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Recomendações para o uso de dispositivos para aquecimento,
umidificação e filtração de gases para pacientes sob ventilação mecânica
na SARS CoV 2

A intubação orotraqueal e conseguinte instalação da ventilação mecânica
invasiva, suprimem a função das vias aéreas de aquecimento, umidificação e
filtração do ar inspirado. Adicionalmente, os gases medicinais fornecidos na
ventilação mecânica são desprovidos de calor e umidade. Tais déficits estão
associados a danos na mucosa traqueobrônquica podendo resultar em
repercussões clínicas indesejadas.
Necessitamos suplementar as funções de aquecimento, umidificação e filtração
dos gases inalados quando instituímos a ventilação mecânica invasiva para a
proteção do paciente, bem como, devemos prover filtração dos gases exalados
para prevenir a contaminação dos ventiladores mecânicos e do ambiente.
Existem 3 classes de dispositivos:
1- Dispositivos para o aquecimento e umidificação de gases
2- Dispositivos para filtração de gases
3- Dispositivos para aquecimento, umidificação e filtração de gases

1- Dispositivos para aquecimento e filtração de gases:
Para aquecer e umidificar os gases, existem 2 tipos de dispositivos, os
umidificadores aquecidos e as membranas trocadoras de calor e umidade (HME).
Para o aquecimento e umidificação do gás inspirado deve ser escolhido apenas
um destes dois dispositivos.
a) Umidificadores aquecidos: são equipamentos que contém uma câmara com
água aquecida que mediante evaporação, o vapor d’água se mistura ao gás
medicinal no fluxo inspiratório aquecendo e umidificando o ar antes de ser
inspirado pelo paciente. Esse dispositivo deve ser posicionado no ramo
inspiratório, antes do Y do paciente.
Figura 1. São exemplos de umidificadores aquecidos.
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b) Membranas trocadoras de calor e umidade (HME): as membranas HME (heat
and moisture exchangers) são membranas higroscópicas capazes de reter o
calor e a umidade do gás expirado pelo paciente e então liberar esse calor e
umidade para o gás inspirado retornando às vias aéreas do paciente. De
acordo com a ISO 9360-1:2000 Standard, um dispositivo é considerado
umidificador quando o valor de retenção de umidade for igual ou superior a 30
mg/L de vapor de água. Seu posicionamento correto é entre o Y e o tubo
endotraqueal. Não se recomenda o uso da membrana HME na saída
expiratória do circuito, uma vez que sua característica higroscópica pode fazer
a retenção da umidade do condensado do circuito e causar obstrução do ramo
expiratório. A maior parte das membranas HME disponíveis no mercado são
indicadas para uso em traqueostomia em ar ambiente, com ou sem
suplementação de oxigênio.
Figura 2. Foto de uma membrana HME

Figura 3. Exemplos de dispositivos de membrana HME desprovidos de filtros
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2- Dispositivos para filtração de gases:
Os filtros de barreira são dispositivos que visam reter micro-organismos e assim
impedir a disseminação de vírus e bactérias entre diversos níveis de
contaminação que englobam pacientes, profissionais, equipamentos e o
ambiente.
As membranas filtrantes são hidrofóbicas e podem exercer seu papel através de
2 tipos de filtração: mecânica e eletrostática.
De acordo com as normas EN 1822 Standard e ISO 29463, são considerados
filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) os que apresentarem eficiência
de filtração para as partículas de maior penetração MPPS (Most Penetrating
Particle Size) igual ou superior a 99,95%.
A eficiência de filtração é medida através do valor de penetração microbiana, ou
seja, realiza-se uma contagem do número de micróbios que conseguiram
ultrapassar o filtro pelo número total de micróbios ao qual o filtro foi exposto.
Assim, a eficiência de filtração significa:
•
•
•
•
•
•

99,9%: passa 1 micróbio a cada 1.000 expostos;
99,99%: passa 1 micróbio a cada 10.000 expostos;
99,999%: passa 1 micróbio a cada 100.000 expostos;
99,9999%: passa 1 micróbio a cada 1.000.000 expostos;
99,99999%: passa 1 micróbio a cada 10.000.000 expostos;
99,999999%: passa 1 micróbio a cada 100.000.000 expostos.

a) Filtros mecânicos: apresentam alta eficiência de filtração bacteriana e viral,
são confeccionados com papel de microfibra de vidro ou fibra de polímero
sintético em formato plissado (pregueado), e por definição devem apresentar
formato quadrado. Realizam a filtração através de 3 mecanismos
complementares: interceptação direta para partículas de tamanho superior a
1µm, impacto da inércia para partículas de tamanho entre 1 e 0,3 µm e
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interceptação difusional para partículas menores que 0,3µm. As principais
características desses filtros são:
a. Espaço morto: entre 35 e 103 mL;
b. Resistência medida para fluxo de 60 L/min: entre 0,8 e 3,6 cmH2O;
c. Peso: entre 26 e 54 g;
d. Eficiência de filtração mínima: entre 99,999% e 99,999999%;
e. Indicação de uso: realizar filtração de barreira;
f. Posicionamento do filtro: deve ser posicionado proximal ao ventilador,
entre o ramo inspiratório do circuito e a válvula de fluxo inspiratória do
ventilador e/ou entre o ramo expiratório do circuito e a válvula exalatória
do ventilador.

Figura 4. Foto de uma membrana hidrofóbica plissada de filtro mecânico

Figura 5. Exemplos de filtros mecânicos
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b) Filtros eletrostáticos: têm boa eficiência de filtração bacteriana e viral, são
confeccionados com fibras hidrofóbicas de polipropileno que passam por um
campo de energia elétrica durante a sua fabricação, formando dipolos. O
principal mecanismo de filtração deste método é através da atração de cargas
opostas, embora também possa ocorrer por impacto da inércia. Por definição
devem apresentar formato redondo. As principais características desses filtros
são:
a. Espaço morto: entre 19 e 101 mL;
b. Resistência medida para fluxo de 60 L/min: entre 0,6 e 2,5 cmH2O;
c. Peso: entre 13 e 42 g;
d. Eficiência de filtração mínima: entre 99,9% e 99,999%;
e. Indicação de uso: realizar filtração de barreira;
f. Posicionamento do filtro: deve ser posicionado proximal ao ventilador,
entre o ramo inspiratório do circuito e a válvula de fluxo inspiratória do
ventilador e/ou entre o ramo expiratório do circuito e a válvula exalatória
do ventilador.
Figura 6. Foto de uma membrana hidrofóbica de filtro eletrostático

Figura 7. Exemplos de filtros eletrostáticos
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3- Dispositivos para aquecimento, umidificação e filtração de gases:
Também conhecidos como dispositivos mistos, são uma combinação dos dois
tipos de membrana higroscópica e hidrofóbica, ou seja, combinam troca de calor
e umidade com filtração, são os FHME ou HMEF, filtros trocadores de calor e
umidade.
No mercado nacional brasileiro existem FHME que combinam filtros eletrostáticos
com HME e filtros mecânicos com HME. O posicionamento correto do FHME é
sempre proximal ao paciente, entre o Y e o tubo endotraqueal. Por possuir
membrana HME não deve ser posicionado no ramo expiratório.
As características principais do FHME vão depender das membranas que o
compõe, as características de filtração serão as da membrana filtrante mecânica
ou eletrostática correspondente, e as características de umidificação e
aquecimento dependerão da membrana HME utilizada. Sua indicação é proteger
o gás inspirado, provendo umidificação, aquecimento e filtração adequados.
Estudos de FHMEs se referem ao seu poder filtrante de gases inspirados, e
embora possa haver filtração bidirecional, características importantes que
impactam na eficiência de filtração diferem entre os gases inspirados e os gases
expirados, como por exemplo:
- Tamanho das partículas: a eficiência de filtração é influenciada pelo tamanho
das partículas. As partículas MPPS tem tamanho entre 0,1 e 0,3 micrômetros,
são as partículas que conseguem burlar todo o sistema de filtração e atravessar
essa membrana. O COVID-19 apresenta tamanho de 0,125 micrômetros, sendo
assim, tem o tamanho de partícula que tem maior potencial de atravessar um
filtro.
- Concentração de partículas: a quantidade de partículas por metro cúbico
também influencia na eficiência de filtração e na saturação do sistema, sabemos
que o gás expirado pode conter altas concentrações virais. Dessa forma, um filtro
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com eficiência de 99,9% ou 99,99% pode não ser suficiente para conter a
disseminação frente a uma exposição viral alta.
- Velocidade do gás (fluxo): quando se aumenta a velocidade do fluxo, predomina
a filtração por impacto da inércia, quando se diminui a velocidade, predomina a
difusão e os movimentos brownianos. A velocidade do gás também pode alterar
o tamanho da partícula e portanto, sua vulnerabilidade para ser capturada pelas
fibras.
- Temperatura do gás: a temperatura altera a viscosidade do fluido, o volume dos
gases, a agitação das moléculas e o movimento das partículas.
Recomendamos que haja dispositivo suficiente para filtrar, aquecer e umidificar o
ar inspirado para a proteção do paciente, e, devido a todas as situações
explanadas, na ausência de evidências que comprovem que o FHME é
suficientemente eficaz para a proteção dos gases exalados, recomendamos o
uso simultâneo de um filtro de barreira no ramo expiratório, cuja função é proteger
os equipamentos e o ambiente, bem como todos os que estão expostos ao
referido ambiente.
É recomendado fazer o teste de calibração do circuito antes de iniciar a
ventilação dos pacientes, com o circuito completamente montado e todos os
filtros devidamente posicionados para minimizar efeitos de espaço morto e
resistências adicionais. Os filtros tanto de barreira quanto os FHMEs podem
apresentar aumento de resistência com o passar do tempo. Observe o paciente
quanto aos sinais de aumento da resistência expiratória (PEEPi, limitação do
fluxo expiratório) e efetue a troca dos filtros de barreira caso ocorra limitação do
fluxo expiratório e a troca dos FHMEs conforme protocolo institucional.
Figura 8. FHME de filtração eletrostática
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Figura 9. Diferença entre FHME de filtração eletrostática e filtro eletrostático

Figura 10. FHME de filtração mecânica e sua diferença com o filtro mecânico

POSSÍVEIS MONTAGENS DO CIRCUITO VENTILATÓRIO:
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As montagens podem ser programadas com decisão no tipo de aquecimento e
umidificação escolhido para o paciente, adicionar filtração para a proteção do
paciente e filtração para a proteção do ambiente. Seguem opções:
1- Montagem com Umidificador Aquecido: deve ser complementado com filtro
de barreira no ramo inspiratório para o gás inalado e filtro de barreira no ramo
expiratório para o gás exalado.
Figura 11. Montagem com umidificador aquecido

2- Montagem com membrana HME (desprovida de filtro): deve ser
complementado com filtro de barreira no ramo inspiratório para o gás inalado
e filtro de barreira no ramo expiratório para o gás exalado.
Figura 12. Montagem com membrana HME desprovida de filtro

10

3- Montagem com FHME: como esse dispositivo realiza filtração, aquecimento
e umidificação do gás inspirado, deve ser complementado somente pelo filtro
de barreira no ramo expiratório para o gás exalado.
Figura 13. Montagem com FHME
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