de fluxo será fechada. 
Quanto maior a pressão pré-fixado, mais próximo estará o 
imã de sua placa metálica e maior será a dificuldade para des-
ligar a referida válvula7.

O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução clínica e 
mortalidade dos pacientes submetidos ao ventilador mecâ-
nico Bird Mark7.

MéToDo

Após aprovação do Comitê de Pesquisa do Centro de Te-
rapia Intensiva e do Comitê de Ética em Pesquisa da Institui-

ção, foi realizado um estudo prospectivo na Unidade de Tera-
pia Semi-Intensiva do Departamento de Medicina da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo, no período de junho de 
2002 a novembro de 2003. Foram incluídos no estudo 60 pa-
cientes com idade média de 61 ± 16 anos, com uma variação 
de 24 a 93 anos, com predominância do sexo masculino com 
57%(34) dos pacientes. O grupo feminino correspondeu a 
43%(26) dos pacientes. O tempo de permanência em ventila-
ção mecânica no ventilador Bird Mark 7 foi em média de 5 ± 
4 dias, variando entre 1 e 20 dias.

Foram incluídos no estudo pacientes clínicos de ambos 
os sexos, com idade superior a 18 anos, que permaneceram 
sob ventilação mecânica no respirador Bird Mark 7 por um 
período superior a 24 horas.

Foram excluídos do estudo pacientes que foram ventila-
dos a qualquer momento por um outro modelo de ventilador 
mecânico e pacientes que permaneceram sob ventilação me-
cânica no respirador Bird Mark 7 por um período inferior a 
24 horas.

Os pacientes foram avaliados e observados quanto à sua 
evolução clínica diária, complicações durante o período de 
ventilação mecânica, desmame e evolução até a alta hospita-
lar ou óbito. Foi notificada a pontuação do Apache II e seu 
Risco de Óbito (%) referente ao 1º dia de intubação orotra-
queal.

A análise estatística realizada compreendeu o cálculo 
de variáveis, médias e desvio-padrão, testes t de Student, de 
Mann-Withnney e o Exato de Fisher. Para todos os testes foi 
considerada diferença estatistíca significativa uma margem 
de erro de 5% (p < 0,05).

RESUlTADoS

Observou-se neste estudo que a disfunção respiratória foi 
o principal motivo que levou estes pacientes à ventilação me-
cânica, sendo responsável por 58%(35) dos pacientes. A maio-
ria dos casos por broncopneumonia, representando 55%(33) 
dos casos, seguida por causas neurológicas que correspondeu 
a 13,3%(8) dos pacientes. As disfunções metabólica, cardioló-
gica, hematológica e gastrintestinais apresentaram incidência 
em 3,3%(2) dos pacientes, respectivamente. Foram classifica-
das como outras disfunções aquelas que não se enquadram 
nos grupos anteriores onde observou-se 18,3%(11) dos pa-
cientes estudados.

O APACHE II calculado apresentou uma média de 23 ± 
5 pontos, variando entre 10 e 40. O risco de óbito estimado 
foi de 49% ± 21%, porém nestas observações constatou-se um 
taxa de óbito de 98%, diferença estatística significativa (p = 
0,005).

Dos 60 pacientes observados, 5%(3) foram extubados, um 
destes evoluiu com alta hospitalar e dois pacientes para óbi-
to. Os 57 pacientes restantes (95%) apresentaram óbito ainda 
sob ventilação mecânica no Bird Mark 7.

DISCUSSão

A ventilação mecânica é uma ciência relativamente nova 
e a produção científica sobre este tema tem-se tornado con-
sistente apenas recentemente, o que torna uma tarefa difícil 
discutir um recurso de ventilação mecânica relativamente an-
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tigo, como é o caso do equipamento Birk Mark 7, uma vez 
que são raros os desenvolvimentos científicos, atualizados e 
com algum grau de evidência sobre este tema.

No local onde se desenvolveu o estudo são internados pa-
cientes clínicos de diversas etiologias que necessitam de cui-
dados semi-intensivos. Porém, algumas vezes, encontram-se 
neste local pacientes criticamente enfermos que necessitam 
de cuidados intensivos; para estes pacientes são mobilizados 
recursos de terapia intensiva adequados para o seu tratamen-
to, como ventilador mecânico, bombas de infusão contínua 
de medicamentos, equipamentos de monitorização, acompa-
nhamento médico e de enfermagem contínuo e ininterrupto, 
além do acompanhamento das equipes de fisioterapia, fono-
audiologia, terapia ocupacional, nutrição e psicologia dentre 
outras. A utilização do Bird Mark 7 para os pacientes pesqui-
sados neste estudo residiu no fato de que no local de interna-
ção destes pacientes não havia outros recursos de ventilação 
mecânica disponíveis.

Observou-se nessa casuística, que os pacientes estudados 
revelaram-se graves e que apresenta correlação na média de 
23 pontos do APACHE II e conseqüentemente um risco de 
óbito de 49%. 

No grupo em estudo, constatou-se que 58% dos pacientes 
foram hospitalizados devido à alguma disfunção do sistema 
respiratório. Em termos de demanda de assistência médico-
hospitalar, as doenças respiratórias são soberanas, tornando-
se as primeiras causas de internações entre os pacientes com 
idade superior a 65 anos11. 

Em relação aos mecanismos de defesa, este parece 
apresentar relação inversa entre a idade e a velocidade 
de depuração mucociliar, com diminuição no reflexo da 
tosse e aumento na possibilidade de aspiração, o que tor-
nam as pneumonias mais freqüente nesse grupo etário12. 
A principal causa de internação hospitalar nos pacientes 
estudados foi a broncopneumonia (BCP), semelhante às 
descrições encontradas na literatura, que correspondeu à 
maioria dos casos.

Freqüentemente existe uma associação com outras afec-
ções, o que faz com que se aumente substancialmente o risco 
de contrair novas infecções. Além disso, fatores como dimi-
nuição do nível de consciência, imobilidade no leito, uso de 
drogas sedativas e diminuição da imunidade celular também 
contribuem para o agravamento do quadro12. 

Com estas alterações no sistema respiratório, esta popu-
lação predominantemente de idosos torna-se especial, princi-
palmente quando ocorre a necessidade de suporte ventilató-
rio adequado e cauteloso.

O ventilador mecânico Bird Mark 7 apresenta algumas 
vantagens em relação aos outros equipamentos, como por 
exemplo, seu baixo custo, sua simplicidade mecânica e seu 
fácil manuseio13. Por estas razões, este aparelho ainda é uti-
lizado em grande escala, inclusive nas capitais e em grandes 
centros médicos do país. Porém, atualmente, a sua indicação 
deve ser precisa e sua utilização deve ser reservada apenas por 
um curto período de tempo e em situações de emergência, 
porque, apesar de tais vantagens, suas desvantagens apresen-
tam-se com maior relevância. A falta de recursos modernos 
de ventilação mecânica encontrados no ventilador Bird Mark 
7 dificulta a ventilação nos pacientes graves, como os pesqui-
sados neste estudo.

Chama a atenção o problema do equipamento necessitar 
de uma vigilância e monitorização direta do operador por 
não possuir alarmes de segurança, levando o paciente a um 
risco contínuo9. 

Como ele opera através de ciclagem à pressão, não há 
um controle dos volumes corrente e minuto, levando à uma 
falta de monitorização da ventilação alveolar, necessitando 
de complemento espirométrico para avaliação dos volumes 
respiratórios13.

É impossível determinar o grau de força muscular que 
os pacientes devem exercer para poder assistir a ventilação 
mecânica, realizando os disparos, em virtude dos sistemas 
de imãs que compõem este mecanismo. Isto pode levar a 
uma sucessão de demoradas e por vezes ineficazes contra-
ções da musculatura inspiratória predispondo-as a fadiga e 
posteriormente falência muscular, dificultando todo o pro-
cesso de desmame da ventilação mecânica. Em alguns ser-
viços, tem-se relatado a utilização de uma válvula de PEEP 
do tipo “spring load”, porém, o ventilador não “reconhece” 
esta válvula de PEEP como os ventiladores microprocessa-
dos e, se o paciente estiver realizando ciclos assistidos, isto 
tornará o disparo da ventilação mecânica ainda mais difícil, 
potencializando o seu efeito sobre a fadiga dos músculos 
inspiratórios. 

A pressão inspiratória deste ventilador varia de 0 a 40 
cmH2O que, em casos especiais como o de pacientes com baixa 
complacência tóraco-pulmonar, se torna insuficiente13. Além 
disto, a forma de ciclagem à pressão, atualmente em desuso 
na moderna ventilação mecânica, desfavorece o processo de 
recrutamento alveolar, impedindo que os gases distribuam-se 
por áreas de baixa complacência e dependentes, hiperdisten-
dendo e lesando áreas de complacência preservada14,15.

A fração inspirada de oxigênio (FiO2) fornecida pelo 
equipamento limita-se a 40% ou 100%, tornando difícil a 
correção de hipoxemia ou hiperóxia quando presentes na ga-
sometria arterial, podendo resultar em lesões por hipóxia ou 
pela toxidade do excesso de oxigênio.

Condutas importantes utilizadas na ventilação mecâni-
ca moderna, como por exemplo a aplicação terapêutica de 
PEEP, recrutamento alveolar e inversão de relação I;E, den-
tre outros, tornam-se inviáveis devido a falta destes recursos, 
particularmente importantes em pacientes graves como os 
pesquisados neste estudo14-16.

ConClUSão

Os pacientes que utilizaram o ventilador mecânico Bird 
Mark 7 apresentaram uma baixa performance no desmame 
da ventilação mecânica e uma alta taxa de mortalidade ob-
servada quando comparada com a taxa mortalidade prevista. 
Um dos fatores observados como relevante nesta alta taxa de 
mortalidade pode ter sido a falta de recursos oferecidos pelo 
ventilador Bird Mark 7, que dificulta a realização de ventila-
ção mecânica estratégica e adequada aos pacientes.

RESUMo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O ventilador me-
cânico Bird Mark 7 foi um dos primeiros equipamentos 
de ventilação mecânica automática a ser comercializado 
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mundialmente e produzido em escala industrial. Apesar 
de tecnologicamente superado, ainda é muito utilizado. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a evolução clínica e mor-
talidade dos pacientes submetidos ao ventilador mecânico 
Bird Mark 7.

MÉTODO: Foram estudados 60 pacientes adultos, com 
idade média de 61 ± 16 anos, 57% (34) eram do sexo mas-
culino e 43%(26) dos pacientes eram do sexo feminino, com 
quadro de insuficiência respiratória aguda de origem multi-
etiológica, nos quais se utilizou o ventilador mecânico Bird 
Mark 7 por um período superior a 24 horas. Foi observada 
diariamente a evolução clínica de cada paciente. 

RESULTADOS: A broncopneumonia foi a principal 
causa de indicação da ventilação mecânica (55% (33)).O 
tempo médio de ventilação mecânica foi 5 ± 4 dias. 5%(3) 
dos pacientes foram desconectados do ventilador mecânico 
e extubados, destes, um paciente evoluiu com alta hospitalar 
e dois pacientes para óbito. O índice APACHE II apresen-
tou uma média de 23 ± 5 pontos, com risco de óbito de 49% 
± 21%, porém o óbito observado foi de 98% (59).

CONCLUSÕES: Os pacientes que utilizaram o ventila-
dor mecânico Bird Mark 7 apresentaram baixa performan-
ce no desmame e alta mortalidade quando comparada com 
a mortalidade prevista. Um dos fatores observados como 
relevante nesta alta mortalidade pode ter sido a falta de re-
cursos oferecidos pelo ventilador, dificultando a realização 
de uma ventilação mecânica estratégica e adequada aos pa-
cientes.

Unitermos: Bird Mark 7, ventilação mecânica
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