MiniVent
Avaliação de benefício clínico do
modelo MiniVent
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Abreviaturas
FiO2

Fração inspirada de oxigénio

FR/BR

Frequência respiratória ou breath rate, em inglês

GC-MS

Espectrometria de massa por cromatografia em fase gasosa, do inglês gas
chromatography mass spectromety

I:E

Rácio inspiratório expiratório

pCO2

Pressão parcial de dióxido de carbono no sangue

PCV-CMV

Modo de ventilação continua controlada em pressão, do inglês pressure
controlled ventilation – continuous mandatory ventilation

PEEP

Pressão expiratória positiva final, do inglês positive end expiratory pressure

PIP

Pressão inspiratória máxima, do inglês peak inspiratory pressure

pO2

Pressão parcial de oxigénio no sangue

SaO2

Saturação arterial de oxigénio

SpO2

Saturação periférica de oxigénio

VT

Volume corrente, do inglês tidal volume.
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1 Introdução
Este relatório apresenta os resultados dos testes físicos, químicos e bacteriológicos
realizados com o MiniVent, de forma a avaliar o benefício clínico deste dispositivo médico de
urgência.
Na secção 2 será apresentado o conjunto de testes realizados bem como os métodos
utilizados, e na secção seguinte serão apresentados e discutidos os resultados obtidos.
Os testes de evidência clínica do MiniVent foram realizados num porco no Pólo do INIAV
de Santarém, em Santarém.

2 Materiais e Métodos
2.1 Testes físicos
O MiniVent é um ventilador de urgência que apresenta um modo de ventilação contínuo
controlado em pressão (PC-CMV). Desta forma, as características físicas que descrevem o
funcionamento deste ventilador são os vários parâmetros ventilatórios: pressão inspiratória
máxima (PIP), pressão positiva expiratória final (PEEP), fração inspirada de oxigénio (FiO2), rácio
inspiratório-expiratório (I:E), frequência respiratória (FR) e volume corrente (VT).
A análise da evolução temporal da pressão que é aplicada nos pulmões do doente será
um importante indicador que permitirá analisar o funcionamento do MiniVent.
A fração de oxigénio presente na mistura de gases, conhecida em meio clínico como FiO2
é, também, um parâmetro a ter em conta, na avaliação do benefício clínico resultante da
utilização do MiniVent.
De forma a avaliar se o dispositivo apresenta o funcionamento esperado foi ainda
recolhida a evolução temporal do fluxo de ar que entra no pulmão e foi calculado o VT
correspondente.
A Pressão foi recolhida com um sensor HoneywellTM (24PC/26PC), colocado no circuito
inspiratório. Foram ainda recolhidos mais dois registos de pressão, um depois da válvula PIP e
outro antes da válvula PEEP, no entanto estes dois registos servem apenas para certificar o bom
funcionamento destas válvulas. A fração de oxigénio foi recolhido por um sensor Greisinger Gox
100T e o fluxo de ar foi medido por um caudalímetro da marca SensirionTM (SFM3000).
Numa primeira fase os testes foram realizados utilizando um pulmão teste Dra ger
(SelfTestLung) com uma compliance de 25 mL/mbar (≈ 25 mL/cmH2O).
Nestes testes os parâmetros ventilatórios foram selecionados no MiniVent de forma a
cobrir toda a gama de ajuste permitida pelo dispositivo. A tabela 1, em anexo, apresenta o
conjunto de testes realizados.
Numa segunda fase foram realizados testes de evidência clínica usando seres vivos.
Nestes testes utilizou-se um porco que foi ventilado com 3 ventiladores, um ventilador
comercial certificado da marca Blease, um segundo ventilador não certificado e por último foi
utilizado o MiniVent. A ventilação mecânica realizada durou aproximadamente 5 horas, e ao
longo deste período foram recolhidos dados físicos (parâmetros ventilatórios) e dados
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fisiológicos. Estes dados permitiram avaliar a performance do MiniVent e comparar o
desempenho do nosso dispositivo com o ventilador comercial utilizado.
Durante a ventilação do porco, com os três ventiladores, foram realizadas gasimetrias
arteriais (sangue colhido através de um cateter arterial) periódicas de forma a avaliar os
parâmetros fisiológicos do animal, e desta forma avaliar o resultado da ventilação mecânica
proporcionada pelo MiniVent.
Foram medidos e analisados vários parâmetros fisiológicos de interesse para a
comparação da eficácia da ventilação dos ventiladores testados:
•
•
•
•
•
•
•
•

pH sanguíneo,
Pressão parcial de oxigénio no sangue (pO2),
Pressão parcial de dióxido de carbono no sangue (pCO2),
Concentração do ião bicarbonato (HCO3),
Saturação arterial de oxigénio (SaO2),
Saturação periférica de oxigénio (SpO2),
Temperatura corporal,
Frequência cardíaca (HR).

Os parâmetros ventilatórios analisados, de forma a comparar o funcionamento dos
ventiladores utilizados, foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Frequência respiratória (FR),
PIP,
PEEP,
Volume Corrente,
Rácio I:E,
FiO2.

2.2 Estabilidade e Durabilidade
Os testes à estabilidade foram realizados durante o funcionamento continuo do
ventilador durante 35 horas. Nestes testes selecionou-se uma PIP de 25 cmH2O, uma PEEP de 5
cmH2O, uma frequência respiratória de 25 ciclos por minuto e um rácio de I:E de 1:3, os
parâmetros ventilatórios foram mantidos ao longo das 35 horas de teste.
Ao longo da duração do teste foi avaliada a evolução temporal das pressões PIP e PEEP,
frequência respiratória e rácio I:E. Para tal foram realizadas recolhas dos parâmetros
respiratórios de 30 em 30 minutos nas primeiras e nas últimas 11h de funcionamento.
De forma a testar a sua durabilidade o dispositivo foi deixado a funcionar por um período
de 50 dias com a máxima frequência respiratória selecionada.

2.3 Testes Químicos e Toxicológicos
A qualidade da mistura de ar e oxigénio debitada pelo ventilador foi determinada por
espectrometria de massa por cromatografia em fase gasosa (GC-MS) de forma a verificar a
presença de substâncias tóxicas que possam ser libertadas pelo equipamento utilizado.
Antes deste teste o circuito inspiratório foi lavado através de ultrassons com água
desionizada e detergente neutro, sendo posteriormente secado a 60ºC por 12h.
A mistura de ar e oxigénio debitado pelo ventilador foi direcionado para um tubo de
amostragem com sorvente (Supelco ORBO 43), por uma hora. Durante este tempo foi utilizada
uma frequência inspiratória de 120 ciclos por minuto.
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Após a amostragem o tubo foi fechado e armazenado no frigorifico protegido de
radiação até a análise GC-MS. A amostra foi extraída do sorvente com tolueno e analisada. Uma
amostra de referência (branco) correspondente ao ar e oxigénio fornecidos ao ventilador foi
também coletada e analisada para comparação. O tolueno da marca Fisher Chemical foi usado
sem qualquer purificação adicional
A análise GC-MS foi realizada no equipamento GC-MS QP 2010 Plus da Shimadzu1. As
injeções foram realizadas utilizando um Injetor AOC-5000 Auto Injector e um Supelco: SLB 5ms
Fused sílica capillary column, 60 m x 0.25mm ID, fused silica capillary, 0.25 µm. A aquisição de
dados e analise foi realizada com o software LabSolutions – GCMSolutions versão 2.50 SU3.

2.4 Testes Bacteriológicos
Os testes biológicos foram realizados na mistura de ar e oxigénio para a deteção de
bactérias e fungos.
Usando as mesmas condições dos testes químicos, uma mistura de ar e oxigénio foi
recolhida à saída do ventilador e foi borbulhada durante 5 minutos em água usada para
injetáveis da marca B-Braun Medical.
As amostras foram incubadas em estrato de ágar e em Rose-Bengal com base de ágar
cloranfenicol (de acordo com a ISO 6222) a 22ºC durante 2 dias e a 36ºC durante 3 dias para
deteção de microrganismos. Para a deteção de fungos a amostra foi incubada em estrato de
ágar malte a 25ºC durante 5 dias (norma ISO 21527).

1
Condições cromatográficas: Temperatura do injetor 200ºC; temperatura do detetor: 250ºC;
temperatura de interface 290ªC; Temperatura do forno: 130ºC a 290ºC a 4º por minuto, mantendo 20
minutos no final; Gás transportador: He; Velocidade linear: 35 cm/s; volume de injeção 1 µ, rácio de split
1.0.
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3 Resultados e Discussão
3.1 Pulmão Teste
3.1.1 Teste aos parâmetros temporais
Focando a nossa atenção nos parâmetros temporais, correspondentes aos estudos
efetuados com um pulmão de teste, vamos analisar a adequação entre a frequência ventilatória
e o rácio I:E selecionados nos controlos presentes no MiniVent e os valores reais medidos
através dos sensores de pressão e fluxo. Estes dois parâmetros temporais da ventilação foram
calculados, em MATLAB.
Na tabela 2, encontra-se o valor selecionado, o calculado e a percentagem do desvio
relativo entre os dois valores, para a frequência e o rácio I:E, respetivamente.
Tabela 2 – Avaliação dos parâmetros temporais do MiniVent, testado num pulmão teste.

Frequência (min-1)
Selecionado

Medido

I:E (%)
Desvio (%)

Selecionado

Medido

Desvio (%)

12
12,05
0,42
50,00 (1:1)
50,33
0,33
12
11,97
0,25
50,00 (1:1)
49,21
0,21
12
11,97
0,25
50,00 (1:1)
49,21
0,21
18
17,87
0,72
33,33 (1:2)
32,92
1,23
18
18,02
0,11
33,33 (1:2)
34,00
2,01
18
18,02
0,11
33,33 (1:2)
34,04
2,13
25
25,10
0.4
25,00 (1:2)
26,17
4,68
25
24,81
0.76
25,00 (1:3)
25,08
0,32
25
25,10
0,4
25,00 (1:3)
26,21
4,84
Como podemos observar a frequência respiratória apresentou desvios inferiores a
0,76% relativamente ao valor selecionado e o rácio I:E apresentou desvios inferiores a 5% em
todos os testes realizados. Estes desvios devem-se principalmente à sensibilidade dos sensores
e do estimador utilizado no cálculo em MATLAB.
Os resultados apresentados na Tabela 2 garantem a fiabilidade no controlo dos
parâmetros temporais por parte do utilizador, demonstrando que o MiniVent apresenta o
comportamento esperado.

3.1.2 Testes de Pressão
Analisando agora a variação da pressão medida, ao longo do tempo, no pulmão teste
utilizado, para os vários valores de pressão PIP e PEEP selecionados, tal como indicado na secção
“Teste PIP e PEEP” da tabela 1. De seguida, nas figuras de 1 a 5, apresentam-se os vários gráficos
obtidos.
É importante referir que o intervalo admissível para a PIP e PEEP, em cada caso é, de
acordo com o manual “Rapidly manufactured ventilator system” da Medicines & Healthcare
products Regulatory Agency (MHRA), de ± 2,5 cmH2O em relação ao valor selecionado, uma vez
que o valor da PIP e da PEEP devem poder ser ajustados com incrementos de pelo menos 5
cmH2O.
Nos gráficos seguintes é apresentado a linhas verdes e azuis claras os limites do intervalo
admissível para a PIP e PEEP, respetivamente.
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3.1.2.1

PIP = 15 cmH2O; PEEP = 0 cmH2O

Figura 1 – Gráfico da pressão medida com o pulmão teste (linha azul escura) com valores selecionados de PIP e PEEP
de 15 e 0 cmH2O respetivamente. No gráfico de pressão as linhas verdes e azuis claras representam os limites
superiores e inferiores dos intervalos aceitáveis para a PIP e PEEP, respetivamente.

3.1.2.2

PIP
PIP = 22 cmH2O; PEEP = 5 cmH2O

Figura 2 – Gráfico da pressão medida no pulmão teste (linha azul escura) com valores de PIP e PEEP selecionados de
22 e 5 cmH2O respetivamente. No gráfico de pressão as linhas verdes e azuis claras representam os limites
superiores e inferiores dos intervalos aceitáveis para a PIP e PEEP, respetivamente.

3.1.2.3

PIP = 22 cmH2O; PEEP = 10 cmH2O

Figura 3 – Gráfico da pressão medida no pulmão teste (linha azul escura) com valores de PIP e PEEP selecionados de
22 e 10 cmH2O respetivamente. No gráfico de pressão as linhas verdes e azuis claras representam os limites
superiores e inferiores dos intervalos aceitáveis para a PIP e PEEP, respetivamente.

7

3.1.2.4

PIP = 30 cmH2O; PEEP = 15 cmH2O

Figura 4 – Gráfico da pressão medida no pulmão teste (linha azul escura) com valores de PIP e PEEP selecionados de
30 e 15 cmH2O respetivamente. No gráfico de pressão as linhas verdes e azuis claras representam os limites
superiores e inferiores dos intervalos aceitáveis para a PIP e PEEP, respetivamente.

3.1.2.5

PIP = 30 cmH2O; PEEP = 20 cmH2O

Figura 5 – Gráfico da pressão medida no pulmão teste (linha azul escura) com valores de PIP e PEEP selecionados de
30 e 20 cmH2O respetivamente. No gráfico de pressão as linhas verdes e azuis claras representam os limites
superiores e inferiores dos intervalos aceitáveis para a PIP e PEEP, respetivamente.

Como podemos observar nos gráficos acima, em todos os casos o par de valor PIP e PEEP
encontra-se dentro do intervalo considerado admissível, para estes parâmetros. Desta forma
verificamos que existe uma fiabilidade entre os valores de pressão selecionados no MiniVent e
os valores reais, a que o pulmão do doente é sujeito, garantindo a ventilação mecânica
pretendida pelo utilizador.

3.1.3 Testes Volume
O volume debitado pelo MiniVent depende diretamente da seleção de pressões PIP e
PEEP e da compliance do pulmão do doente. Na tabela seguinte é analisado a diferença entre o
valor esperado de volume debitado e o valor medido pelo caudalímetro. O intervalo de volume
esperado apresentado na tabela tem em conta que a PIP e a PEEP podem variações admissíveis
em relação aos valores selecionados de ± 2,5 cmH2O. Para calcular os volumes esperados
utilizou-se a fórmula:  =  × , onde  representa o volume esperado,  a variação de
pressão (ou seja, PIP-PEEP) e finalmente C, é o valor da compliance do pulmão teste utilizado
(25 cmH2O).
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Tabela 3 – Avaliação do VT debitado pelo MiniVent, testado num pulmão teste.

Volume
PIP

PEEP

15
22
22
30
30

0
5
10
15
20

Volume
esperado (mL)
375
425
300
375
250

Intervalo de volume
admissível (mL)
375 - 438
300 - 550
175 - 425
250 - 500
125 - 375

Medido (mL)
379
456
340
374
263

Como podemos observar na tabela 3, os volumes calculados através dos dados dos
sensores de fluxo são bastante próximos do valor esperado, apresentando em todos os testes
efetuados um desvio em relação ao esperado inferior a 15%. O desvio relativamente ao valor
esperado pode ser resultado do erro associado ao valor de compliance apresentado na
documentação do pulmão teste e ao facto da PIP e PEEP apresentarem um intervalo de variação
admissível. Se considerarmos os intervalos de valores aceitáveis para cada um dos conjuntos de
pressões PIP e PEEP verificamos que o volume debitado no pulmão encontra-se dentro do
intervalo de volume aceitável, em todos os testes efetuados.
Desta forma garantimos que o MiniVent apresenta um funcionamento correto. O
sistema de monitorização do MiniVent possibilita ao utilizador saber o valor do VT que é
inspirado pelo doente em cada ciclo respiratório.

3.2 Testes em seres vivos
3.2.1 Teste aos parâmetros temporais
Focando a nossa atenção nos parâmetros temporais correspondentes aos testes
preliminares feitos com um pulmão teste vamos analisar a adequação entre a frequência
ventilatória o rácio I:E selecionados nos controlos presentes no MiniVent e os valores reais
medidos através dos sensores de pressão e fluxo. Estes dois parâmetros temporais da ventilação
foram calculados através de observação dos gráficos temporais de pressão fluxo e volume
obtidos em MATLAB.
Na tabela 2, encontra-se o valor selecionado, o calculado e a percentagem do desvio
relativo entre os dois valores, para a frequência e o rácio I:E, respetivamente.
Tabela 4 – Avaliação dos parâmetros temporais do MiniVent, testado num porco.

Frequência (min-1)

I:E (%)

Selecionado
Medido
Desvio (%)
Selecionado
Medido
Desvio (%)
18
18.01
0.06
66.7
66.6
0,01
18
18.00
0.00
66.7
66.6
0.01
18
18.00
0.00
66.7
66,6
0,01
18
17.94
0.33
66.7
66.6
0,01
18
18.10
0.55
66.7
65.6
1.01
18
17.94
0.33
66.7
66.6
0,01
Como podemos observar na tabela a frequência e o rácio I:E verificados apresentam
uma percentagem de desvio muito pequena em relação ao valor selecionados nos controlos
rotativos do MiniVent. Os pequenos desvios observados não são significativos, pelo que o
MiniVent apresenta a resposta temporal esperada para a ventilação do doente.
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3.2.2 Testes de Pressão
Vamos agora analisar como varia a pressão nos pulmões do porco durante o ciclo
respiratório quando ventilado com o MiniVent. Para tal vamos analisar os dados recolhidos
quando o animal foi ventilado com uma PIP de 15 cmH2O e uma PEEP de 0 cmH2O.
Na figura 6 apresenta-se a evolução temporal da pressão nos pulmões durante 5 ciclos
inspiratórios seguidos, a azul. No gráfico apresentam-se ainda os limites admissíveis para a PIP
e PEEP a verde e azul claro, respetivamente.

Figura 6 – Gráfico da pressão medida nos pulmões do porco durante 5 ciclos respiratórios completos (linha azul
escura). A linhas verdes e azuis claras apresentam-se os limites superiores e inferiores dos intervalos aceitáveis para
a PIP e PEEP, respetivamente.

Como é possível observar no gráfico apresentado tanto a PIP como PEEP encontramse dentro da gama de pressões consideradas admissíveis para estes dois parâmetros
ventilatórios.
A forma dos gráficos de pressão afasta-se do perfil retangular desejável, apresentando
primeiro uma subida de pressão rápida durante os primeiros instantes inspiratórios seguindose se um aumento de pressão mais lento até ser atingida a PIP. O afastamento de uma forma de
onda de pressão retangular durante a inspiração deve-se às características dos redutores de
pressão que apresentam um limite máximo de fluxo e desta forma um tempo de reação à
abertura do circuito inspiratório.

3.2.3 Teste à FiO2
Durante o teste no porco foi selecionada uma FiO2 de 60%, nos controlos do ventilador.
Na tabela seguinte apresentam-se a comparação entre o valor selecionado e o valor obtido nos
sensores de oxigénio à saída do ventilador.
Tabela 5 – Análise da FiO2 debitada pelo MiniVent.

FiO2 (%)
Selecionado

Medido

Desvio (%)

60
60
60
60
60
60

60,9
60,3
60
59,5
60,9
60

1.5
0,5
0
0.83
0.5
0

Como podemos observar na tabela o valor real da fração inspirada de oxigénio
apresenta desvios, relativamente ao valor selecionado pelo utilizador, que são insignificantes do
ponto de vista clínico.
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3.2.4 Comparação com um ventilador comercial
Nos gráficos das figuras 7 a 9 encontram-se os resultados comparativos da ventilação
do porco com os três ventiladores, nestes gráficos são apresentados os parâmetros ventilatórios
recolhidos através dos sensores presentes nos ventiladores e os parâmetros fisiológicos
resultantes da gasimetria. Os resultados da gasimetria encontram-se no anexo 2.
A região dos gráficos azul corresponde à ventilação do porco com o ventilador comercial
Blease, a verde representa-se a ventilação com outro protótipo sem certificação e a vermelho
apresenta-se os dados físicos e fisiológicos relativos à ventilação do porco com o MiniVent.
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Figura 7 – Evolução temporal dos parâmetros fisiológicos pH, pO2, concentração de HCO3, SaO2 e pCO2 durante a
ventilação do porco com 3 ventiladores distintos.

Tal como é possível observar nos gráficos apresentados na figura 7, os parâmetros
fisiológicos analisados encontram-se dentro das gamas de valores normais, durante a ventilação
do porco, com o MiniVent.
Comparando os efeitos da performance do MiniVent com o ventilador certificado
Blease, verificamos que o pH, a concentração do ião bicarbonato no sangue e a saturação arterial
de oxigénio apresentam valores idênticos ao longo da ventilação com o MiniVent e com o
Blease.
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Relativamente à pCO2, verifica-se que o MiniVent apresenta, em termos médios, valores
menores que o Blease, e quanto à pressão pO2, verifica-se a relação inversa. A diferença entre
os parâmetros fisiológicos nestes dois ventiladores pode ser explicada por uma perturbação
destas pressões relacionadas com o início da ventilação mecânica que é verificada nos primeiros
instantes de ventilação e, consequentemente, durante a ventilação com o Blease. Apesar desta
variação os valores de pressão parcial de oxigénio e dióxido de carbono medidas ao longo da
ventilação com o MiniVent demonstram uma performance ventilatória adequada.

Figura 8 – Evolução temporal dos parâmetros fisiológicos HR, pO2, temperatura, SpO2 durante a ventilação do
porco com 3 ventiladores distintos.

Tendo em conta a figura 8, verificou-se que durante a ventilação com o MiniVent a
frequência cardíaca apresentou-se aumentada relativamente ao ventilador Blease, no entanto
este aumento verificou-se no início da ventilação com o segundo ventilador, podendo estar
relacionado com uma sensação de dor ou desconforto no momento da troca do ventilador
Blease. A tendência decrescente que a frequência respiratória, apresenta durante a ventilação
com o MiniVent, é um indicador de que a ventilação mecânica satisfaz as necessidades
fisiológicas do porco, proporcionando uma redução da frequência cardíaca no sentido dos
valores normais.
Finalmente, a temperatura corporal e a SpO2 do porco mantêm-se praticamente
constantes durante a ventilação com os 3 ventiladores, apresentando valores normais.
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Figura 9 – Evolução temporal dos parâmetros ventilatórios BR, PIP, PEEP, Volume corrente, rácio I.E e FiO2 durante a
ventilação do porco com 3 ventiladores distintos.

Da análise dos gráficos da figura 9 conclui-se que o rácio I:E, a frequência respiratória e
a FiO2 apresentam valores estáveis durante a ventilação com MiniVent. Conclui-se ainda que
este dispositivo é bastante preciso no controlo destes parâmetros ventilatórios, uma vez que os
valores medidos são bastante próximos dos selecionados nos controlos do ventilador.
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O volume corrente no início da ventilação encontrava-se um pouco aumentado pelo que
se teve de proceder a um ajuste das pressões PIP e PEEP de forma a estabilizar o volume em
cerca de 370 mL, tal como pretendido, o que aconteceu um pouco antes dos 250 minutos de
teste.
As oscilações da PIP e PEP verificadas devem-se a esta necessidade de reduzir o volume
debitado, no entanto tanto a PIP e a PEEP apresentam valores normais durante a ventilação com
o MiniVent. Verifica-se ainda que em termos médios a PIP e a PEEP apresenta valores idênticos
aos do ventilador Blease.

3.3 Estabilidade e Durabilidade
Os testes à estabilidade foram realizados durante o funcionamento contínuo do
ventilador durante 35 horas. Nestes testes selecionou-se uma PIP de 25 cmH2O, uma PEEP de 5
cm H2O, uma frequência respiratória de 25 ciclos por minuto e um rácio de I:E de 1:3, os
parâmetros ventilatórios foram mantidos ao longo das 35 horas de teste.
Ao longo da duração do teste foi avaliada a evolução temporal das pressões PIP e PEEP,
frequência respiratória e rácio I:E ao longo das 35 horas de funcionamento. Para tal foram os
parâmetros respiratórios foram monitorizados de 30 em 30 minutos, nas primeiras e nas últimas
11h de funcionamento. O intervalo intermédio corresponde ao período noturno, pelo que não
foram realizadas recolhas de dados.
Nos gráficos da figura 10 encontram-se representados os resultados dos testes de
estabilidade.

Figura 10– Teste de estabilidade aos parâmetros BR, PIP, PEEP, durante 35 horas de funcionamento do MiniVent.
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Verificou-se que as pressões PIP e PEEP não se alteram de forma significativa ao longo
de um funcionamento prolongado do MiniVent, e tal como podemos observar na figura 10 tanto
a PEEP como a PIP encontram-se dentro do intervalo admissível, ao longo da duração do teste.
As oscilações verificadas nos valores destas pressões devem-se à precisão do estimador utilizado
no cálculo das mesmas.
A frequência respiratória e o rácio I:E não apresentam alterações significativas ao longo
das 35 horas de teste.
O sistema foi ainda colocado em funcionamento à máxima frequência durante 30 dias,
tendo sido verificado um funcionamento normal durante todo o teste, não tendo sido detetada
qualquer falha ou desgaste dos seus componentes.

3.4 Testes químicos e toxicológicos
A análise GC-MS apresentada na figura corresponde a uma massa apresentada com um
varrimento de m/z entre 30 e 300 unidades de massa atómica.
Como é possível verificar o ensaio branco apresenta mais traços de compostos estranho
à mistura quando comparado com a amostra. Este facto deve-se a compostos estranhos
residuais que são introduzidos na mistura pelo sistema de distribuição usado, já que o ensaio
branco é adquirido antes da mistura entrar no ventilador. Concluindo percebemos que não
existem substâncias estranhas no traçado da amostra correspondente à mistura de oxigénio e
ar à saída do ventilador, o que garante a segurança toxicológica do nosso dispositivo.

Figura 11 – Espectro GC-MS da mistura de gases que entra no dispositivo (curva a preto) e da mistura de
gases que sai do dispositivo (curva rosa). Escala horizontal: tempo de retenção (minutos). Escala vertical: corrente
iónica total (unidades arbitrárias).
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3.5 Testes bacteriológicos
Os testes realizados deram negativo tanto para fungos como para bactérias, garantindo a
segurança biológica do MiniVent.

4 Conclusões
Os resultados discutidos anteriormente demonstram que o MiniVent apresenta um
funcionamento adequado, tendo em conta os requisitos publicados pelo Infarmed que regulam
o fabrico de novos dispositivos de suporte ventilatório sem certificação CE, para uso exclusivo
no âmbito COVID-19.
Tendo em conta a análise realizada verificou-se que todos os parâmetros ventilatórios
que podem ser ajustados na interface de utilização do MiniVent apresentam desvios muito
reduzidos quando comparados com os valores selecionados.
Tanto os testes químicos e bacteriológicos como os testes à estabilidade e à durabilidade
do aparelho apresentaram resultados bastante positivos, o que evidencia o benefício clínico
deste ventilador de recurso.
Comparando o funcionamento do MiniVent com ventiladores comerciais com
certificação CE verificamos que, embora utilizando componentes sem certificação e
consequentemente mais acessíveis no mercado a um preço reduzido, o MiniVent apresenta uma
evolução temporal dos parâmetros ventilatórios equivalente aos ventiladores comerciais
presentes no mercado. Esta conclusão aponta para a evidência clínica do funcionamento do
MiniVent, demonstrando que numa situação em que o MiniVent for a única opção possível, a
sua utilização em meio clínico pode trazer grandes benefícios para o doente, possibilitando a
sua ventilação, mesmo quando não existam ventiladores disponíveis.
Em suma os resultados positivos dos testes realizado ao MiniVent, tanto usando um
pulmão teste artificial como os testes realizados em seres vivos evidenciam uma relação RiscoBenefício adequada à implementação deste dispositivo de recurso em meio clínico, trazendo
importantes vantagens numa situação de castástrofe.
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Anexo 1
Tabela 1 – Bateria de Testes MiniVent.

Parâmetros selecionados

Teste aos
parâmetros
ventilatórios

PIP
(cmH2O)

PEEP
(cmH2O)

I:E

FiO2
(%)

Frequência
(ciclos por
minuto)

Testes de
frequência

25

5

1:3

50-60

12
18
25

Teste I:E

25

5

25
25
15

5
5
0
5
10
15
20

Teste FiO2

Teste PIP e
PEEP

22
30

1:1
1:2
1:3
1:3
1:3

50-60

25

50-60
90-100

25

1:3

50-60

25

Observações

Número
do Teste
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Testes adaptados do documento RMVS001 – Specification da MHRA
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Anexo 2

Figura 12 – Resultados gasimetria do porco duranta a ventilação com o MiniVent.
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