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TÍTULO: LOCALIZAÇÃO DE FILTROS E HUMIDIFICADORES NA VMI E NA VMNI 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Desde o início da pandemia por SARS-CoV-2 que os enfermeiros especialistas em enfermagem 
médico-cirúrgica, de forma a responder às lacunas de conhecimento existentes, se envolveram na 
pesquisa e divulgação de informação relacionada com acessórios de ventilação, utilizados no 
tratamento dos doentes afetados pelo vírus causador desta pandemia. Tem sido preocupação 
generalizada dos enfermeiros a uniformização de procedimentos, dentro das instituições de saúde, 
de modo a contribuir para melhorar as boas práticas e a segurança dos doentes. Não obstante o 
facto de, no momento atual, o nível de conhecimento ser superior, por comparação com o início da 
situação pandémica, persistem dúvidas que merecem esclarecimento. Neste sentido, a Mesa do 
Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a propósito de questão enviada por um membro, divulga 
a presente informação técnica, que recolhe a opinião de dois reconhecidos peritos enfermeiros. O 
documento ora produzido reúne a recente evidência científica publicada, bem como a experiência 
profissional dos peritos. Este é somente um documento de suporte para a elaboração de 
procedimentos, não podendo ser considerado como uma orientação.  
 
DO SISTEMA VENTILATÓRIO 
 
Os sistemas ventilatórios utilizados na Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) e Ventilação Mecânica 
Não Invasiva (VMNI) apresentam, hipoteticamente, um risco de infeção para o doente devido à 
reinspiração de gases previamente exalados, e um risco de infeção para os circundantes/meio 
ambiente pela exalação do ar(1). Todavia, após a identificação, na década de noventa, de alguns 
casos de contaminação e do aumento da utilização de circuitos ventilatórios, várias sociedades de 
anestesia começaram a recomendar a utilização de filtros nesses circuitos(2),(3). 

O princípio da filtragem é entendido como uma barreira com pequenos orifícios interposta num fluxo 
de ar onde as partículas de maiores dimensões são travadas por não passarem nos orifícios.  

Os filtros1 captam as partículas suspensas no fluxo de ar por inércia de impacto, por interceção, por 
difusão ou atração eletrostática(4). A combinação da inércia de impacto, da interceção e da difusão 
apresenta os melhores resultados e a melhor habilidade para inativar eficazmente as partículas  

 

                                                            
1  A  necessidade  de  regular  este  acessório  da  ventilação  foram  desenvolvidas  duas  estratégias  de  testagem  em  parceria  com  a  Sociedade 
Americana de Testagem e Materiais  (ASTM) e com a Organização  Internacional de Estandardização  (ISO): o  teste de eficiência de  filtragem 
bacteriana e viral (BFE/VFE) que resulta da contagem de bactérias e viriões após a passagem de um fluxo de ar com contaminação conhecida, e 
o teste ISO 23328‐1:2003 que utiliza um aerossol de partículas de cloreto de sódio com um diâmetro médio de 0,3 μm, muito perto do tamanho 
de virões para analisar a eficiência. 
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aerossolizadas de tamanho de inferior a 0,3 μm, quando o filtro não apresenta capacidade de 
captura eletrostática(5). 

Existem, essencialmente, três tipos de filtros: mecânico plissado, eletrostático e de troca de calor e 
humidade2. Usar filtros em circuitos ventilatórios não é um procedimento isento de riscos pois, 
dependendo da sua colocação podem adicionar espaço morto, aumentando a reinalação de dióxido 
de carbono e a resistência ao fluxo inspiratório e/ou expiratório, o que conduz ao aumento do 
trabalho respiratório espontâneo e afeta a mecânica pulmonar(6). Os filtros podem ficar obstruídos, 
levando à hipoventilação e barotrauma, assim como adicionam peso ao circuito respiratório e locais 
para desconexão acidental(7). 

A eficiência de filtração necessária, para prevenir a passagem de vírus exalados pelo sistema de 
respiração, não é conhecida, e colocar dois filtros mecânicos plissados em série (por exemplo, um nas 
vias aéreas e um no ramo expiratório) multiplicará a eficiência de filtração para 99,9999%, 
tornando o risco de passagem do vírus quase nulo, mas duplica a resistência ao fluxo. O uso de um 
único filtro mecânico plissado que atinge 99,9% de filtragem capturará virtualmente o mesmo número 
de vírus e introduzirá menos resistência das vias aéreas (Figura 1A), sendo que na posição em que é 
colocado tem também a dupla função de humidificação(7),(8). 

Idealmente devem ser usados dois tipos de filtros (Figura 1B): 

o Filtro expiratório colocado entre o ventilador e o ramo expiratório; 
o Filtro do paciente entre a peça em y de conexão das traqueias e o espaço morto. 

Quando se utiliza um HME inevitavelmente tem de ser utilizado um filtro HEPA na saída expiratória 
do ar para a atmosfera. Chamamos atenção para que não existe recomendação para a utilização 
simultânea de filtro HMEF e HEPA, por aumentar os custos e aumentar a resistência ao fluxo aéreo, 
utilizar HME ou HMEF junto à saída expiratória, por aumentar risco de condensação no ventilador, e 
o uso de filtro HEPA ou HMEF no ramo inspiratório(9),(10). 

 

                                                            
2 Os filtros mecânicos plissados contêm uma grossa folha de fibras hidrofóbicas bem embaladas, orientadas aleatoriamente e ligadas que capturam partículas 
dentro do filtro. O material do filtro é plissado para aumentar a área da superfície e diminuir a resistência ao fluxo de ar, normalmente têm uma eficiência de 
filtragem muito alta e também podem fornecer alguma troca de calor e humidade quando colocados perto das vias aéreas (7). 
‐ Os filtros eletrostáticos contêm uma fina folha de fibras eletrostáticas, a sua resistência ao fluxo de ar é menor para uma determinada área de 
superfície, por isso não são plissados. Os filtros eletrostáticos normalmente têm eficiências de filtragem 1000 vezes menores do que os filtros 
mecânicos plissados (4). 
‐ Por si só, os dispositivos de troca de calor e humidade (HME) não fornecem filtragem. Os HMEs que contêm um filtro mecânico eletrostático 
ou plissado são denotados HMEF. HMEs e HMEFs só são eficazes para humidificação quando colocados perto das vias aéreas, num local de fluxo 
de ar bidirecional onde absorvem água durante a expiração e a liberam durante a inalação (8). 
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Figura 1 – Localização de filtro e humidificador passivo na VMI 
 

O vírus SARS-CoV-2 é transmitido primordialmente pela via respiratória, através de gotículas ou 
aerossóis sendo que as gotículas, pelo seu tamanho e peso, tendencialmente caem pela gravidade 
ficando nas superfícies e o aerossol, devido às correntes de ar, espalha-se pelo meio ambiente. As 
gotículas são geradas através da tosse, espirros e fala, enquanto os aerossóis se produzem durante 
a respiração passiva(11). A VMNI em doentes COVID-19 é controversa no que diz respeito ao risco 
de transmissão por contaminação do meio ambiente, mas, quando utilizada, para reduzir o risco de 
dispersão de aerossóis devem ser utilizadas as mesmas proteções barreira que na VMI (Figura 2 A 
e B). No sistema de VMNI de circuito único (Figura 3) deve utilizar-se um filtro HMEF na saída da 
interface facial antes da válvula expiratória(9),(10). 

 
 

 
 

Figura 2 – Localização de filtro e humidificador passivo na VMNI de duplo circuito 
 
 

 

 
Figura 3 – Localização de filtro e humidificador passivo na VMNI de circuito único 
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Os centros de controlo e prevenção de doenças recomendam a utilização de filtros com uma 
capacidade de filtração superior a 95%(12) (método de testagem de eficiência ISO). Para prevenir 
a transmissão de vírus SARS-CoV-2 é fortemente recomendado a utilização de filtros BFE/VFE (HEPA), 
com capacidade de eficiência superior a 99,97%(4). 

Para aumentar a capacidade de filtragem perante um filtro com 99.97% de capacidade para 
99,99% podem utilizar-se dois filtros mecânicos, sendo que o filtro colocado proximal ao doente terá 
a dupla função de humidificador passivo(7). Sempre que o acessório tenha apenas a função de 
humidificador passivo é impreterível adicionar ao circuito, na saída expiratória junto ao ventilador, 
um filtro BFE/VFE(8). 

No caso da VMNI é essencial colocar o filtro entre a saída escapatória e a interface do doente, para 
reduzir a contaminação do meio ambiente, sendo que terá a dupla função de humidificação 
passiva(9). É inevitável criar alguma resistência ao fluxo respiratório do doente, com todas as 
consequências que daí resultam, no entanto, devemos ser conscientes dessas limitações e efeitos 
secundários para os doentes e encontrar um equilíbrio entre segurança para o doente e profissionais 
e qualidade dos cuidados prestados(10). 

 
PERITOS: Mário Branco e Ruben Fidalgo  
REVISÃO: MCEEMC 
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