
FILTRO HEPA E HME, QUAL A APLICABILIDADE DE CADA UM? 

A Magnamed está atenta quanto aos desdobramentos atuais ocasionados 

pela pandemia COVID-19.  Dentre todos os cuidados e preocupações que temos 

com relação ao manejo seguro da ventilação mecânica, e sem desconsiderar a 

força dos eventos relacionados à pandemia que vem ocasionando preocupação 

mundial, nós direcionamos o nosso olhar para um tema que vem sendo muito 

debatido por profissionais de terapia intensiva:  A segurança no manejo e não 

contaminação do ambiente pelo ventilador mecânico. Quando mencionamos a 

palavra segurança, estamos nos referindo aos cuidados durante o uso do 

respirador. Nossa missão é preservar a integridade física e a saúde do 

profissional especialista em ventilação, assim como dos demais profissionais da 

saúde envolvidos nos cuidados intensivos e principalmente dos pacientes sob 

ventilação artificial. 

Este ensaio não busca e não tem relação com a prática clínica em si, 

contudo, nos esforçaremos para trazer à luz, informações que sejam relevantes 

para minimizar os riscos de contaminação durante o uso, o nosso o objetivo 

principal é o cuidado no controle bacteriológico e viral durante o uso da 

ventilação mecânica. 

 

SOBRE O USO DO FILTRO HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR). 

O filtro de barreira HEPA (High Efficiency Particulate Air) possui tecnologia 

de separação de partículas capaz de eliminar até 99,9% das impurezas do ar 

expirado pelo paciente no circuito expiratório, suprimindo microrganismos como, 

vírus e bactérias. Este filtro deve ser indicado para uso em circuitos respiratórios 

de aparelhos de Ventilação Mecânica (VM) e Anestesia, sendo acoplado 

anteriormente a válvula expiratória (fig 1), no ramo expiratório do circuito 

ventilatório. O filtro previne a infecção cruzada entre o paciente e o equipamento 

de ventilação1. 

Muitos trabalhos acadêmicos relacionam a alta eficiência do filtro HEPA 

para a filtração de bactérias e vírus. Vale ressaltar que acessório se porta 

 
1 https://assobrafir.com.br/wp-content/uploads/2020/03/ASSOBRAFIR_COVID-19_VNI.pdf 



como um componente hidrofóbico e segundo os fabricantes de baixa resistência 

ao fluxo de ar. 

Ele é constituído por uma membrana bidirecional com capacidade em 

remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro, sendo considerado altamente eficaz 

no combate às infecções cruzadas em pacientes sob uso contínuo de ventilação 

mecânica. 

 

                                 Fig 1  

 

FILTRO HME ( HEAT AND MOISTURE EXCHANGERS) 

O ato respiratório fisiológico (em condições normais) é caracterizado pela 

contração da musculatura respiratória, e a entrada do ar atmosférico nas vias 

aéreas superiores (inspiração) até os pulmões, onde efetivamente ocorrem as 

trocas gasosas e depois a haverá a eliminação do ar saturado com gás carbônico 

para fora do corpo (expiração). Durante a respiração, o ar inspirado é aquecido 

, umidificado e filtrado ao passar pelas cavidades oral, nasal e faringe. Durante 

a ventilação artificial, o paciente perde a funcionalidade da cavidade nasal e 

demais estruturas responsáveis pela filtração, aquecimento e umidificação do ar. 

As tarefas de umidificação e aquecimento podem ser realizadas tanto 

ativamente, por meio de umidificadores aquecidos (UA), como passivamente, 

por meio de trocadores de calor e umidade (HME - heat and moisture 

exchangers)2. 

 
2 LUCATO, Jeanette Janaina Jaber et al . Alterações ventilatórias durante o uso de trocadores de calor e 
umidade em pacientes submetidos à ventilação mecânica com pressão de suporte e ajustes nos parâmetros 
ventilatórios para compensar estas possíveis alterações: estudo de intervenção autocontrolado em 
humanos. Rev. bras. ter. intensiva, São Paulo ,  v. 29, n. 2, p. 163-170,  June  2017 



O uso de HME tem aumentado recentemente, visando à redução da perda 

de água , sendo dispositivos colocados entre o tubo endotraqueal e o conector 

em Y (fig. 2) do circuito do ventilador do paciente, que basicamente retêm a 

umidade e o calor durante a expiração e, então, os liberam para o ar seco 

inspirado, retornando o aquecimento e a umidade para as vias aéreas do 

paciente3. 

 
Fig 2 

  

 

QUANTO A SUA UTILIZAÇÃO NO CIRCUITO (RAMO) INSPIRATÓRIO: 

Os ventiladores da MAGNAMED são dotados de compensação 

automática de complacência e resistência do circuito respiratório. Para tanto, 

deve-se realizar o autoteste do equipamento antes de sua utilização.  

Em caso de falha ou não execução do autoteste de complacência e 

resistência, a eficiência das compensações é mantida desde que o circuito 

utilizado seja compatível com os valores definidos nas tabelas abaixo4: 

 

 

 
3 Idem 
4 Manual do usuário Magnamed 
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