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Tem-se por definição que a Insuficiência Respiratória (IRp) é a incapacidade do sistema 
respiratório de desempenhar suas duas principais funções: captação de oxigênio para o 
sangue arterial e remoção de gás carbônico do sangue venoso e dos tecidos, a fim de atender 
às demandas metabólicas orgânicas.
 
Esse conceito já deixa claro que a IRp tem essencialmente 2 padrões distintos de apresentação: 
a IRp hipoxêmica e a IRp hipercápnica, que podem ou não coexistir no mesmo paciente.

Neste contexto, é importante entendermos o processo da respiração, que não é restrito ao 
pulmão e envolve toda a cascata desde a geração do estímulo elétrico no sistema nervoso 
central até a difusão dos gases na membrana alvéolo-capilar e transporte até a célula. 
Alterações em qualquer um desses pontos da cascata podem levar à IRp (Quadro 1).

Quadro 1. Mecanismos e sistemas envolvidos no processo da respiração.

1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Fonte: Própria.

Por conta dessa complexidade e para uma abordagem terapêutica correta e individualizada, 
a melhor caracterização da IRp, deve integrar um roteiro mais completo que não só defina 
a existência da condição, como aponte sua temporalidade, mecanismo fisiopatológico 
predominante e provável etiologia (Quadro 2).

´

´
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Aguda: instalação em horas ou poucos dias 
(comumente 7-10 dias) onde os mecanismos 
adaptativos centrais, musculares e 
metabólicos (renais) ainda não foram 
acionados ou o foram de forma ineficaz. É 
nesse subgrupo em que nos deteremos neste 
documento.

Tipo I ou hipoxêmica: gasometria arterial 
evidenciando hipoxemia decorrente de 
alterações da troca gasosa e/ou do transporte 
de gases.

Crônica:  a IRp já vem ocorrendo em um 
tempo suficiente para que os mecanismos 
compensatórios consigam ou tentem manter o 
equilíbrio acidobásico e a oxigenação próximo 
à normalidade.

Tipo II ou hipercápnica ou ventilatória:  
gasometria evidenciando hipercapnia com 
acidose respiratória decorrente de alterações 
do processo de ventilação que inclui a geração 
e transmissão do estímulo elétrico, a expansão 
da caixa torácica e a passagem do ar pelas vias 
aéreas.

Fonte: Própria.

Classificação quanto ao tempo de instalação

Classificação quanto ao mecanismo fisiopatológico predominante

1º  PASSO

2º  PASSO

!
Muitas vezes o tipo da IRp não poderá ser completamente definido, seja 
por não haver disponibilidade de gasometria arterial, seja por esta ainda 
não ter sido realizada (quadro inicial). Isto não pode retardar o tratamento, 
devendo haver um esforço para direcioná-lo para o tipo com maior 
probabilidade, baseado nos dados da história clínica e exame físico.

Quadro 2. Algoritmo de definição completa da Insuficiência Respiratória.
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A definição da doença de base orienta a abordagem terapêutica específica e evita  a 
perpetuação da IRp. Ex.: IRp aguda hipercápnica por crise miastênica; IRp crônica hipoxêmica 
por persistência do canal arterial.

Classificação quanto à etiologia (doença ou condição de base que deflagrou o processo)

3º  PASSO

Em virtude de suas peculiaridades e para fins didáticos, a partir daqui abordaremos os 
dois principais tipos de IRp aguda (IRpA) separadamente, embora eles possam ocorrer em 
associação ou em um momento inicial, não possam ser definidos.

2.1 IRpA hipoxêmica (Tipo I) 

2.1.1 História Clínica

A investigação clínica deve estar voltada para condições que afetem a troca gasosa, 
marcadamente o comprometimento alveolar (pneumonia, congestão, hemorragia alveolar, 
SDRA), a perfusão pulmonar (tromboembolismo, hipertensão pulmonar, vasculites, choque, 
anemias graves) e a difusão dos gases na membrana alvéolo-capilar (doenças intersticiais 
fibrosantes, congestão e doenças de depósito). A própria hipoventilação com ocupação do 
espaço alveolar por uma retenção excessiva de CO2 é causa de hipoxemia secundária, naqueles 
casos avançados de IRp ventilatória. 

Outras condições menos frequentes associadas a hipoxemia tecidual e/ou hipóxia  são a 
redução da tensão de O2 inspirado que acontece nas altitudes elevadas; as hemoglobinopatias 
que aumentam a afinidade da hemoglobina pelo O2 como a metemoglobinemia (efeito de 
alguns fármacos como dapsona, anestésicos e antimaláricos) e a carboxihemoglobinemia 
(intoxicação por monóxido de carbono) e os casos de mistura do sangue arterial e venoso 
como os shunts cardíacos e pulmonares e as malformações arteriovenosas pulmonares.

2.1.2 Exame Físico

Normalmente os pacientes com IRpA hipoxêmica se apresentam taquidispneicos, agitados, 

2. ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

!
A dispneia é o sintoma cardinal da IRpA hipoxêmica porém, por apresentar 
mecanismos complexos, pode estar mais associada a variações do pH que 
propriamente dos níveis de PaO2. Não é incomum que alguns pacientes com 
hipoxemia apresentem pouca ou nenhuma dispneia. Isso foi particularmente 
observado durante a pandemia do SARS-Cov 2, mas pode ser encontrado 
em outras situações clínicas.
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diaforéticos e com cianose de extremidades e perioral. O efeito da hipóxia tecidual pode 
causar ainda outros sintomas como fadiga, alteração do nível de consciência, cefaléia e angina 
pectoris.

2.1.3  Gasometria arterial

A gasometria é o exame padrão-ouro na detecção e quantificação da IRpA hipoxêmica. O 
critério básico é uma PaO2 < 60 mmHg em ar ambiente ou uma relação PaO2/FIO2 < 300, sendo 
que ainda se pode estratificar a gravidade da hipoxemia em leve (PaO2/FIO2 entre 200 e 299), 
moderada (PaO2/FIO2 entre 100 e 199) e  grave (PaO2/FIO2 < 100).

Caso não se disponha de gasometria, a oximetria periférica pode ser utilizada, respeitando-se 
os critérios de uma onda de pulso regular, sem interferências e com estabilidade (Figura 1), 
sendo que o critério é uma SpO2 < 92%.

2.1.4 Exames de imagem

A maioria dos pacientes com IRpA hipoxêmica irá apresentar na radiografia e/ou tomografia 
de tórax opacidades com padrão de envolvimento alveolar (consolidação, vidro fosco) ou 
intersticial (espessamento septal, nódulos, vidro fosco, faveolamento) (Figura 2). Exceção 
deve ser lembrada nos pacientes com tromboembolismo pulmonar sem infarto, onde a 
radiografia de tórax pode ser normal a despeito da gravidade da hipoxemia (a confirmação 

Figura 1. Padrões de curva pletismográfica da oximetria periférica com pulso normal, com artefato em movimento, 
com interferência e baixa perfusão.

Fonte: Adaptado de Palacios et al. (2010).
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se dará por angiotomografia) e nos casos de pneumonias virais, como por exemplo SARS-
Cov-2, onde o tênue infiltrado da radiografia convencional pode esconder extensas áreas de 
comprometimento parenquimatoso na tomografia.

Por sua praticidade e portabilidade, mais recentemente a ultrassonografia tem sido incorporada 
ao arsenal de exames de imagem que podem ajudar a identificar opacidades do parênquima 
pulmonar ou diferenciá-las de lesões pleurais ou de parede torácica.

Figura 2. Exemplos de imagens do tórax nas doenças hipoxêmicas. Radiografia do tórax com padrão de 
consolidação (A) e infiltrado intersticial difuso (B) e corte tomográfico do tórax com padrão de vidro fosco difuso 
(C).

Fonte: Imagens dos autores.

2.2 IRpA hipercápnica com acidose respiratória (Tipo II)

2.2.1 História clínica 

Não é incomum que a hipercapnia passe despercebida, muitas vezes atrasando o diagnóstico. 
Assim, é importante que na anamnese estejamos atentos a condições prévias que possam 
levar à hipoventilação tanto central (abuso de sedativos ou drogas ilícitas, doenças do sistema 
nervoso central) quanto periférica (doenças neurodegenerativas, distrofias musculares, 
deformidades torácicas, apneia obstrutiva do sono, síndrome de obesidade-hipoventilação, 
doenças obstrutivas de vias aéreas).

2.2.2 Exame físico

Os principais sinais associados à redução da ventilação são o rebaixamento do nível de 
consciência, a respiração superficial, o uso de musculatura acessória da respiração, a fraqueza 
muscular periférica, os sinais de obstrução das vias aéreas como estridor, roncos e sibilos 
até, em última análise, os sinais de falência respiratória iminente como o torpor, o coma e a 
respiração paradoxal.
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Figura 3. Paciente com crise de asma (inspiração à esquerda e expiração à direita) apresentando uso de 
musculatura acessória da respiração (esternocleidomastoideo) com retração supraclavicular e supraesternal na 
fase inspiratória (esquerda). 

Fonte: https://xlung.net/manual-de-vm/insuficiencia-respiratoria-aguda (Adaptado)

Vídeo 1. O vídeo mostra a presença de tiragem intercostal e prensa abdominal.

Fonte: Imagem dos autores.

Importante ressaltar que a taquidispneia pode ser um mecanismo compensatório da redução 
do volume corrente e portanto também um potencial sinal de hipoventilação.

O efeito vasodilatador da hipercapnia pode ainda causar venodilatação periférica e congestão 
ocular.  

2.2.3 Gasometria arterial

A gasometria arterial é o exame padrão-ouro no diagnóstico de IRpA hipercápnica com acidose. 
Os critérios gasométricos são a PaCO2 > 45 mmHg com pH < 7,35. Outro dado relevante, caso 
não haja disfunção renal associada, é o excesso de base (EB) e o bicarbonato (HCO3) em níveis 
normais, reforçando o caráter agudo da condição.

2.2.4 Exames de imagem 

Como o distúrbio principal não está associado a alterações da troca gasosa no parênquima 
pulmonar, a radiografia e/ou tomografia do tórax não mostrará opacidades alveolares 

https://xlung.net/manual-de-vm/insuficiencia-respiratoria-aguda
http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Video-1.mp4
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ou intersticiais, sendo mais comum a presença de redução dos volumes pulmonares sem 
alterações da densidade pulmonar ou mesmo hiperlucência difusa com aumento dos volumes 
pulmonares nos casos de doenças obstrutivas das vias aéreas, como DPOC e asma. Os exames 
radiológicos também podem ajudar na avaliação de deformidades da caixa torácica e alterações 
pleurais que possam justificar a hipoventilação, incluindo a ultrassonografia do tórax citada 
anteriormente.

Figura 4. Exemplos de imagens do tórax nas doenças hipercápnicas. Radiografia de tórax com padrão de 
hiperinsuflação em paciente DPOC (A) e padrão de redução dos volumes pulmonares em paciente com síndrome 
dos pulmões encolhidos associado a Lúpus (B).

Fonte: Adaptado de Irion et al., 2007; Costa et al., 2004.

A

2.3 IRpA mista

Definida como a coexistência de critérios clínicos, radiológicos e gasométricos para as 
duas condições: hipoxemia e hipercapnia com acidose. Pode estar associada a uma doença 
predisponente aos dois distúrbios (Ex.: exacerbação de DPOC); a duas ou mais patologias 
combinadas (Ex.: miastenia gravis descompensada por pneumonia) ou como parte de um 
estágio avançado de uma dos distúrbios (Ex.: PAC grave com fadiga muscular).

3. ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
 

A abordagem terapêutica da IRpA se divide em 2 tópicos: a otimização da troca gasosa 
(de caráter mais urgente) e o controle da doença de base que deflagrou o processo. Neste 
documento nos deteremos no primeiro tópico por ser o tratamento da doença de base  
específico para cada situação.

Importante relembrar como foi salientado anteriormente, que pode não haver tempo hábil ou 
recurso gasométrico para a diferenciação do tipo de IRpA e que essa condição não deve ser 
motivo de retardo do tratamento, devendo-se usar outras ferramentas da história clínica e 
exame físico para guiar a terapêutica inicial (Fluxograma 1).

B
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Fluxograma 1. Abordagem terapêutica geral da IRpA 

Fonte: Própria

3.1 IRpA hipoxêmica (Tipo I)

O tratamento clássico da IRpA hipoxêmica é a oferta suplementar de O2 que terá dois alvos 
principais a serem atingidos:

a) Manutenção da saturação periférica de O2 (SpO2) ≥ 92% ou > 94% se gestante, e 
PaO2 ≥ 60 mmHg (exceção nos casos de retenção crônica de CO2, onde o alvo deve 
ser SpO2 ≥ 90%).

b) Redução do trabalho respiratório: f < 30 irpm e ausência de uso de musculatura 
acessória.

Por conta do risco de piora da lesão pulmonar induzida pelo próprio esforço 
respiratório (Lesão pulmonar auto-induzida), o alvo da redução do trabalho 
respiratório tem que ser atingido junto com a melhora da hipoxemia, sob 
pena de deterioração clínica posterior e piora do desfecho da IRpA.
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Os dispositivos de oxigenioterapia devem ser utilizados obedecendo um fluxo do menos 
invasivo para o mais invasivo, respeitando suas indicações e limitações, sempre visando 
atingir os alvos acima definidos (Fluxograma 2). Eles são divididos em sistemas de baixo fluxo 
e sistemas de alto fluxo (Quadro 3).

a) Baixo fluxo: Por definição, são dispositivos que fornecem uma fração inspirada de 
oxigênio (FIO2) variável, dependendo da demanda inspiratória do paciente. Como 
exemplo temos:

• Cateteres nasais;

• Máscaras faciais simples;

• Máscara com reservatório não reinalante (MRNR) / Máscara com reservatório 
reinalante parcial (MRRP).

b) Alto fluxo: São dispositivos que fornecem uma FIO2 fixa (0,24 - 1,0) independente 
do padrão ventilatório do paciente:

• Máscara de Venturi;

• Cânula Nasal de Alto Fluxo. 

A abordagem terapêutica da IRpA hipoxêmica também poderá ser realizada através de sistemas 
de suporte respiratório com pressão positiva que são: CPAP (por sistemas convencionais ou 
pelo ELMO cpap), VNI (Bilevel) ou Ventilação Invasiva.

3.1.1. Oxigenoterapia de baixo fluxo

3.1.1.1 Cateter nasal

Pode ser tipo cateter único (mais profundo em uma única narina) ou tipo óculos com 
duas entradas curtas acopladas às narinas (mais utilizado por ser mais confortável e com 
melhor fixação). A fonte alimentadora de O2 pode ser por canulação central ou por cilindros 
pressurizados (método mais utilizado em ambientes hospitalares) ou pode ser por sistemas 
de captação de O2 do ar ambiente (concentradores) ou sistemas de O2 líquido armazenado em 
pequenos cilindros, opções mais adequadas para a oxigenoterapia domiciliar.

Hipoxemias leves, passíveis de correção com fluxos de até 4 L/min.

INDICAÇÃO:

3.1.1.2 Máscara facial simples

Praticamente igual ao sistema de cateter, apenas substituindo a cânula nasal por uma máscara 
simples de plástico transparente, de sistema aberto, ligada à fonte de O2. Raramente utilizado 
na atualidade.

Acima dessa vazão, o ar rápido, frio e seco dos cateteres nasais pode ser 
desconfortável e causar ressecamento da mucosa e epistaxe.

http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/IRpA-Hipoxemica.pdf
http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Quadro-3.pdf
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A

Figura 5. Representação da máscara facial simples. A abertura da porta lateral da máscara permite que o ar 
ambiente se misture com o oxigênio fornecido e possibilita que o ar exalado escape.

Fonte: Hudson mask. (From Nicol M, Bavin C, Cronin P, et al. 2012 Essential Nursing Skills, 4th edn. Mosby Elsevier, 
Edinburgh.).

Hipoxemias leves, passíveis de correção com fluxos de 5 a 10  L/min, nos 
pacientes com contraindicação ou intolerância ao cateter.

3.1.1.3 Máscara com Reservatório Não Reinalante (MRNR) e Máscara com Reservatório 
Reinalante Parcial (MRRP)

A MRNR é um sistema fechado de oxigenioterapia onde o O2 da fonte alimentadora passa 
primeiro por um reservatório tipo bolsa acoplado à máscara antes de ser ofertado ao paciente. 
Neste sistema há válvulas unidirecionais na saída da bolsa e na própria máscara que não 
permitem que o ar expirado seja reutilizado, retirando todo o CO2 exalado e enriquecendo de 
O2 o ar da bolsa (Figura 6). Esse recurso permite uma oferta de O2 de até 90% (fluxos de 8 a 
15 L/min).

INDICAÇÃO:
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Figura 6. Representação da Máscara com Reservatório Não Reinalante e seus componentes.

Fonte: Google Imagens, 2020 (Adaptado).

A MRRP não contém válvulas unidirecionais na máscara. Ocorre que durante a inspiração o 
O2 flui para o interior da máscara pelos orifícios laterais e passa diretamente para o paciente, 
e durante a expiração parte do ar é exalado e armazenado na bolsa. À medida que a bolsa 
se enche de O2 e gás do espaço morto, dois terços finais da expiração escapam através das 
portas de expiração da máscara (Figura 7). Esse recurso permite uma oferta de O2 de até 76% 
(fluxos de 8 a 15 L/min).

Figura 7. Representação da Máscara com Reservatório Reinalante Parcial e seus componentes.

Fonte: Google Imagens, 2020 (Adaptado).
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Ressalta-se que a bolsa requer um fluxo mínimo de 8 L/min para prevenir o colapso na 
inspiração. Dependendo da rede de gases, o fluxo mínimo passa a ser de 10 L/min para permitir 
o enchimento completo do reservatório, evitando a  reinalação de CO2.

hipoxemias acentuadas não corrigidas (PaO2 < 60 mmHg e SpO2< 92%) e /ou 
manutenção de trabalho respiratório alto (f ≥ 30 ipm ou uso de musculatura 

acessória) por cateteres nasais ou sistema de Venturi.

Normalmente indicada em hipoxemias leves/ moderadas, quando não há 
correção com o cateter nasal ou quando há alguma contraindicação ou 

intolerância ao cateter.

Por ser um sistema fechado, a MRNR é uma alternativa a Venturi, mesmo 
em hipoxemias menos acentuadas, se o risco biológico de disseminação de 
partículas no ambiente for alto.

3.1.2 Oxigenoterapia de alto fluxo

3.1.2.1 Máscara com Válvula de Venturi

As válvulas de Venturi são dispositivos que também recebem o O2 de uma fonte alimentadora 
estacionária (canulação central ou cilindro) e por meio de mecanismo de arrasto, conseguem 
promover uma mistura com o ar ambiente e liberar essa mistura com uma FIO2 definida, de 
acordo com o tamanho das aberturas da válvula e da vazão do fluxo da fonte alimentadora 
(efeito Venturi). Esse fluxo mais intenso é diluído por uma pequena traquéia que conecta a 
válvula à máscara e ofertado ao paciente. Existem sistemas com uma única válvula ajustável 
e outros com válvulas de cores variadas que indicam a FIO2 e a vazão do fluxo necessária 
para o correto efeito. As válvulas disponibilizadas são as de 24% (azul), 28% (amarela), 31% 
(branca), 35% (verde), 40% (rosa) e 50% (laranja) que podem variar de cor e respectiva FIO2 
de acordo com cada fabricante (Figura 8).

!
A máscara de Venturi e o cateter nasal são sistemas abertos que podem 
disseminar moléculas respiráveis a uma distância considerável e esse 
risco biológico deve ser levado em conta quando usados em doenças com 
transmissão inalatória, em ambientes sem pressão negativa e com equipes 
sem os devidos equipamentos de proteção individual.

INDICAÇÃO:

INDICAÇÃO:
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Figura 8. Válvulas de Venturi. Ressalta-se que dependendo do fabricante as cores e suas respectivas ofertas de 
FIO2 podem ser alteradas.

Fonte: https://enfermagemcomamor.com.br/index.php/2018/06/04/aprendendo-sobre-a-mascara-de-venturi/

3.1.2.2 Cânula Nasal de Alto Fluxo

A oxigenoterapia com cânula nasal de alto fluxo (CNAF) consiste no fornecimento de mistura 
de gases, oxigênio e ar comprimido, umidificado e aquecido, que possibilita uma oferta de 
fluxos de até 60 L/min) e frações inspiradas de oxigênio (FIO2) precisas de até 100% (Figura 9)

Figura 9. Componentes básicos da CNAF. Sistema CNAF (sistema de câmara de umidificação autoalimentável 
MR290) montado com componentes comumente disponíveis, inclusive misturador de ar/oxigênio, permitindo de 
0,21 a 1,0 de FIO2; aquecedor/umidificador, circuito aquecido e cânula. O gás é aquecido e umidificado por meio 
de uma umidificação ativa e fornecido por meio de um circuito inspiratório aquecido de ramo único. O paciente 
respira o gás medicinal adequadamente aquecido e umidificado através de cânulas nasais de silicone que devem 
ocluir até 50% das narinas.
 
Fonte: Adaptada de Nishimura et al., 2015.

Circuito inspiratório aquecido

Cânula Nasal

Medidor de vazão

Misturador de oxigênio
e ar comprimido

http://https://enfermagemcomamor.com.br/index.php/2018/06/04/aprendendo-sobre-a-mascara-de-venturi/
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Destacamos abaixo cinco efeitos fisiológicos da CNAF que contribuem para a sua eficácia na 
IRpA (SHARMA et al., 2022), são eles: 

• “Lavagem” fisiológica do dióxido de carbono (CO2) presente espaço morto anatômico 
das vias aéreas superiores;

• Diminuição da frequência respiratória;

• Oferta de uma pequena pressão positiva expiratória final (PEEP) e aumento do 
volume pulmonar;

• Manutenção da umidificação e aquecimento das vias aéreas superiores e do 
funcionamento do sistema mucociliar;

• Eficácia do oxigenador, proporcionando uma FIO2 constante.

• Hipoxemias moderadas/acentuadas não corrigidas (PaO2 < 60 
mmHg e SpO2< 92%) e /ou manutenção de trabalho respiratório 
alto (f ≥ 30 irpm ou uso de musculatura acessória) com Sistema 
de Venturi ou Máscara com reservatório.

• Hipoxemia de qualquer intensidade com intolerância a outros 
sistemas de baixo ou alto fluxo.  

INDICAÇÃO:

Além dessa indicação, ela tem sido estudada e aplicada na doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) leve a moderada (Cortegiani et al., 2020), pós extubação (Thille et al., 2019) e em 
outros cenários associados à disfunção respiratória.

A Figura 10 mostra uma esquematização de recomendações e certezas de evidências, segundo 
as Diretrizes de práticas clínicas da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, quanto ao uso 
da CNAF no ambiente clínico.

Fort e
Recomen da çã o

condicional
re comen da çã o

Após Extubação
(certeza moderada)

condicional
re comen da çã o

Pós-operatório em pacientes
de alto risco e/ou obesos após
cirurgia cardíaca ou toracíca

 (certeza moderada)

nã o
re comen da çã o

Período peri-intubação
(certeza moderada)

Quando a Cânula Nasal de Alto Fluxo deve ser usada no ambiente clínico?

Figura 10. Esquema de recomendações e certezas de evidências segundo as Diretrizes de práticas clínicas da 
Sociedade Europeia de Medicina Intensiva.

Fonte: Adaptada de Rochwerg et al., 2020.
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Ajustes iniciais e monitorização: 

• Para iniciar a terapia recomendamos os seguintes parâmetros:

• Titular o fluxo total inicialmente em 40 L/min - 50 L/min avaliando a redução da 
frequência respiratória (f);

• Aumentar o fluxo total até 60 L/min se alta demanda ventilatória, buscar alvo de f 
< 24 irpm;

• Titular FIO2 para saturação alvo ≥ 92 a 96 %, evitando a hiperóxia;

• Titular temperatura (37oC).

• Orientar o paciente a manter a boca fechada o máximo de tempo possível. 

Desmame da CNAF:

O processo de desmame da CNAF ainda é motivo de debate devido à escassez de ensaios 
clínicos randomizados. Atualmente encontra-se em andamento o ensaio SLOWH, o primeiro 
estudo a avaliar as estratégias de desmame da CNAF em adultos. 

No estudo os autores utilizam as seguintes definições:

Sucesso do desmame: definido como uma condição na qual o paciente atende a 
todos os critérios de desmame após 24 horas da transição para oxigenoterapia 
convencional. 

Falha do desmame: definida como os pacientes que requerem reaplicação da 
CNAF dentro de 24h após a transição para oxigenoterapia convencional ou que 
necessitam de VNI ou intubação endotraqueal durante o período de desmame da 
CNAF ou dentro de 24h após a transição para a oxigenoterapia convencional. 

Recomenda-se iniciar o julgamento clínico sobre desmame após 24 horas do início da terapia. 
Esse processo pode iniciar com o seguinte passo:

• Reduzir a FIO2 para manter uma SpO2 de 92-96%, mantendo o fluxo máximo inicial 
tolerado pelo paciente;

A CNAF não está indicada nos casos de IRpA mista
ou isoladamente hipercápnica. 

!
A falha da CNAF pode causar atraso na intubação e piores resultados 
clínicos em pacientes com insuficiência respiratória. O índice ROX
[(SpO2 / FIO2) / f] x 100 tem se mostrado um bom preditor de sucesso para 
a CNAF. Um valor de ROX > 4.88 medido 2, 6 ou 12 horas após o início da 
CNAF está associado a um menor risco de intubação. Para um índice ROX < 
3.85 após 2h, o risco de falha da CNAF é ALTO.

Valores de ROX de 3.85 a 4.88 indicam que a pontuação pode ser repetida 
uma ou duas horas depois para avaliação posterior.
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• Ao atingir uma FIO2 de 40%, mantendo SpO2 > 92%, iniciar redução de fluxo total de 
10 em 10 L/min. Ao reduzir, deve ser observado sinais como aumento de f ou sinais 
clínicos de aumento do trabalho respiratório (uso de mm. esternocleidomastóideo 
e demais músculos acessórios da respiração);

• Seguir com desmame de fluxo se f < 25 irpm, sem sinais de desconforto respiratório, 
mantendo SpO2 > 92%;

• Caso falhe na redução de fluxo, retornar para o fluxo anterior, aguardar estabilização 
do quadro e investigar a causa de não tolerância;

• Se sucesso na redução de fluxo, seguir com diminuição e avaliação a cada 4h, até 
atingir 30 L/min, mantendo f < 25rpm, sem sinais de desconforto respiratório e 
SpO2 > 92%;

• Em seguida, tentar fazer a transição para outro dispositivo de oxigenoterapia 
conforme necessário, descontinuando à CNAF.

3.1.3 Suporte Respiratório com Pressão Positiva

3.1.3.1 CPAP

3.1.3.1.1 CPAP com sistemas convencionais

Consiste na aplicação de uma pressão positiva contínua ao sistema respiratório, através de 
interfaces do tipo: almofadas nasais, máscaras nasal, facial, facial total e capacete Helmet 
(Figura 11) oferecida por ventiladores mecânicos convencionais de UTI, naqueles usados 
também para VNI ou por outros sistemas de fluxo.

A B C

D E F

Figura 11. Tipos de interfaces que podem ser usadas durante o CPAP e a VNI. A: máscara nasal, B: máscara oro-
nasal, C: almofadas nasais, D: máscara oral, E: máscara facial total e F: fotografia do capacete.

Fonte: Adaptado de BaHammam et al., 2018.
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Essa terapia é ofertada com um único nível de pressão positiva contínua aplicada na via aérea 
(Figura 12).

Figura 12. Representação do modo CPAP. Efeitos do modo CPAP sobre o padrão respiratório. Observa-se a 
variação de fluxo e volume corrente na dependência do esforço respiratório e na capacidade do paciente de 
variar a pressão alveolar (linha azul).

Fonte: https://xlung.net/manual-de-vm/ventilacao-nao-invasiva-bases-fisiologicas

Fonte: Adaptado de Holanda MA (Manual de VM - plataforma Xlung).

Os efeitos fisiológicos agudos do CPAP na hipoxemia e suas principais aplicações clínicas estão 
resumidos no Quadro 4. 

Quadro 4. Efeitos fisiológicos agudos do CPAP, suas principais aplicações clínicas na hipoxemia 
e ajustes iniciais.

MODO DA 
VNI

EFEITOS FISIOLÓGICOS 
AGUDOS

APLICAÇÕES CLÍNICAS AJUSTES INICIAIS

CPAP •   Aumento da capacidade 
residual funcional (CRF)

•   Abertura de alvéolos com 
edema, colapsados ou 
atelectasiados

•   Melhora da complacência 
pulmonar

•   Melhora da relação V/Q

•   Redução do trabalho 
respiratório 

•   Redução da pré carga do 
VD e pós carga do VE

*IRp hipoxêmica com 
“colapso ou edema 
alveolar”:

•   Pós operatório 
(atelectasia) 

•   SDRA leve a moderada

•   Edema agudo de 
pulmão cardiogênico

•   Imunossuprimidos com 
infiltrado pulmonar

CPAP 5 a 10cmH2O e 
FIO2 necessária para 
manter SpO2 ≥ 92%

http://https://xlung.net/manual-de-vm/ventilacao-nao-invasiva-bases-fisiologicas
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• Hipoxemia moderadas/acentuadas não corrigidas (PaO2 < 60 
mmHg e SpO2< 92%) e /ou manutenção de trabalho respiratório 
alto (f ≥ 30 irpm ou uso de musculatura acessória) com Sistema 
de Venturi ou Máscara com reservatório.

• Hipoxemia de qualquer intensidade com intolerância a sistemas 
de oxigenioterapia de baixo ou alto. 

INDICAÇÃO:

Contraindicação:

Absolutas:

• Necessidade de intubação imediata;
• Parada cardíaca ou respiratória;

Relativas:

• Incapacidade de cooperar com a terapia e proteger as vias aéreas ou secreções 
abundantes;

• Nível de consciência rebaixado (exceto acidose hipercápnica em DPOC);
• Falência orgânica não respiratória (encefalopatia, arritmias malignas, ou hemorragia 

digestiva grave com instabilidade hemodinâmica);
• Cirurgia facial ou neurológica;
• Trauma ou deformidade facial;
• Alto risco de aspiração; 
• Obstrução de vias aéreas superiores;
• Anastomose de esôfago recente (evitar pressurização > 20 cmH2O).

!
A escolha adequada da interface é fundamental para o conforto, tolerância 
e o sucesso da VNI. Atenção para a diferença das máscaras não ventiladas 
(não possui válvula antiasfixia) e ventiladas (Figura 13). A primeira deve 
ser usada com o circuito de ramo duplo e a segunda deve ser utilizada com 
o circuito de ramo único.
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Entrada para medição de O²

Não ventilada
Sem válvula de exalação

Ventilada
Com válvula de exalação

Figura 13. Representação dos componentes de uma Máscara oronasal com a válvula ventilada/anti asfixia 
(transparente) e não ventilada (azul).

Fonte: Adaptado de Franke et al., 2022. 

A interface deve ser ajustada ao rosto e não permitir a compressão da face, evitando danos 
isquêmicos secundário à compressão nasal, principalmente aqueles que necessitam de 
assistência ventilatória contínua por tempo superior a 24 horas. Atualmente temos no mercado 
nacional interfaces do tipo capacete que possibilitam uma maior tolerância à terapia, ao 
mesmo tempo que minimizam as lesões diretas sobre a face, bem como, redução considerável 
do vazamento quando comparadas às demais interfaces.

O CPAP pode ser aplicado por meio de ventilador convencional de UTI, mas os específicos 
têm potenciais vantagens, incluindo compensação de vazamentos e controle de parâmetros 
essenciais como FIO2 e alarmes. 

É importante lembrar que os pontos de exalação desses equipamentos são diferentes. No 
ventilador convencional a exalação ocorre normalmente pela válvula exalatória do próprio 
equipamento, sendo então utilizado com interface não ventilada e circuito de ramo duplo, 
enquanto que no ventilador específico para VNI a exalação geralmente é realizada na válvula 
exalatória existente na própria máscara ou inserida no circuito com ramo único. 

Recentemente os ventiladores estão sendo produzidos com a possibilidade de ventilação 
invasiva, CPAP, VNI e até mesmo com oxigenoterapia de alto fluxo. 

Monitoramento:

Recomenda-se monitorar durante o uso do CPAP:

• Volume corrente;

• Frequência respiratória;
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• Saturação periférica de oxigênio;

• Monitoramento gráfico (se disponível);

Assincronias, escapes, autoPEEP, esforços ineficazes e mecanismos de compensação de 
vazamento.

3.1.3.1.2 ELMO cpap

O ELMO, uma interface não invasiva do tipo capacete, desenvolvida no Ceará inicialmente 
para o tratamento de pacientes com IRpA hipoxêmica por COVID-19, possibilita a oferta de 
alto fluxo de gás por dois fluxômetros de 30 L/min cada (ar comprimido e oxigênio), com a 
possibilidade de fornecer fração inspirada de oxigênio (FIO2) de até 100% e gerar pressão 
positiva (CPAP) no dispositivo, através de uma válvula de PEEP. Ademais, não necessita de 
ventilador mecânico ou mesmo energia elétrica, sendo aplicável também em unidades como 
enfermarias e emergências (Figura 14).

Figura 14. Representação dos componentes do sistema ELMOcpap. HEPA: high-efficiency particulate air (filtro 
de ar particulado de alta eficiência); e HME: heat and moisture exchanger (filtro trocador de calor e umidade).

Fonte: Tomaz et al., 2022.

• Hipoxemia moderadas/acentuadas não corrigidas (PaO2 < 60 
mmHg e SpO2< 92%) e /ou manutenção de trabalho respiratório 
alto (f ≥ 30 ipm ou uso de musculatura acessória) com Sistema 
de Venturi ou MRNR.

• Hipoxemia de qualquer intensidade com intolerância a sistemas 
de oxigenioterapia de baixo ou alto.

INDICAÇÃO:
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Assim o ELMOcpap apresenta-se como uma nova alternativa de suporte respiratório 
pressurizado não invasivo  para o tratamento da IRpA hipoxêmica.

Contraindicações:

• Torpor ou agitação psicomotora, desorientação com incapacidade de cooperar;  

• Sinais de fadiga muscular respiratória persistente (respiração paradoxal, uso de m. 
acessória);  

• Pneumotórax não drenado;  

• Patologias exacerbadas do canal auditivo;  

• Náuseas ou vômitos;  

• Claustrofobia intensa sem controle;  

• Instabilidade hemodinâmica (PAS < 90mmHg ou PAM < 65mmHg) com necessidade 
de drogas vasoativas ascendente;  

• Risco iminente de parada respiratória.  

O ELMOcpap  não é indicado para IRpA hipercápnia com acidose.

O Quadro 5 descreve os principais benefícios e desafios do ELMO em comparação com a 
máscara facial (Full face) para a aplicação de CPAP.

Quadro 5. Principais benefícios e desafios do ELMO em comparação com a máscara facial (Full 
face).

BENEFÍCIOS
Redução da aerossolização e da exposição a vírus como SARS-Cov-2 com ajuste adequado 
na cervical.
Permite nutrição, hidratação enteral, comunicação verbal do paciente com equipe, boa 
visualização do ambiente, possibilitando melhor cooperação.
Vazamento de ar limitado com ajuste adequado na cervical.

Sem lesões de pele facial com adaptação independente da anatomia do rosto do paciente.

Usado sem ventilador mecânico e sem rede elétrica.

DESAFIOS
Grande espaço morto (necessita de no mínimo 40 L/min de fluxo total de gás para a “lavagem” 
do espaço morto interno).
Ruído interno (minimizado pelo filtro HME, funcionando como um “abafador” de ruído).

Lesão de pele nas regiões das axilas e pescoço.

Irritação ocular após uso por tempo prolongado.

Curva de aprendizado da equipe e aceitação do ELMOcpap como uma opção de tratamento 
que melhora os resultados.

Fonte: Adaptada de AMIRFARZAN et al., 2021.
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O ELMOcpap deve ser mantido o máximo de tempo tolerado pelo paciente. Recomendamos 
na fase aguda da insuficiência respiratória a manutenção da terapia contínua por 24 horas 
sempre que possível. Breves interrupções para melhorar a facilidade de alimentação e 
fornecer um curto período de “descanso” do ELMOcpap podem ser consideradas, alternando 
com oxigenoterapia como Cânula Nasal de Alto Fluxo. 

O desconforto é uma das principais causas de falha do suporte ventilatório não-invasivo. 
Semelhante à ventilação mecânica invasiva, a sedação tem sido utilizada como recurso que 
pode auxiliar no sucesso dessa terapia. No entanto, os pacientes submetidos à terapia com 
CPAP não podem ser fortemente sedados (LIU et al., 2011). A dexmedetomidina é o agente 
preferencial para sedação de pacientes que recebem CPAP por capacete na UTI quando 
necessário (CABRINI et al., 2011.; AMIRFARZAN et al., 2021).  

Maiores detalhes como videoaulas, vídeos instrucionais, biblioteca e muito mais, estão 
acessíveis no site: https://sus.ce.gov.br/elmo/ atualizado de forma permanente.

3.1.3.2 Ventilação Não Invasiva (Bilevel)

No contexto da IRpA hipoxêmica, a VNI (Figura 15) poderá ser usado em situações específicas, 
usualmente quando se necessitar de níveis mais elevados de pressão expiratória final (≥10 
cmH2O), como por exemplo na obesidade mórbida ou nos casos de IRpA mista.

As suas principais vantagens sobre a ventilação mecânica invasiva (VMI) incluem a prevenção de 
complicações relacionadas à intubação orotraqueal (IOT), redução do desconforto respiratório 
do paciente, preservação da consciência, fala, deglutição e atividade muscular esquelética e 
respiratória, e manutenção de mecanismos de proteção das vias aéreas superiores (BELLO 
et al., 2016;  PONTES et al., 2017). Em relação às desvantagens incluem-se a necessidade de 
colaboração do paciente e tempo maior de ventilação para correção dos distúrbios das trocas 
gasosas.  

Figura 15. Representação do modo Bilevel. Efeitos agudos da aplicação de VNI sobre o padrão respiratório. 
Observa-se que o VC é elevado de imediato, o que leva a uma redução do esforço muscular respiratório (Pmus) 
nos ciclos subsequentes. A Pressão de Suporte (PS) corresponde à diferença entre IPAP-EPAP. IPAP: Inspiratory 
Positive Airway Pressure; EPAP: Expiratory Positive Airway Pressure.

Fonte: https://xlung.net/manual-de-vm/ventilacao-nao-invasiva-bases-fisiologicas

Volume
(ml)

Fluxo
(l/min)

IPAP

EPAP

Pmus

PS}
Pressão
(cmH2O)

https://sus.ce.gov.br/elmo/
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Preditores de sucesso e falha da VNI:

Os principais fatores associados ao sucesso incluem:

• Sincronia paciente-ventilador;

• Dentição intacta;

• Baixos escores de APACHE II;

• Nível de consciência preservado;

• Pouco vazamento, com adequada compensação;

• Pouco secreção e boa tolerabilidade à interface. 

Os principais fatores associados à falha incluem: 

• Escores de gravidade elevados (APACHE II, SAPS II (>34), SOFA (> 5));

• Pacientes idosos;

• Ausência de melhora clínica após 1h de VNI;

• Disfunção de múltiplos órgãos;

• Status pré-mórbido (incapacidade de realizar o autocuidado);

• Dificuldade em identificar a etiologia da IRpA;

• PaO2/FIO2 < 150mmHg;

• Ajustes de altos volumes correntes. 

Mais recentemente, podemos incluir nessa lista a escala HACOR (Figura 16), desenhada 
e validada como um escore de predição clínica para falha da VNI de pacientes com IRpA 
hipoxêmica. Escore HACOR > 5 pontos após 1 hora do início da VNI predispõe alto risco de 
falha da terapia. 

Figura 16. Escala HACOR que varia de 0 a 25 pontos, quanto maior a pontuação total maior o risco de falha da 
VNI.

Fonte: Adaptado de Duan et al., 2017.
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!

!

Espera-se sucesso na população hipercápnica com o uso da VNI em 75% 
dos casos, e nos hipoxêmicos em cerca de 50%. Quando houver falha da 
VNI, recomenda-se imediata intubação orotraqueal  e ventilação invasiva. 
A postergação desse procedimento está associada a piora de desfecho e 
aumento da mortalidade. 

Os primeiros dias de VM (usualmente as primeiras 48h) são o período 
mais crítico dos casos com IRpA hipoxêmica grave, portanto quanto mais 
precoces e acertadas forem as medidas nessa fase, melhores serão as 
chances de recuperação do paciente.

3.1.3.3 Ventilação Mecânica Invasiva

A assistência ventilatória invasiva no paciente com IRpA tipo I visa dar suporte à reversão 
da hipoxemia em tempo hábil para a recuperação do parênquima pulmonar lesionado, 
sem prejuízos adicionais relacionados à própria ventilação mecânica, por mecanismos de 
barotrauma, volutrauma, atelectrauma e biotrauma, também chamado de lesão inflamatória 
induzida pela ventilação mecânica (VILI).

Monitorização da mecânica respiratória

O cálculo da complacência estática pulmonar (Cst) e da resistência das vias aéreas (Rva) será 
fundamental na definição do padrão de acometimento respiratório, bem como na monitorização 
do risco de lesões induzidas pelo ventilador, marcadamente o de altas pressões transalveolares 
(Pressão de Platô); de grandes variações da pressão alveolar entre a inspiração e a expiração 
(Driving Pressure ou Pressão de distensão) e do aprisionamento aéreo anormal (auto-PEEP) 
que são os principais preditores desse tipo de lesão (Figura 17).

A definição do padrão da mecânica respiratória vigente servirá de guia para a escolha da 
estratégia ventilatória mais adequada. São eles: 

• Padrão restritivo: Cst reduzida (< 50 ml/cmH2O) e Rva normal. Mais comum na SDRA, 
doenças intersticiais e deformidades da caixa torácica.

• Padrão obstrutivo: Rva aumentada ( > 10 cmH2O/L/s) e Cst normal. Usualmente 
presença de auto-PEEP. Mais encontrado nas doenças obstrutivas de vias aéreas 
(DPOC, asma, bronquiolites). 

• Padrão misto: associação do padrão restritivo e obstrutivo.

Hipoxemias acentuadas refratárias (PaO2 < 60 mmHg e SpO2< 92%) ou 
persistência do trabalho respiratório aumentado (f ≥ 30 irpm ou uso de 

musculatura acessória) a despeito do uso dos sistemas de oxigenioterapia de 
baixo ou alto fluxo ou de outros suportes respiratórios com pressão positiva.

INDICAÇÃO:
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• Padrão inespecífico: Cst e Rva normais. Sugere causas extrapulmonares de IRpA.

Os parâmetros a serem observados visando a redução dos riscos de lesão induzida pela VM 
são:

• Pressão de platô < 30 cmH2O;

• Pressão de distensão (Driving pressure = Pressão de platô - PEEP) < 15 cmH2O, 
sempre que possível;

• Ausência de auto-PEEP;

• Ajuste da fração inspirada de oxigênio (FiO2 ) para manter uma PaO2 entre 65 - 80 
mmHg.

Figura 17: Cálculo da mecânica respiratória.

Fonte: Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica – 2013. AMIB/SBPT. Tema 7.

Esse conceito de equilíbrio entre promover a melhora da oxigenação sem causar maior 
dano ao tecido pulmonar doente norteia a estratégia utilizada nos pacientes com SDRA e é 
chamada de Estratégia Protetora Pulmonar. É essa estratégia que sugerimos como modelo 
para a ventilação invasiva, de uma forma geral, dos pacientes hipoxêmicos graves, embora 
uma  parte desses pacientes não preencham os critérios da síndrome.

Ajustes iniciais da Estratégia Protetora Pulmonar

• Inibição dos esforços musculares respiratórios com sedação e analgesia adequada 
e bloqueio neuromuscular nas primeiras 48h (Prevenção do volutrauma).

• Modo ventilatório: modo assistido-controlado podendo ser ciclado a volume (VCV) 
ou ciclado a tempo e limitado a pressão (PCV), reavaliado nas primeiras horas de 
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acordo com o quadro clínico e gasométrico.

• Cálculo do peso ideal: Fórmula Peso ideal (kg) ARDSNET: Homem 50 + 0,91 x (altura 
– 152,4cm) / Mulher 45,5 + 0,91 x (altura – 152,4cm). Veja o vídeo de como estimar 
a altura do paciente em ventilação mecânica (https://xlung.net/discussion/1/
topic/274).

Fórmula de Chumlea para altura:
Homem = 64,19 - (0,04 x idade) + (2,02 x altura do joelho)
Mulher = 84,88 - (0,24 x idade) + (1,83 x altura do joelho)

• FIO₂: a menor possível para manter uma SpO₂ entre 92 e 96%.

• Volume Corrente (VC): 6 ml/kg peso ideal. Nos casos graves de SDRA pode-se 
reduzir ainda mais ( até 3 ml/kg peso ideal). (Prevenção do barotrauma e VILI). A 
hipoventilação decorrente da redução do VC promoverá acidose respiratória com 
hipercapnia que poderá ser tolerada desde que o pH permaneça maior que 7,20 e 
que não haja contraindicação para a retenção de CO2 (hipercapnia permissiva).

• Frequência respiratória (f ): controlada de 15 a 20 irpm. Em caso de doenças 
restritivas mais acentuadas pode-se utilizar f mais elevadas (> 20 irpm) para 
garantia do volume minuto, desde que evitada auto-PEEP. Reajustar de acordo com 
a gasometria.

• Fluxo inspiratório: suficiente para manter inicialmente relação I:E em 1:2 a 1:3. 
Usualmente  5 a 6 vezes o volume minuto (VC x f)

• Tempo inspiratório:  ao redor de 1.0s (+/– 0,2s).

• PEEP: inicial 5 cmH₂O (8-10 cmH₂O, se obesidade mórbida). 

• Sensibilidade: suficiente para evitar o autodisparo e ao mesmo tempo o esforço 
muscular ineficaz. Usualmente -1 a -2 cmH2O (pressão) ou 1 a 2 L/min (Fluxo).

• Alarmes: Regular de forma individualizada, usando critérios de especificidade e 
sensibilidade adequados para o quadro clínico do paciente. Ex. de ajuste inicial:

- Modo VCV - alarme de pressão máx 10cmH₂O acima do pico de pressão;

- Modo PCV – alarme de VC (mín e máx) +/- 20% do programado.

• Umidificação/aquecimento: Utilizar aquecedores e umidificadores passivos (filtro 
HME + HEPA ou HMEF) em pacientes sob VM. Em pacientes hipersecretivos, ou 
aqueles que apresentam secreção espessa deve-se utilizar umidificação ativa, para 
evitar oclusão do tubo orotraqueal.

• Pressão do balonete (cuff): Ajustar a pressão do balonete do tubo traqueal entre 
25-32 cmH₂O, checar e zerar vazamentos. Avaliar raio-X de tórax após IOT para 

http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Calculo-do-peso-ideal-pag-31.mp4
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checar posição do tubo e achados radiológicos.

• Seguimento: Colher gasometria arterial após 30 minutos de ventilação estável. 
Observar as metas da troca gasosa e fazer os reajustes. Nos casos em que o 
repouso muscular não se faz mais necessário, iniciar o mais rápido possível um 
modo assistido de ventilação, visando evitar a atrofia/disfunção diafragmática e o 
prolongamento do tempo de ventilação mecânica.

Outras medidas gerais nos pacientes com SDRA:

Monitorizar PAM de forma invasiva; evitar balanço hídrico positivo se possível; evitar 
assincronias do tipo duplo-disparo e disparo reverso, eventualmente com administração de 
BNM e solicitar consultoria de equipe experiente no manejo de pacientes com SDRA, de modo 
remoto, presencialmente ou por meio de recursos de telemedicina. 

!
Avaliar e identificar diariamente o paciente com indicação de descontinuar a 
ventilação, por meio de busca ativa através de diretrizes pré-estabelecidas 
pela equipe multiprofissional, visando diminuir o tempo de ventilação 
mecânica, o custo e as complicações relacionadas ao tempo prolongado 
de VM.

Quadro 6. Resumo dos sistemas de suporte respiratório com pressão positiva.

NOME INTERFACE INDICAÇÕES OBSERVAÇÕES
CPAP 
convencional

Almofadas nasais, 
máscaras nasal, 
facial, facial total 
e capacete 

Hipoxemias moderadas/acentuadas 
não corrigidas* com máscara de 
Venturi ou MRNR ou MRRP

Um nível de 
pressão

ELMO cpap Capacete Hipoxemias moderadas/acentuadas 
não corrigidas* com máscara de 
Venturi ou MRNR ou MRRP

Um nível de 
pressão

VNI Almofadas nasais, 
máscaras nasal, 
facial, facial total 
e capacete

Hipoxemias moderadas/acentuadas 
não corrigidas* com máscara de 
Venturi ou MRNR ou MRRP

IRpA hipercápnica ou mista

Dois níveis de 
pressão. 

Ventilação 
invasiva

Tubo oro ou 
nasotraqueal,
traqueóstomo

Hipoxemias acentuadas refratárias, 
não corrigidas* a despeito do uso 
dos sistemas de oxigenioterapia 
de baixo ou alto fluxo ou de outros 
suportes respiratórios com pressão 
positiva

Um ou dois níveis 
de pressão

*Não correção: Persistência de PaO2 < 60 mmHg e SpO2< 92% e /ou manutenção de trabalho respiratório alto (f 
≥ 30 irpm ou uso de musculatura acessória).

Fonte: Própria.
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3.1.4 Oxigenação extracorpórea

Indicação: Na IRpA hipoxêmica grave refratária, de causa reversível, com relação PaO2 /FiO2 
≤ 80 com FiO2 ≥ 0.8 por pelo menos 3 horas, apesar da realização de todas as manobras de 
resgate disponíveis e em locais que tenham estrutura adequada e equipe com experiência, 
portanto, não objetivo deste documento.  

3.2 IRpA Hipercápnica com acidose respiratória (Tipo II)

A despeito dos diversos mecanismos fisiológicos envolvidos, a abordagem terapêutica da IRpA 
hipercápnica visa, em linhas gerais, garantir a ventilação das unidades alveolares, remover 
o CO2 acumulado e prevenir/reverter a fadiga da musculatura respiratória. Neste contexto, 
a assistência ventilatória mecânica é a única modalidade disponível. Esta pode ser feita de 
forma não invasiva ou invasiva. (Fluxograma 3)

3.2.1 Ventilação Não invasiva

Os objetivos desse suporte respiratório no contexto da IRpA hipercápnica são diferentes 
daqueles da IRpA hipoxêmica e visam: a correção da acidose respiratória; a prevenção de 
atelectasias promovendo a manutenção dos volumes pulmonares; a redução do trabalho 
respiratório impedindo a progressão para a fadiga muscular ou mesmo revertendo-a e a 
melhora do conforto respiratório. 

O modo Bilevel é o de escolha na IRpA hipercápnica por promover um suporte à ventilação 
espontânea usando níveis maiores de pressão nas vias aéreas na inspiração (IPAP: inspiratory 
positive airway pressure) e menores na expiração (EPAP: expiratory positive airway pressure), 
aumentando assim, o volume corrente e a ventilação alveolar e aliviando o trabalho muscular 
respiratório (DOBLER et al., 2020).

Os efeitos fisiológicos agudos da VNI na hipercapnia e suas principais aplicações clínicas estão 
resumidos no Quadro 7.

Quadro 7. Efeitos fisiológicos agudos no modo PS + PEEP ou Bilevel, suas principais aplicações 
clínicas na hipercapnia e ajustes iniciais.

MODO DA VNI EFEITOS
FISIOLÓGICOS

AGUDOS

APLICAÇÕES
CLÍNICAS

AJUSTES INICIAIS

PS + PEEP ou 
Bilevel

•   Aumento do volume 
corrente

•   Redução da frequência 
respiratória

•   Redução da PaCO2 e 
aumento do pH

•  Desinsuflação pulmonar 
(DPOC)

•   Redução do trabalho 
respiratório

*IRp hipercápnica com 
acidose respiratória

•   Exacerbação da DPOC
•   Doenças 

neuromusculares
•   Cifoescolioses graves

•   IPAP ou PS de 
8 a 10cmH2O e 
gradualmente 
aumentada, de 
acordo com a 
tolerabilidade, até 
15cmH2O (6ml/kg do 
peso predito)

•   EPAP de 5 a 10cmH2O 
e FIO2 necessária 
para manter SpO2 > 
92%

http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/IRpA-Hipercapnica.pdf
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Fonte. Adaptado de Holanda MA (Manual de VM - plataforma Xlung).

A sua indicação envolve pacientes com pneumopatias crônicas, doenças neuromusculares, 
doenças restritivas da caixa torácica  e outras síndromes de hipoventilação central ou 
periférica. (ROCHWERG et al., 2017; FANFULLA et al., 2007), sendo que na exacerbação de 
DPOC é considerada uma terapia de primeira linha.

Além dessas indicações, a VNI pode ser utilizada na fase pós extubação imediata, objetivando 
encurtar a duração da ventilação invasiva (ação facilitadora da retirada da VMI), diminuir as 
taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), redução dos dias de internação 
de UTI e hospitalar e da mortalidade, na população de pacientes DPOC hipercápnicos.

As Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica recomendam o uso imediato da VNI após 
extubação nos pacientes classificados de risco para falha de extubação, tendo ação profilática, 
evitando a IRpA e reintubação. Os pacientes que se encontram nesse perfil apresentam um ou 
mais dos critérios abaixo:

• Hipercapnia;
• Insuficiência cardíaca congestiva;
• Tosse ineficaz ou secreção retida em vias aéreas;
• Mais do que um fracasso no teste de respiração espontânea;
• Mais do que uma comorbidade;
• Obstrução das vias aéreas superiores;
• Idade > 65 anos;
• Aumento da gravidade, avaliadas por um APACHE > 12 no dia da extubação;
• Tempo de ventilação mecânica > 72 horas;
• Paciente portador de doenças neuromusculares;
• Pacientes obesos.

! Evitar o uso da VNI como terapia de resgate após novo quadro de 
insuficiência respiratória instalada pós extubação, pois há evidência de 
aumento da mortalidade neste subgrupo de pacientes.

3.2.2 Ventilação mecânica invasiva

Nos pacientes com IRpA hipercápnica que falharam ou que apresentaram 
contraindicação a VNI, como risco iminente de parada respiratória, instabilidade 

hemodinâmica grave ou rebaixamento acentuado do nível de consciência.

INDICAÇÃO:
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De uma forma geral, os pacientes com hipoventilação apresentam dois principais perfis de 
mecânica respiratória: obstrutivo, naqueles com doenças de vias aéreas (DPOC, asma grave, 
bronquiolites) e inespecífico, cuja a própria evidência de Cst e Rva normais já é uma pista de 
que o processo de hipoventilação é extrapulmonar (doenças neurológicas e musculares, por 
exemplo).

Neste contexto sugere-se  dois tipos principais de modelos de estratégia ventilatória: 

Estratégia em pacientes obstrutivos

• Inibição dos esforços musculares respiratórios com sedação e analgesia adequada, 
inicialmente nas primeiras 48h para repouso da musculatura respiratória fadigada.

• Modo ventilatório: modo assistido-controlado podendo ser ciclado a volume (VCV) 
ou ciclado a tempo e limitado a pressão (PCV), reavaliado nas primeiras horas de 
acordo com o quadro clínico e gasométrico.

• Cálculo do peso ideal: Fórmula Peso ideal (kg) ARDSNET: Homem 50 + 0,91 x (altura 
– 152,4cm) / Mulher 45,5 + 0,91 x (altura – 152,4cm). Veja o vídeo de como estimar 
a altura do paciente em ventilação mecânica (https://xlung.net/discussion/1/
topic/274).

• FIO₂: a menor possível para manter uma SpO₂ entre 92 e 96%. 

• Volume Corrente (VC): 6 ml/kg peso ideal. 

• Frequência respiratória (f  ): controlada de 8 a 12 irpm. A manutenção de f  mais 
baixas permite um tempo expiratório mais prolongado e redução/reversão do 
aprisionamento aéreo, embora possa lentificar a correção da hipercapnia. 

• Fluxo inspiratório: No modo VCV, onda desacelerada, de 40 a 60 L/min. O uso de 
fluxos mais altos permite a redução do tempo inspiratório e relações I:E mais baixas, 
que permitem a desinsuflação. No modo PCV , recomenda-se ajuste do menor valor 
de Pressão de Distensão, visando atingir um tempo inspiratório suficiente para 
ocorrer a zeragem do fluxo inspiratório pelo ventilador (monitorar pelas curvas).

• PEEP: inicial 5 cmH₂O. Aplicação de valores maiores de PEEP externa podem ser úteis 
para contrabalancear a auto-PEEP (muito comum nesses pacientes) e promover a 
desinsuflação, porém também podem causar hiperdistensão. Neste sentido, deve-
se monitorizar a pressão de platô que pode reduzir (se o efeito da PEEP for positivo 
em reduzir o aprisionamento aéreo) ou aumentar (se o efeito for deletério em 
causar hiperdistensão).

• Sensibilidade: suficiente para evitar o autodisparo e ao mesmo tempo o esforço 
muscular ineficaz. Usualmente -1 a -2 cmH2O (pressão) ou 1 a 2 L/min (Fluxo).

• Alarmes: Regular de forma individualizada, usando critérios de especificidade e 
sensibilidade adequados para o quadro clínico do paciente. Ex. de ajuste inicial:

- Modo VCV - alarme de pressão máx 10cmH₂O acima do pico de pressão;

- Modo PCV – alarme de VC (mín e máx) +/- 20% do programado.

• Outros cuidados: A monitorização da mecânica respiratória deve seguir o mesmo 
rigor da Estratégia protetora pulmonar e com os mesmos alvos. 

http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Calculo-do-peso-ideal-pag-31.mp4
http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Calculo-do-peso-ideal-pag-31.mp4


MANEJO DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA - UM GUIA PRÁTICO

31

! A rápida correção da hipercapnia em um paciente com retenção crônica 
agudizada de CO2 pode levar a alcalose metabólica rebote deletéria. Neste 
subgrupo de pacientes, focar inicialmente na correção do pH e não da 
PaCO2.

Estratégia em pacientes com hipoventilação extrapulmonar

• Sedação e analgesia adequadas, suficiente apenas para permitir uma boa adaptação 
do paciente ao ventilador e promover repouso muscular relativo. 

• Modo ventilatório: modo assistido-controlado podendo ser ciclado a volume (VCV) 
ou ciclado a tempo e limitado a pressão (PCV), reavaliado nas primeiras horas de 
acordo com o quadro clínico e gasométrico.

• Cálculo do peso ideal: Fórmula Peso ideal (kg) ARDSNET: Homem 50 + 0,91 x (altura 
– 152,4cm) / Mulher 45,5 + 0,91 x (altura – 152,4cm). Veja o vídeo de como estimar 
a altura do paciente em ventilação mecânica (https://xlung.net/discussion/1/
topic/274).

• FIO₂: a menor possível para manter uma SpO₂ entre 92 e 96%. 

• Volume Corrente (VC): 6 ml/kg peso ideal. Pacientes neuromusculares eventualmente 
podem requerer VC > 6ml/kg para prevenção/reversão de atelectasias, contanto 
que haja manutenção da Pressão de Platô < 30 cmH2O e Pressão de distensão < 15 
cmH2O. 

• Frequência respiratória (f  ): controlada de 12 a 16 irpm. 

• Fluxo inspiratório: suficiente para manter inicialmente relação I:E em 1:2 a 1:3. 
Usualmente  5 a 6 vezes o volume minuto (VC x f)

• PEEP: inicial 5 cmH₂O. Aplicação de valores maiores de PEEP externa pode ser útil 
na presença de atelectasias. 

• Sensibilidade: suficiente para evitar o autodisparo e ao mesmo tempo o esforço 
muscular ineficaz. Usualmente -1 a -2 cmH2O (pressão) ou 1 a 2 L/min (Fluxo).

• Alarmes: Regular de forma individualizada, usando critérios de especificidade e 
sensibilidade adequados para o quadro clínico do paciente. Ex. de ajuste inicial:

- Modo VCV - alarme de pressão máx 10cmH₂O acima do pico de pressão;

- Modo PCV – alarme de VC (mín e máx) +/- 20% do programado.

• Outros cuidados: A monitorização da mecânica respiratória deve seguir o mesmo 
rigor da Estratégia protetora pulmonar e com os mesmos alvos. 

3.3 IRpA Mista

A abordagem terapêutica da IRpA mista tem como objetivos reverter a hipoxemia e ao mesmo 
tempo corrigir a hipercapnia e a acidose respiratória. Neste contexto, pode-se lançar mão do 
acoplamento de sistemas de oxigenioterapia e de suporte respiratório pressurizado, como 
na VNI e na Ventilação invasiva. Nesta última, a combinação de estratégias ventilatórias será 
direcionada para a otimização da troca gasosa priorizando os distúrbios mais ameaçadores à 
vida. 

http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Calculo-do-peso-ideal-pag-31.mp4
http://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/11/Calculo-do-peso-ideal-pag-31.mp4
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