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A demanda de ventilação na RCP prolongada é baixa, porém a oxigenação 
é fundamental. O papel da intubação traqueal, embora definida até  
o momento como «padrão ouro» de tratamento em casos de emergência,  
vem sendo sucessivamente debatido na literatura. Devido aos riscos 
associados à ventilação através do dispositivo balão-válvula-reservatório,  
a ventilação através de máscaras não invasivas vem sendo  
progressivamente recomendada.3, 4

LIDANDO COM A PARADA CARDIORESPIRATÓRIA:  
É NECESSÁRIO UMA VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA OTIMIZAR  
A CIRCULAÇÃO. 
 
Durante a RCP (ressuscitação cardiopulmonar), a ventilação pode afetar negativamente  
a circulação enquanto se realizam as compressões torácicas (CTs); no entanto, ela se torna 
crucial quando a RCP é prolongada. Para atender aos requisitos de RCP em consonância 
com os guidelines internacionais, a ventilação deve ser associada às CTs de alta qualidade, 
objetivando-se uma oxigenação ideal e o fluxo sanguíneo o mais otimizado possível.1, 2

COMPROMISSO DA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 

Nos últimos 40 anos, a Air Liquide Medical Systems, por meio da expertise dos 
seus funcionários, se comprometeu em criar, desenvolver e fornecer inovação 
em dispositivos médicos para o uso de profissionais de saúde e pacientes, 
particularmente em cuidados respiratórios (ventiladores e interfaces para  
pacientes em cuidados intensivos, urgência, transporte e pacientes domiciliares). 

Com esse objetivo, a Air Liquide Medical Systems desenvolveu o CPV (Cardio 
Pulmonary Ventilation). Esse modo ventilatório, específico para o atendimento  
de vítimas de parada cardíaca, representa uma solução a esta situação crítica, 
estando ele disponível no ventilador de transporte Monnal T60.
O CPV oferece inovações técnicas para todas as fases do atendimento  
da RCP,  e foi projetado especialmente para esse momento crítico. 
De fácil utilização, o CPV pode ser usado no atendimento pré-hospitalar, 
durante transporte terrestre e/ou aéreo, transporte intra-hospitalar, bem  
como nas unidades de pronto-atendimento e unidades de terapia intensiva.

1. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2010; 2. American Heart Association (AHA) Guidelines  
for CPR and ECC, 2010; 3. Hasegawa K et al. JAMA, 2013; 309: 257–266; 4. Segal N et al. Resuscitation, 2015; 86: 62–66. 
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CPV: SOLUÇÃO PARA  
UMA VENTILAÇÃO SINCRONIZADA.

UM TOQUE para começar.

LIMITA os riscos associados 
à ventilação com dispositivo 
balão-válvula-reservatório. 

OTIMIZA a circulação.

INIBE os alarmes 
desnecessários. 

ORIENTA os usuários 
durante a RCP.

MONITORA a qualidade  
da RCP.

Desenvolvido 
com o apoio  

de profissionais 
socorristas para 
atender às suas 

expectativas.

O QUE É?

COMO FUNCIONA E COMO USAR?

 O modo CPV (Cardio Pulmonary Ventilation) é uma solução inovadora na gestão  
da parada cardíaca. Disponível no ventilador Monnal T60.

Os objetivos são facilitar a ventilação e melhorar a circulação ao mesmo tempo.

 Facilita a gestão da RCP.

 Num único toque, na tela inicial, fica disponível o modo CPV em 
configurações predefinidas de acordo com as diretrizes internacionais.

 A solução CPV auxilia os socorristas ao longo de todo o atendimento de RCP,  
desde os estágios iniciais, tais como ventilação com interfaces de máscara não  
invasiva (para evitar os riscos associados ao dispositivo balão-válvula-reservatório),  
até as etapas mais tardias, tais como intubação traqueal.

 O modo CPV proporciona uma fácil gestão da assistência 
ventilatória na transição da ventilação durante a RCP e durante  
o retorno da circulação espontânea (RCE).

Essas configurações, quando necessário, podem ser  
modificadas de acordo com as necessidades clínicas.
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CPV PROPORCIONA UMA VENTILAÇÃO SINCRONIZADA DURANTE A RCP.
BASTA UM SIMPLES TOQUE PARA COMBINAR VENTILAÇÃO COM COMPRESSÕES  
TORÁCICAS DE QUALIDADE.

FEEDBACK DE DESEMPENHO EM TEMPO REAL SOBRE  
A PERFORMANCE DAS CTs, PERMITINDO GUIAR  
VOCÊ DURANTE A REALIZAÇÃO DA RCP.

 A qualidade da CT realizada é reconhecida por influenciar diretamente a sobrevida  
do paciente. A utilização de um sistema que monitora, em tempo real,  
a efetividade do desempenho da massagem cardíaca externa durante a RCP. 
É um passo essencial para o sucesso da reanimação.

 A solução CPV, que está disponível no ventilador de transporte e de emergência  
Monnal T60, oferece assistência imediata para realizar uma RCP de alta qualidade.

 Quatro parâmetros essenciais são detectados em tempo real: 

• FCT -  frequência de compressão torácica, com limites  
  de alarme indicando a sua eficiência ou não; 

• Não CT -  o tempo acumulado sem CTs; 

• P-P -  indicador de força exercida na CT; 

• EtCO2 -  concentração de CO2 exalado.

CPV - a solução para uma ventilação sincronizada:

• detecta e monitora os parâmetros essenciais das CTs para 
obter um feedback sobre a qualidade do desempenho da RCP;

• sincroniza a ventilação com as CTs para uma ótima circulação.
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CPV PROPORCIONA UMA VENTILAÇÃO SINCRONIZADA DURANTE A RCP.
BASTA UM SIMPLES TOQUE PARA COMBINAR VENTILAÇÃO COM COMPRESSÕES  
TORÁCICAS DE QUALIDADE.

A VENTILAÇÃO É SINCRONIZADA ATIVAMENTE  
COM AS CTs PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO  
DA CIRCULAÇÃO.

 O modo CPV inclui um algoritmo de sincronização específico, alternando  
sucessivamente entre altas e baixas pressões, o que, pela primeira vez, amplia   
a pressão positiva intratorácica (de ejeção) durante a fase de CT e permite  
a ocorrência de pressão intratorácica negativa (retorno venoso) gerada pelo  
retorno do tórax durante a fase de descompressão torácica.

 A solução CPV garante oxigenação suficiente sem interromper a massagem  
cardíaca externa e mantém uma ventilação alveolar suficiente.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO CPV:

• O CPV ajuda a focar a sua atenção e esforços no atendimento dos pacientes.

• O CPV ajuda você na realização da RCP conforme as recomendações  
presentes em diretrizes internacionais:

 - A monitorização segundo a segundo permite você avaliar a qualidade 
das ações e guiar em tempo real todo o processo de RCP.

 - A ventilação sincronizada com as fases da CT, oferecida pelo modo CPV, 
é projetada para oferecer uma oxigenação adequada e melhorar  
a hemodinâmica do paciente.
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Frequência (fCT). 

•  Parâmetro crítico refletindo a eficácia na RCP.
•  Permite estabelecer e manter uma frequência ideal de CTs.

Monitoramento de CO2 exalado (etCO2). 

• Indicador de eficiência circulatória. 

SEU APOIO

Na tela: frequência de  
compressões torácicas  
por minuto.
Meta: 100/min.

CPV PROPORCIONA UMA VENTILAÇÃO SINCRONIZADA DURANTE A RCP, NA PRÁTICA. 
INDICADORES ESSENCIAIS DE CT PARA AJUDÁ-LO DURANTE A MANOBRA DE RCP.

SEU APOIO

Detecta a intubação traqueal 
correta e a eficácia da RCP. 
Indicador de RCE (retorno  
de circulação espontânea).
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Parâmetros da ventilação.ed

Detecta a interrupção das compressões torácicas (não CT).

•  Indicador de tempo acumulativo sem CTs. 

SEU APOIO

Incentiva o socorrista a não
interromper as CTs.

CPV PROPORCIONA UMA VENTILAÇÃO SINCRONIZADA DURANTE A RCP, NA PRÁTICA. 
INDICADORES ESSENCIAIS DE CT PARA AJUDÁ-LO DURANTE A MANOBRA DE RCP.

Força (P-P) 

• Indicador da eficácia das CTs (indiretamente
   mostra a pressão transmitida ao tórax). 
• Garante a regularidade da amplitude das CTs.

Volum/minuto exalado (Ve). 

• Mede o volume/minuto exalado, incluindo  
a parte relacionada às CTs.

• Facilita a adequação da ventilação na RCP 
(i.e., suficiente e não excessiva). 

• Dois níveis de pressão controlada sincronizada com 
as fases das CTs.

• Parâmetros iniciais predefinidos, porém ajustáveis,  
de acordo com as diretrizes internacionais:

- FiO2: 100%;
- frequência de insuflações: 10 ciclos/min;
- duração da insuflação: 1 segundo.

SEU APOIO

Incentiva o socorrista a manter 
a intensidade das compressões  
ou sinaliza para um colega  
assumir as CTs.
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Contatos
Av. das Nações Unidas, 11.541 
19º andar - Brooklin Novo 
São Paulo - SP
webmaster.brasil@airliquide.com

Relação completa das unidades:
www.airliquide.com.br/unidades

www.airliquidemedicalsystems.com.br

Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar,
produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer
aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos,
ingredientes especiais e serviços que contribuam para a proteção de vidas vulneráveis.

Junte-se a nós!
www.airliquide.com.br/linkedin


