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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 62 
 

Título: Instalação da Ventilação Mecânica 

Invasiva (Inter 3 ou DIXTAL 3012) 

Área de Aplicação: Neonatologia 

Setor: UTI Neonatal (UTIN) 

Responsável pela prescrição do POP Médico Neonatologista, Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP  Equipe de enfermagem, médica e de fisioterapia 

 

1. Definição 
 

 É a seleção e instalação de equipamentos e acessórios de um circuito de ventilação 

mecânica invasiva para ventiladores Inter 3 ou Dixtal 3012.  

 

 

2. Finalidade  
 

 Promover a adequada funcionalidade do equipamento com o objetivo de oferecer suporte 

ventilatório ao recém-nascido/lactente, facilitando adequada troca gasosa, minimizando os 

riscos de lesão pulmonar e otimizando o conforto. 

 

 
3. Indicações e Contraindicações  
      

     INDICAÇÕES: 

 Para todos os recém-nascidos/lactentes submetidos à entubação endotraqueal e que 

permanecerão recebendo suporte ventilatório. 

 

      CONTRAINDICAÇÕES: 

 Não se aplica.  

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Ventilador inter 3 ou DIXTAL 3012. 

 Circuito do ventilador, de acordo com o ventilador selecionado. 

 Umidificador. 

 Frasco de água destilada de 250 ml. 

 Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução em sistema fechado 

(Transofix®). 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Separar o material. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
 

 

 

MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 

 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ     
 CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 

 

 Acomodar o ventilador ao lado da Incubadora Aquecida/ Unidade de Calor Radiante do 

recém-nascido/ lactente. 

 Conectar as mangueiras do respirador às saídas de oxigênio e ar comprimido através das 

válvulas controladoras de pressão (de parede) de modo em que ambas estejam no mesmo 

nível de pressão dos gases (3 a 4 Kgf/cm2) (ver figura 1). 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização de mãos). 

 Abrir o grau cirúrgico contendo o umidificador. 

 Acomodar o umidificador na parte inferior do respirador e encher com água destilada até a 

marcação ideal (ver figuras 2 e 3). 

 Abrir o grau cirúrgico que contém o circuito para ventilação mecânica. 

 Retirar e conectar a mangueira de menor comprimento no bocal de entrada (IN) do 

umidificador e na conexão INSP (to Humidifier) da válvula de exalação (ver figura 4).  

 Separar os dois ramos compostos por uma mangueira de 600 mm com copo coletor de água 

e outra mangueira de 600 mm. 

 Conectar a extremidade de uma das mangueiras no ramo inspiratório do ventilador (to 

humidifier) e da outra na saída existente no umidificador (out) (ver figura 5). 

 Conectar as 2 extremidades destas mangueiras, promovendo a união dos ramos através da 

conexão Y (Ver figura 6). 

 Conectar o chicote com sensor de fluxo/pressão entre o ramo inspiratório e expiratório do 

ventilador para o Inter 3 (Não se aplica ao DIXTAL 3012). 

 Observar todo o circuito e verificar se todas as conexões estão certas (Ver figura 7). 

 Ligar o aquecedor à tomada e manter o aquecimento entre 2 e 3. 

 Ligar o ventilador. 

 Solicitar que a equipe médica ajuste os parâmetros. 

 Realizar um teste (ocluindo a saída do ar com “pulmão” teste) para observar a 

funcionalidade do mesmo e só então conectar ao RN. 

 

       OBSERVAÇÕES 

 

 Sempre utilizar as válvulas redutoras de gases de parede. 

 O circuito só deve ser aberto e conectado ao respirador após a certificação de que o recém-

nascido/lactente foi realmente entubado. 

 Ventilador INTER 3: Equipamento exclusivo aos pacientes pediátricos e neonatais. 

Dispõe dos modos ventilatórios TIME CICLE (A/C, IMV/CPAP e APRV) e o modo 

CPAP isoladamente. Estas modalidades funcionam com fluxo gasoso constante durante as 

fases inspiratória e expiratória programado no fluxômetro na lateral do respirador. A 

válvula expiratória controla a pressurização gasosa dentro do circuito. Durante a inspiração, 

a válvula expiratória oclui a eliminação gasosa e com isso a pressão dentro do circuito 

aumenta, promovendo a entrada de gás nos pulmões. Durante a expiração ela libera pressão 

gasosa suficiente para manter uma pressão expiratória positiva. Esta característica atende 

melhor as necessidades ventilatórias dos pacientes pediátricos e neonatais que fazem uso de 

uma via aérea artificial sem "cuff".  

 Ventilador modelo DX-3012: Equipamento adulto/pediátrico/neonatal microprocessado de 

suporte ventilatório. Monitor incorporado em tela colorida LCD 12”1 de alta definição, 

permite monitorização gráfica de até 3 curvas e 2 loops simultaneamente. Principais modos 
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de ventilação: VCV, PCV, PSV, CPAP, SIMV com PSV, MMV com PSV, VNI com PSV, 

PSV com volume corrente garantido e ventilação de backup, PRVC, TCPL, CPAP com 

fluxo contínuo. Apresenta cálculos de mecânica respiratória, Índice F/VT (Tobin), sensor 

de oxigênio incorporado e Capnografia, permitindo várias funções como: curvas de 

CO2/Tempo, capnografia volumétrica (CO2/Vt), medições de EtCO2, etc. 

 

 

6. Documentos de Referência  
 

 POP de Higienização das Mãos. 

 

 

7. Leitura Sugerida  
 

 ARCHER, Elizabeth et al. Procedimentos e Protocolos. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan, 2005. 

 

 

8. Figuras e Anexos 

            Figura 1                                                                      Figura 2 
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                       Figura 3                                                            Figura 4 
 

                              
 

 

                 Figura 5                                                                     Figura 6 

                          
 

                         Figura 7  

   
     Fonte: arquivo pessoal do autor 
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