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APRESENTAÇÃO 

 Este trabalho vem com o intuito de trazer para a discussão o recurso de 

oxigenoterapia nasal de alto fluxo. O nosso objetivo é compreender se este 

procedimento é seguro e eficaz se for aplicado para o tratamento de pacientes 

em insuficiência respiratória (IR). Também, trouxemos à luz uma breve 

comparação entre a terapia de alto fluxo com a ventilação não invasiva 

tradicional. Por último, finalizamos este estudo com um relato chinês do uso da 

técnica para tratamento de pacientes com Covid-19 em Wuhan 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O artigo foi elaborado por meio de uma revisão literária, em periódicos e 

revistas científicas, como: Jornal Brasileiro de Pneumologia;   Monaldi Archives 

for Chest Disease; Journal of Hospital infection (2); European Respiratory 

Journal (2);  Cureus; Canada Journal of Anesthesia; Medicine; Critical Care   

  

1. TERAPIA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO: CONCEITOS GERAIS 

 O uso da cânula nasal de alto fluxo aquecida e umidificada ou 

oxigenoterapia nasal de alto fluxo (HFNC) tornou-se cada vez mais popular no 

tratamento de pacientes com insuficiência respiratória, podendo ser utilizada em 

todas as faixas etárias. A técnica terapêutica não se trata apenas de uma cânula 

nasal padrão com capacidade para alta demanda de fluxo de oxigênio (O2), o 

sistema de HFNC é capaz de aquecer o fluxo de O2 a uma temperatura de 37°C, 

com umidade relativa de 100%; o terapeuta respiratório pode fornecer a 

concentração de oxigênio desejada entre 21% a 100% de fração (FiO2) a taxas 

de fluxo de até 60 litros (L) / min. (LODESERTO et al, 2018). Ainda de acordo 

com os autores, a taxa de fluxo e a FiO2 podem ser tituladas independentemente 

com base nas necessidade clínicas do paciente. 



 Para Slain et al (2017), quatro fatores devem ser levados em consideração 

durante a aplicação da terapia de alto fluxo; cânulas que não obstruam as 

narinas, gás condicionado, ou seja, aquecido e umidificado, neste trecho os 

autores covergem com Lodeserto (2018);  alta velocidade, pois, favorece que o 

gás fresco penetre com maior facilidade nas vias aéras superiores;  por fim, o 

alto fluxo: a HFNC deve levar fluxos de misturas de gases maiores do que o pico 

de fluxo inspiratório do paciente para prevenir a entrada de ar ambiente durante 

a inspiração (SLAIN ET AL, p.38-39 2017.) 

  

2. BENEFÍCIOS DO USO DA HFNC EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA (IR). 

 Há  muito entusiasmo com o uso da HFNC para o tratamento de 

pacientes com IR, esse otimismo tem relação com os  mecanismos de ação 

benéficos que foram atribuídos à cânula nasal de alto fluxo em pacientes adultos 

e pediátricos no tratamento da insuficiência respiratória. Para Lodeserto et al 

(2018) e Slain et al (2017), um dos pontos essenciais, diz respeito à oferta de 

oxigênio aquecido e umidificado, pois, para eles, é evidente os benefícios do 

aquecimento e umidificação disponíveis em comparação ao sistema de oferta 

padrão. O gás seco e frio ofertado pela oxigenoterapia convencional pode levar 

à inflamação das vias aéreas, aumentando a sua resistência ao fluxo de ar com 

claro prejuízo à função mucociliar (LODESERTO et al, 2018) . 

 Outro efeito positivo apontado por Slain et al (2017), diz respeito à 

redução do trabalho muscular respiratório, obviamente, por diminuir a 

resisitência inspiratória e a eliminação do espaço morto anatômico, com efeito, 

há a redução dos índices de intubação endotraqueal em pacientes com 

insuficiência respiratória (Slain et al 2017). 

 Lodeserto et al (2018), apontam que em circunstâncias fisiológicas 

normais, os indivíduos demandam energia para aquecer e umidificar  o  ar 

respirado, e portanto, o uso da HFNC além de melhorar a eliminação de 

secreção e diminuir a inflamação das vias aéreas, promove a redução do 

consumo energético, conduta esta fundamental em cenários com pacientes 

debilitados em tratamento para o controle da insuficiência respiratória aguda. 



 Lodeserto et al (2018), ainda listam mais benefícios do uso da HFNC, 

tais como: 

• Possibilidade de fornecer taxas de fluxo muito altas de gás na tentativa de 

atender às demandas de fluxo inspiratório do paciente;  

• Aumento da capacidade residual funcional e recrutamento alveolar: as 

melhores estimativas indicam que são acrescidos em 1 cmH2O de PEEP 

para cada 10 L / min de fluxo administrado desde que a respiração seja 

com a boca fechada ;  

• Mais conforto: o uso de ventilação por pressão positiva não invasiva 

contínua ou em dois níveis (CPAP ou BPAP),é potencialmente 

desconfortável devido ao ajuste apertado da máscara ou interface, 

vazamentos e irritação da mucosa são muito frequentes. Sobre esse 

aspecto, Lu e Xu (2020) concordam com Lodeserto (2018), os autores 

identificam que a ventilação não invasiva tem uma clara vantagem quando 

aplicada em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

porém, tem baixa eficiência na redução do desconforto respiratório em 

pacientes graves e críticos. Para os autores, a alta pressão inspiratória 

durante a ventilação não invasiva (VNI) causa vazamentos na máscara, 

distensão abdominal e intolerância do paciente resultando na falta de 

cooperatividade ou a recusa do tratamento. 

• Lavagem de gás carbônico (CO2)> um dos principais benefícios da HFNC 

é o fornecimento de um fluxo contínuo de gás fresco a altas taxas de fluxo, 

substituindo ou lavando o espaço morto da faringe, impedindo assim a 

reinalção do CO2 expiratório.   

 

3.  A TERAPIA DE ALTO FLUXO E A VNI. 

 Nos últimos anos, o uso da HFNC tem sido considerado como uma boa 

alternativa terapêutica para pacientes com insuficiência respiratória aguda e 

hipoxêmica. Relatos recentes, também sugerem que a técnica pode ser utilizada 

para prevenir falhas de desmame, como a reintubação de pacientes recém 

extubados (DRES; DEMOULE, 2017). 

 Ainda de acordo com Dres e Demoule (2017), na insuficiência 

respiratória aguda hipoxêmica, a oxigenoterapia nasal de alto fluxo pode produzir 



menores taxas de intubação do que a oxigenoterapia padrão e a VNI nos 

pacientes com hipoxemia mais grave. Em seu trabalho, os autores realizaram 

uma revisão literária, onde apontam que no maior estudo já feito sobre o tema, 

Frat et al (2015), expõe como a técnica é promissora; o artigo foi elaborado com 

metodologia randomizada e controlada, que transcreveremos abaixo: 

 

 O trabalho incluiu pacientes com IRA hipoxêmica e uma proporção de 
pressão parcial de oxigênio arterial para fração inspirada de oxigênio 
(PaO2 /FiO2) de 300mmHg ou menos, principalmente em casos 
decorrentes de pneumonia. Os pacientes foram designados para 
receber ONAF, oxigenoterapia padrão fornecida por máscara facial ou 
VNI. O desfecho primário foi a proporção de intubações endotraqueais, 
que resultou similar entre os três grupos (38% no grupo ONAF, 47% 
no grupo com oxigenoterapia convencional e 50% no grupo com VNI). 
No entanto, em análise post hoc restrita aos pacientes com hipoxemia 
inicial grave (definida por PaO2 /FiO2 ≤ 200mmHg), a taxa de 
intubações foi significantemente mais baixa nos pacientes que 
receberam oxigenoterapia de alto fluxo do que nos outros dois grupos. 
Mais ainda, a mortalidade, que foi o desfecho secundário, foi 
significantemente mais baixa no grupo ONAF do que nos outros dois 
grupos. Embora estes resultados sejam promissores, precisam ser 
confirmados por outros estudos antes que se recomende o uso 
sistemático de ONAF em pacientes com IRA e hipoxemia grave 
(DRES; DEMOULE,p.400, 2017). 

 

 Dres e Demoule (2017) mencionam outros aspectos positivos do uso da 

HFNC, como sendo uma terapia como uma proposta alternativa à VNI 

tradicional. Na mesma linha de raciocínio, Karamozous et al, (2020), em estudo 

controlado, compararam a VNI tradicional  com a terapia por alto fluxo de O2 em 

pacientes com insuficiência respiratória hipóxica aguda. Os autores concluiram  

que a HFNC resultou em redução da mortalidade nos primeiros 90 dias, mas não 

houve uma redução significativamente importante na condução para à intubação 

e ventilação invasiva; Remmy et al (2020) compreendem que a vantagem da 

HFNC frente a VNI, se dá pela primeira oferecer mais conforto aos pacientes e 

provavelmente melhora na adesão ao tratamento. 

 

4. TERAPIA DE ALTO FLUXO COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EM 

WUHAN-CHINA 

 Atualmente, os relatos mais frequentes de uso da HFNC, trazem à luz 

informações valiosas quanto ao seu emprego no tratamento ou suporte 

respiratório para pacientes com Covid-19. Sobre esse aspecto, Lu e Xu, (2020), 

concordam que a terapia por alto fluxo possui uma boa indicação para os 



pacientes infectados com hipoxemia acompanhada por dispneia. Os autores 

relatam que nos períodos de maior pico da doença, a Comissão Nacional de 

Saúde da República Popular da China teve de promover ajustes estratégicos, 

exigindo que equipes de assistência médica de várias regiões chinesas 

ajudassem a estabelecer no local algumas UTIs improvisadas durante o pico da 

pandemia. De acordo com os autores, essas UTIs improvisadas, dispunham de 

estratégias de tratamento respiratório diferentes das enfermarias gerais e das 

UTIs padrão, e desde então, permeado neste contexto, a terapia de alto fluxo de 

O2  vem desempenhando um papel importante para o tratamento da Covid-19 

na China (LU; XU, 2020). 

   

5. NOTAS FINAIS 

Por tudo o que foi descrito neste trabalho, é evidente que a técnica de 

terapia por alto fluxo de oxigênio é promissora, pois, o recurso preserva a 

mucosa das vias aéreas superiores por aquecer e umidificar o fluxo de oxigênio. 

A utilização da HFNC, ainda promove o incremento na capacidade residual 

funcional, recruta alvéolos, melhora a complacência pulmonar, auxilia na 

correção de distúrbios hipoxêmicos, impede a retenção de CO2, diminui o 

trabalho respiratório dos pacientes em insuficiência respiratória; no que se refere 

a comparação da HFNC  com a VNI, todos os autores citados que estudaram o 

assunto, apontam que por ser mais confortável ao paciente, a adesão ao 

tratamento é maior, implicando diretamente na redução para à condução até 

ventilação invasiva. 

Portanto, entendemos que toda nova proposta terapêutica carece de mais 

fontes e trabalhos para comprovar e solidificar a sua eficiência, não obstante, 

sugerimos que novos estudos sejam conduzidos para comprovar a eficácia deste 

recurso ventilatório, que atualmente vem se mostrando promissor. 
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