
Volume 17 - Número 2 - Abril/Junho 2005 89

RBTI / Artigo originAl

Comparação do Modo VAPS com os Modos  
Volume Controlado e Pressão Controlada em  

Pacientes com insuficiência respiratória Aguda*
Comparison of VAPS with Volume Control and Pressure  

Control in Patients with Acute Respiratory Failure

Juliana Carvalho Ferreira1, Jorge Valiatti2, Guilherme de Paula Pinto Schettino3,  
Jorge Bonassa4, Lisa Iwata5, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho6

SUMMARY
BACKgroUnD AnD oBJECtiVES: Volume Assured Pressure Support (VAPS) is a dual-control mode of mechanical ventila-
tion that combines the confort of demand flow provided by Pressure Support (PSV) with the safety of pre-set tidal volume 
provided by Volume Control (VCV), aiming a reduction of work of breathing and, at the same time, assuring adequate 
minute-volume. The objective was to compare the performance of Pressure Control (PCV), volume Control (VCV) and 
Volume-assured Pressure Support (VAPS), in patients with Acute Respiratory Failure (ARF), in terms of gas exchange and 
respiratory mechanics. 
MEtHoDS: 18 patients with ARF and mechanical ventilation using the ventilator INTERPLUS were initially ventilated in VCV 
for 40 minutes, then randomized to VAPS followed by PCV or PCV followed by VAPS, and finally VCV again. At the end of 
each phase, gas exchange and respiratory mechanics were assessed. 
rESUltS: Gas exchange was stable along the four phases of the study. During VAPS, median (and interquartile) values were 
pH=7,38 (7,28-7,42), PaCO2=34mmHg (24-41), SaO2=97% (93-98) and PO2/FiO2=238 (188-314), and the only param-
eter that statistically varied during the protocol was PaCO2 (34 during VAPS vs. 30 during VCV). Respiratory mechanics vari-
ables had relatively normal values (Cst=49 mL.cmH2O

-1, Rst=10 cmH2O.s.L-1 e auto-PEEP=0) and no statistically significant 
changes along the four phases. 
ConClUSionS: VAPS is a ventilatory mode as safe and efficient as VCV and PCV in terms of gas exchange and respiratory 
mechanics for patients with Acute Respiratory Failure on mechanical ventilation. 
Key Words: Mechanical ventilation; ventilatory mode; dual control mode; VAPS; Acute Respiratory Failure; VAPSV

 ventilação mecânica em pacientes com Insuficiên-
cia Respiratória Aguda (IRpA) é um método de su-
porte que visa corrigir hipoxemia e/ou hipercapnia 

e reduzir o trabalho respiratório1. Entre os modos ventilató-
rios, o modo Volume Assistido/Controlado é freqüentemen-
te usado nas UTI do Brasil e do mundo2,3, por sua grande 
disponibilidade e pelo fato de garantir o volume corrente, e 
conseqüentemente o volume-minuto (VE’) pré-determinado. 
Entretanto, por gerar um fluxo ajustado pelo operador, fixo, 
pode causar grande assincronia entre o paciente e o ventila-
dor. Essa assincronia ocorre porque o fluxo nem sempre é 
adequado para a demanda ventilatória do paciente, e pode 
gerar esforços inspiratórios para aumentar o fluxo, sem su-
cesso. Esse esforço causa gasto de energia e sensação de des-
conforto. A utilização de ondas de fluxo descendentes ou si-
nusoidais não corrige totalmente a assincronia, pois a cada 
momento o fluxo pode não ser exatamente aquele que seria 
ideal para o drive respiratório.

O modo Pressão de Suporte é um modo espontâneo que 

pretende oferecer mais conforto e liberdade, permitindo que 
o fluxo seja livre, obedecendo ao esforço inspiratório do pa-
ciente. Entretanto, por ser um modo espontâneo, o volume-
minuto depende do esforço inspiratório e da impedância do 
sistema respiratório. Em situações críticas, em especial em 
pacientes neurológicos, o receio de que o paciente possa ter 
períodos com VE’ inadequadamente baixo faz com que este 
método seja menos usado. 

O modo Volume Assegurado com Pressão de Suporte 
(VAPS) é um modo ventilatório que combina essas duas mo-
dalidades, oferecendo o conforto do fluxo livre e a segurança 
do volume corrente determinado. Nesse modo, o fluxo inspi-
ratório é resultante da combinação do fluxo controlado, fixo 
e constante, ajustado pelo operador, e do fluxo de demanda, 
livre e dependente do esforço do paciente e do nível da pres-
são de suporte4. São ajustados volume corrente, fluxo e pres-
são de suporte. Se o paciente fizer um esforço adequado e o 
nível da pressão de suporte for suficiente, o fluxo de demanda 
será responsável pela maior parte do volume corrente ofere-
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cido. Entretanto, se o esforço inspiratório ou o valor da pres-
são de suporte forem insuficientes, o fluxo controlado e fixo 
garante o volume corrente determinado. A utilização desse 
modo ventilatório visa, portanto, a diminuição do trabalho 
respiratório de pacientes com IRpA garantindo um volume-
minuto adequado e melhor interação entre paciente e venti-
lador. (Figura1)

A utilização de novos modos ventilatórios depende de sua 
comparação com outros usados rotineiramente para venti-
lação mecânica. O modo VAPS, desenvolvido para garantir 
ventilação adequada com mais liberdade de fluxo, apresenta 
várias características que potencialmente melhoram a intera-
ção paciente-ventilador. Entretanto, sua aplicação clínica de-
pende da comparação do seu desempenho e segurança com 
modos amplamente usados e sabidamente seguros5.

O modo VAPS foi testado e descrito pela primeira vez em 
1992. Em um estudo clínico, mostrou diminuição do traba-
lho respiratório em pacientes com IrpA6 e em seguida outros 
estudos foram realizados com resultados semelhantes7-9. En-
tretanto, na prática clínica, o modo é pouco utilizado, em 
grande parte por pouca familiaridade dos intensivistas com 
esse novo modo e pela escassez de estudos que comprovem 
sua segurança e efetividade quando comparado aos modos 
mais tradicionalmente utilizados10.

Os objetivos deste estudo forão estabelecer se há equiva-
lência entre os modos Pressão Controlada (PCV), Volume 
Controlado (VCV) e Volume Garantido com Pressão de Su-
porte (VAPS) em pacientes com IRpA, em termos de trocas 

gasosas e mecânica respiratória e estabelecer a segurança do 
modo VAPS em pacientes com IRpA

MÉtoDo

Após consentimento do Comitê de Ética da Instituição, 
dois centros universitários participaram do estudo, a UTI 
Respiratória do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo e a UTI do Hospital 
Padre Albino da Faculdade de Medicina de Catanduva.

Para realização do estudo, foi obtido consentimento pós-
informado do responsável pelo paciente, e a equipe médica 
responsável concordou com a realização do protocolo.

Foram avaliados para inclusão no estudo pacientes adul-
tos internados em regime de terapia intensiva por Insufici-
ência Respiratória Aguda (IRpA), sob ventilação mecânica, 
que preenchessem os seguintes critérios de inclusão:

1) Insuficiência Respiratória Aguda
• definida como a presença de hipoxemia (PO2/FIO2 < 

300) e/ou hipercapnia (PaCO2 > 45).
2) Estabilidade Hemodinâmica
• definida como doses baixas e não crescentes de drogas 

vasoativas. 
3) Presença de esforço muscular suficiente para disparar 

o aparelho
• era permitido o uso de doses baixas de sedativos prescri-

tos pela equipe responsável pelo paciente, desde que permitis-
sem que o paciente realizasse esforços inspiratórios, manten-
do a escala de Ramsay ≥ 3.

Os critérios de exclusão foram insuficiência respiratória 
grave, ainda não estabilizada, pacientes em fase avançada de 
desmame, sedação profunda e lesões neuromusculares que 
prejudicassem o desempenho da pressão de suporte.

Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão 
eram conectados ao aparelho de ventilação mecânica IN-
TERPLUS (Intermed, Brasil) e o aparelho era ajustado 
conforme o protocolo:

a) Modo Volume Assistido/Controlado, numa condição 
padrão “otimizada”, ou seja, aquela que a equipe médica 
responsável ajustasse para manter as trocas gasosas adequa-
damente, chamada de VCV 1, utilizando como parâmetros 
iniciais:

• Fluxo em onda decrescente de 60 L/min (reduzida para 
30 L/min se o pico de pressão superasse 40 cmH2O)

• Volume corrente de 6 a 8 mL/kg
• Pressão de platô: a menor possível, e sempre inferior a 

35 cmH2O
• Freqüência respiratória adequada para manter PaCO2 < 

50 mmHg e pH > 7,30
• FIO2 suficiente para manter PaO2 > 60 mmHg ou SaO2 

≥ 92%
• PEEP adequada para as condições clínicas e do pacien-

te, ou seja, suficiente para manter SaO2 ≥ 92%
Após estabilização nessa modalidade ventilatória por 

pelo menos 40 minutos, era colhida gasometria e realizadas 
medidas de mecânica respiratória e auto-PEEP para registrar 
a “condição basal”.

Os pacientes eram então divididos aleatoriamente em 
dois grupos:

Figura 1 - Fluxo, Volume e Pressão ao longo do tempo 
Comparando os Modos Volume Controlado e VAPS. 

Nota-se a diferença no padrão de fluxo, que combina fluxo livre com fluxo pré-
determinado para garantir o volume corrente escolhido pelo operador.
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GRUPO 1: 40 minutos em VAPS (VAPS) seguida por 40 
minutos em PCV (PCV) e retorno a VCV por 40 minutos 
(VCV 2)

GRUPO 2: 40 minutos em PCV (PCV) seguida por 40 
minutos em VAPS (VAPS)e retorno a VCV por 40 minutos 
(VCV 2)

Os modos VAPS, PCV e VCV eram ajustados para gerar o 
mesmo volume corrente usado na VCV 1. No modo VAPS, o 
fluxo quadrado era ajustado em 30L/min, o volume corrente 
era igual ao usado no modo VCV, e a Pressão de Suporte era 
ajustada para o menor valor que gerasse uma curva de fluxo 
predominantemente livre, sem um período final de fluxo fixo 
em 30 L/min. No modo PCV, a Pressão Limite era ajustada 
para gerar o mesmo volume corrente usado no modo VCV.

A troca gasosa era avaliada através de coleta de gasome-
tria arterial e a mecânica respiratória era avaliada através 
de cálculo de resistência, complacência estática do sistema 
respiratório e auto-PEEP estático, após estabilização em 
cada fase.

Para análise estatística, foram usados testes não-para-
métricos uma vez que as variáveis não obedeciam distribui-
ção normal. Para comparar os grupos 1 e 2 nas condições 
basais, foi usado o teste de Mann-Whitney. Para analisar os 
pacientes ao longo das 4 fases do protocolo, foi usado um 
teste de medidas repetidas, o teste de Friedman. Por fim, o 
teste de Wilcoxon Signed Ranks foi usado para comparar 
VAPS com VCV.

rESUltADoS

Num período de um ano, 18 pacientes foram incluídos no 

protocolo de estudo, 8 no Hospital Padre Albino da Faculda-
de de Medicina de Catanduva e 10 no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Não houve necessidade de interrupção de protocolo em ne-
nhum paciente, e não foi registrada nenhuma intercorrência 
durante o estudo. 

A tabela 1 mostra as características basais dos pacientes 
incluídos no estudo, e compara os grupos 1 e 2. A mediana 
de idade de 58 anos, com distribuição equilibrada entre ho-
mens e mulheres (10 homens e 8 mulheres). A mediana de 
PO2/FIO2 de 221 mostra que a insuficiência respiratória era 
de moderada a grave nesse grupo de pacientes. Houve uma 
diferença de idade entre os dois grupos, sendo os pacientes do 
grupo 2 significativamente mais velhos (mediana de 73 anos 
de idade versus 49 anos no grupo 1). 

A tabela 2 resume os resultados do estudo, as quatro fa-
ses foram bem toleradas e os parâmetros gasométricos foram 
normais em todas as fases. Como era esperada em pacientes 
com Insuficiência respiratória, a relação PO2/FIO2 era me-
nor que 300 e permaneceu alterada, mas estável ao longo do 
estudo. As variáveis de mecânica respiratória apresentaram 
valores relativamente normais para pacientes com IRpA sob 
ventilação mecânica e ficaram estáveis ao longo das 4 fases. 
Nenhum paciente apresentou auto-PEEP em nenhuma das 
fases. O único parâmetro que teve variação significativa entre 
as fases foi a PaCO2.

A PaCO2 foi significativamente menor no modo volume 
controlado aplicado inicialmente em relação ao modo VAPS. 
A mediana de PaCO2 na fase VCV 1 foi 30 mmHg, repre-
sentando uma leve hiperventilação, e na fase VAPS foi de 34 
mmHg, valor mais próximo do normal (PaCO2 normal entre 

PO2/FIO2: relação entre a pressão arterial parcial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio; PaCO2 pressão arterial parcial de gás carbônico; Sat O2: saturação de pulso 
de oxigênio; VT: volume corrente; f: freqüência respiratória; Ti: tempo inspiratório; aPEEP: auto-PEEP; * Dados disponíveis em 9 pacientes

Todos
Mediana (interquartis)

Grupo 1
Mediana (interquartis)

Grupo 2
Mediana (interquartis) p

N 18 10 8

Idade 58 (46-73) 49 (41-67) 73 (55-76) 0,021

Sexo masc% 55% 60% 50%

Causa da IRpA
Pneumonia
DPOC
Asma
TEP
SARA
Outra

7
3
2
2
2
2

Dias de UTI* 4 (3-5) 3 (2,5-4) 5 (4,25-8) 0,063

Dias de VM* 3 (2,5-5) 3 (2,5-4) 4,5 (1,75-5) 0,556

APACHE II* 23 (17-28) 23 (21-28) 20,5 (15,5-30) 0,857

PO2/FIO2 221 (169-289) 212 (140-289) 240 (214-376) 0,408

PH 7,39(7,25-7,46) 7,39(7,25-7,44) 7,39 (7,33-7,50) 0,696

PaCO2 mmHg 31 (21-43) 37 (25-47) 27 (18-33) 0,203

Sat O2 mmHg 97% (95-98%) 96% (95-98%) 97% (93-98%) 0,515

VT mL 495 (385-542) 445 (352-520) 510 (455-585) 0,360

f rpm 22 (16-28) 25 (16-30) 21 (16-27) 0,481

PEEP cmH2O 10 (8-13) 11 (8-18) 10 (8-10) 0,093

tabela 1 - Características Basais dos Pacientes incluídos no Estudo. Comparação entre os grupos 1 e 2



rBti - Revista Brasileira Terapia Intensiva92

RBTI / Artigo originAl

35 e 45 mmHg). Esta diferença não teve impacto significativo 
no pH e não esteve relacionada a variações no volume minu-
to entre as fases.

DiSCUSSÃo

O modo VAPS, desenvolvido há mais de 10 anos e testado 
em modelos mecânicos e em pacientes, mostrou-se capaz de 
reduzir o trabalho respiratório em pacientes sob ventilação 
mecânica assistida6-10. Os poucos estudos clínicos foram pu-
blicados há uma década e desde então o modo permaneceu 
subtilizado, apesar de disponível em alguns ventiladores me-
cânicos comercializados no mundo e no Brasil. Várias razões 
poderiam explicar o porquê do modo ter sido tão pouco 
usado: falta de disponibilidade nos aparelhos adquiridos por 
várias UTI, não familiaridade da equipe com o novo modo e 
escassez de estudos clínicos que comparassem essa modalida-
de com os modos ventilatórios mais amplamente usados.

O desenvolvimento de novos ventiladores e modos venti-
latórios está atualmente voltado para a busca de modos que 
sejam tão seguros quanto os classicamente utilizados em te-
rapia intensiva e que ao mesmo tempo melhorem a sincronia 
entre paciente e ventilador5. Uma vez que o modo ventila-
tório garanta adequadamente a troca gasosa, resta permitir 
uma melhor interação entre paciente e ventilador, pois a as-
sincronia pode gerar gasto desnecessário de energia, atraso 
no desmame e até comprometimento hemodinâmico, e a ob-
tenção de boa sincronia paciente-ventilador é tão importante 
quanto a manutenção das trocas gasosas.

Nosso estudo incluiu 18 pacientes com insuficiência res-
piratória de várias etiologias, com critérios de inclusão bem 
amplos, o que permitiu que a amostra de pacientes incluídos 
provavelmente represente a população encontrada na maio-
ria das UTI do Brasil. As variáveis utilizadas no estudo são 
rotineiramente monitorizadas em pacientes sob ventilação 
mecânica e utilizadas para adequar a ventilação mecânica na 
prática clínica diária. Os dois grupos estudados eram seme-
lhantes, exceto por uma diferença de idade, entre os dois gru-
pos, sendo os pacientes do grupo 2 significativamente mais 
velhos (mediana de 73 anos de idade versus 49 anos no grupo 

1). Esta diferença foi casual, uma vez que os pacientes foram 
alocados aleatoriamente para um dos dois grupos. Além dis-
so, essa diferença não tem impacto nos resultados por tratar-
se de estudo tipo cross-over, isto é, a diferença no tratamento 
entre os grupos era apenas na ordem em que eram aplicados 
os modos ventilatórios. Dessa forma, ao final, todos os pa-
cientes foram ventilados nos três modos ventilatórios testa-
dos (VCV, PCV e VAPS).

Os resultados obtidos no estudo, apresentados na tabe-
la 2, mostram que os três modos ventilatórios, VCV, PCV e 
VAPS, tiveram desempenho adequado e equivalente nesse 
grupo de pacientes com insuficiência respiratória, quando 
aplicados por períodos de 40 minutos. Esse período foi sufi-
ciente para atingir estabilidade das propriedades mecânicas e 
das trocas gasosas12.

O volume corrente foi o mesmo nos quatro períodos do 
estudo, propositadamente, para garantir uma mesma venti-
lação minuto e ajustado conforme o peso ideal com valores 
freqüentemente utilizados na prática clínica. O fluxo pré-de-
terminado do modo VCV, 60 L/min, é alto pois leva em conta 
a possibilidade de alta demanda por fluxo nesses pacientes. 
Optou-se por utilizar esse valor de fluxo uma vez que uma 
crítica ao trabalho inicial de Amato e col.6 foi que o fluxo 
utilizado no modo volume controlado era baixo (cerca de 45 
L/min), o que teria aumentado o trabalho respiratório nesse 
modo e favorecido o modo VAPS5. 

As variáveis de mecânica respiratória e trocas gasosas fi-
caram estáveis durante todo o estudo, com valores relativa-
mente comuns em terapia intensiva. 

A única variável que teve diferença estatística entre os 
modos foi a PaCO2, que na fase VCV1 teve mediana de 30 
mmHg, contra 34 mmHg na fase VAPS, representando uma 
leve hiperventilação na fase inicial. Como não houve dife-
rença estatística no volume minuto entre essas duas fases 
(9,87 no modo VCV1 contra 10,0 no modo VAPS), é possí-
vel que esta leve hipocapnia registrada na fase inicial VCV1 
reflita, na verdade, a ventilação-minuto que o paciente vi-
nha fazendo anteriormente ao início do protocolo de estu-
do, uma vez que a mediana de PaCO2 basal foi 31 mmHg. 
De todo modo, a diferença absoluta entre as duas fases foi 

VCV 1
Mediana (interquartis)

VAPS
Mediana (interquartis)

PCV
Mediana (interquartis)

VCV 2
Mediana (interquartis)

p

PH 7,39 (7,25-7,45) 7,38 (7,28-7,42) 7,35 (7,27-7,42) 7,37 (7,31-7,44) 0,697
PaCO2 (mmHg) 30 (20-45) 34 (24-41) 31 (26-42) 32 (23-40) 0,041*
Sat O2 (mmHg) 97% (95-98) 97% (93-98) 96% (95-98) 97% (92-98) 0,999
Cest,sr Ml.cmH2O

-1 45 (28-57) 49 (38-55) 45 (35-55) 45 (35-54) 0,079
Rsr cmH2O/L. s –1 12 (9-16) 10 (8-14) 11 (7-15) 12 (6-14) 0,870
VT (mL) 490 (380-545) 510 (390-545) 490 (400-580) 480 (385-540) 0,055
f rpm 21 (16-29) 19 (16-24) 18 (15-26) 20 (15-24) 0,167
Volume - minuto (L) 9,87 (8,0-13,6) 10,0 (7,6-10,9) 8,8 (7,3-11,9) 8,8 (7,3-11,8) 0,672
Ti s 0,9 (0,7-1,0) 1,0 (0,8-1,0) 1,0 (0,9-1,0) 0,8 (0,7-1,0) 0,104
PO2/FIO2 237 (190-333) 238 (188-314) 253 (165-287) 243 (170-320) 0,967
aPEEP cmH2O 0 0 0 0 0,99

tabela 2 - Variáveis de Mecânica respiratória e troca gasosa: Comparação entre as 4 Fases do Estudo

PaCO2 pressão arterial parcial de gás carbônico; Sat O2: saturação de pulso de oxigênio; Cest,sr: complacência estática do sistema respiratória; Rsr: resistência do sistema 
respiratório; VT: volume corrente; f: freqüência respiratória; Ti: tempo inspiratório; PO2/FIO2: relação entre a pressão arterial parcial de oxigênio e a fração inspirada de 
oxigênio; aPEEP: auto-PEEP
* atingido nível de significância, com p < 0,05
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pequena, não se refletiu no pH e não foi acompanhada de 
repercussões clínicas.

Não foi avaliada a sincronia paciente-ventilador, uma 
vez que a intenção era utilizar parâmetros monitorizados 
diariamente nas UTI. Para avaliar sincronia, geralmente são 
utilizados parâmetros complexos, como a utilização de ba-
lão esofágico, para estimar a pressão pleural, pletismografia, 
para estimar o volume torácico e outros recursos que não são 
usuais na maioria de nossas UTI. 

Todos os modos foram bem tolerados, não se observan-
do intercorrências durante o protocolo e o ajuste do modo 
VAPS foi facilmente obtido, baseado no conforto do paciente 
e formato da curva de pressão x tempo.

Este estudo tem algumas limitações. O tamanho da amos-
tra é de apenas 18 pacientes, o que dificultou melhor avalia-
ção da segurança do modo, entretanto todos os pacientes 
toleraram muito bem o protocolo e, pelo menos ao longo 
desse estudo, o modo mostrou-se bastante seguro. Para ava-
liar variáveis fisiológicas, apesar de pequena, a amostra foi 
suficiente para mostrar equivalência entre os modos. Outra 
limitação do estudo foi a ausência de avaliação de sincronia, 
que poderia enriquecer a avaliação de desempenho do modo. 
Optou-se por não avaliar sincronia porque seria necessária 
a passagem de balão esofágico de um aparato muito mais 
complexo para coleta de dados, o que muitas vezes dificul-
ta a inclusão dos pacientes. Além do mais, outros estudos já 
avaliaram e demonstraram benefícios do modo VAPS para 
sincronia paciente-ventilador.

O modo VAPS mostrou-se tão eficaz quanto os modos 
VC e PCV em termos de mecânica respiratória e trocas ga-
sosas nesse estudo. Outros estudos já demonstraram melhor 
sincronia paciente ventilador no modo VAPS em relação aos 
modos tradicionalmente usados. Baseados neste e em estudos 
prévios, concluímos que o modo VAPS é eficaz, e pode ser 
uma alternativa para pacientes em ventilação mecânica as-
sistida, garantido a mesma eficiência de modos amplamente 
utilizados com a vantagem de reduzir o trabalho respiratório 
e melhorar a sincronia paciente-ventilador.

ABREVIAÇÕES
Auto-PEEP: pressão positiva ao final da inspiração in-

trínseca
Ces,sr: complacência estática do sistema respiratório
IRpA: Insuficiência Respiratória Aguda
PaCO2: pressão parcial de gás carbônico
PCV: Ventilação com Pressão Controlada
PO2/FiO2: relação entre pressão parcial de oxigênio e fra-

ção inspirada de oxigênio
Rsr: resistência do sistema respiratório
SaO2: saturação de pulso de oxigênio
UTI: Unidade de Terapia Intensiva
VAPS: Ventilação com Pressão de Suporte com Volume 

Garantido
VCV: Ventilação com Volume Controlado
VE’: Volume Minuto

rESUMo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O modo Volume 
Assegurado com Pressão de Suporte (VAPS) é um modo 

ventilatório de duplo controle que combina o conforto 
do fluxo inspiratório livre do modo Pressão de Suporte 
(PSV) com a segurança do volume corrente determinado 
do modo volume controlado (VCV), visando diminuir o 
trabalho respiratório e garantir volume-minuto adequado. 
O objetivo desse trabalho foi comparar os modos PCV, 
VCV e VAPS em pacientes com Insuficiência Respiratória 
Aguda (IRpA), em termos de trocas gasosas e mecânica 
respiratória. 

MÉTODO: Dezoito pacientes com IRpA, sob ventilação 
mecânica utilizando ventilador INTERPLUS eram inicial-
mente ventilados em VCV por 40 minutos, depois colocados 
aleatoriamente para VAPS seguida por PCV ou PCV seguido 
por VAPS, terminando em VCV novamente. Ao final das fa-
ses, trocas gasosas e mecânica respiratória eram avaliadas. 

RESULTADOS: As trocas gasosas ficaram estáveis ao 
longo das quatro fases do estudo. No modo VAPS, ob-
teve-se os seguintes valores (apresentados em mediana e 
intervalo interquartil): pH = 7,38(7,28-7,42), PaCO2 = 34 
mmHg(24-41), SaO2 = 97%(93-98) e PO2/FiO2 = 238(188-
314), e o único parâmetro estatisticamente diferente das 
outras fases foi o PaCO2, que se elevou para 34 mmHg 
no VAPS em relação ao basal de 30 mmHg em VCV. As 
variáveis de mecânica respiratória apresentaram valores 
próximos do normal (Ces,sr = 49 mL.cmH2O

-1, Rsr = 10 
cmH2O.s.L-1 e auto-PEEP = 0) e não tiveram variação esta-
tística significativa entre as quatro fases. 

CONCLUSÕES: O modo VAPS é um modo ventilatório 
tão seguro e eficaz quanto VCV e PCV, em termos de mecâ-
nica respiratória e trocas gasosas, para pacientes com Insufi-
ciência respiratória aguda sob ventilação mecânica.

Unitermos: Insuficiência respiratória aguda, modo de du-
plo controle, modo ventilatório, pressão controlada, pressão 
de suporte, VAPS, VAPSV, ventilação mecânica
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