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RESUMO

AMBRÓSIO, A. M. Estudo da influência das manobras de recrutamento alveolar sobre a
mecânica, a ventilação e o parênquima pulmonar durante lesão aguda promovida pela
instilação de ácido clorídrico: estudo experimental em porcos. [Influence of alveolar
recruitment maneuvers on respiratory mechanics, ventilation and pulmonar parenchima during
acute lung injury caused by hydrocloric acid: experimental study in pigs].2004.153 f. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2004.
Diversas estratégias de ventilação mecânica que estabelecem limites na pressão e volume
intratorácicas têm sido propostas para pacientes com síndrome de angustia respiratória aguda
(SARA). Estas recomendações são baseadas na observação de que a ventilação mecânica com
volume corrente excessivo ou pressão positiva expiratória final (PEEP) insuficiente pode
ocasionar lesões pulmonares graves, decorrentes de superdistensão de unidades alveolares. O
objetivo do atual estudo foi aplicar manobras de recrutamento alveolar e PEEP em pulmões
submetidos à lesão pulmonar aguda (LPA) através da administração de HCl . Foram utilizados
24 suínos Landrace - Largewhite, do sexo feminino, pesando entre 25 e 35 Kg. Após a anestesia
os animais foram submetidos à ventilação com volume controlado (6 a 8 ml/Kg) e foram
randomizados em 4 grupos: GI (6 animais não submetidos a LPA e tratados com PEEP
progressivo de 5, 10, 15 e 20 cmH2O e regressivo de 20 a 5 cmH2O); GII (6 animais não
submetidos a LPA e tratados com PEEP progressivo de 5, 10, 15 e 20 cmH2O e regressivo de 20
a 5 cmH2O associado a 3 manobras de recrutamento consecutivas, com pressão de 30 cmH2O
antes de cada alteração do PEEP); GIII (6 animais submetidos a 1 hora de LPA por HCl e
tratados como GI) e GIV (6 animais submetidos a 1 hora de LPA por HCl e tratados como GII).
A mecânica respiratória e oxigenação foram avaliadas a cada 20 minutos, acompanhando cada
alteração do PEEP. A LPA foi observada através de severas alterações na oxigenação e mecânica
respiratória. A administração de MR associada a PEEP foi capaz de restaurar os valores controle,
porém, os elevados valores de PEEP e CPAP foram acompanhados de significantes alterações
hemodinâmicas quando comparadas com os animais que não foram submetidos a LPA. O
derrecrutamento alveolar ocorreu provavelmente quando os valores de PEEP foram retornados
para 5cmH2O. As lesões pulmonares foram uniformes nos animais que foram submetidos ao HCl,
evidenciadas pela presença de necrose, hemorragia, congestão e infiltrado de células
inflamatórias no interstício e nos alvéolos. O modelo experimental de lesão pulmonar aguda foi
adequado para estudar MR seguidas por PEEP, pois apresentou importantes alterações dos
valores de oxigenação e complacência, observado 1 hora após a instilação do HCl.Os valores de
PEEP de 5cmH2O foram incapazes de manter o recrutamento no momento final do estudo,
enquanto que os valores de PEEP de 10cmH2O foram suficientes para restabelecer a oxigenação
com mínima alteração hemodinâmica. A complacência não melhorou após as manobras. Futuros
estudos são necessários para confirmar os resultados obtidos, especialmente para mostrar que a
manutenção do PEEP de 10cmH2O é suficientes para manter o recrutamento após as MR.
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