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RESUMO 



 

Lucato JJJ. Avaliação e comparação de diferentes tipos de trocadores de 

calor e umidade [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2005. 123p. 

 

 
Introdução: Quando a intubação endotraqueal é necessária, durante o 

suporte ventilatório, os mecanismos fisiológicos de aquecimento e 

umidificação do ar inspirado são suprimidos, sendo então imprescindível o 

condicionamento dos gases inspirados com o objetivo de proporcionar 

conteúdo de água e calor similar ao usualmente proporcionado pelas vias 

aéreas superiores. As tarefas de umidificação e aquecimento podem ser 

realizadas por meio de trocadores de calor e umidade (HMEs - Heat and 

moisture exchangers). Objetivos: 1- Avaliar e comparar a capacidade de 

umidificação e aquecimento de oito diferentes tipos de HMEs em um modelo 

experimental com pulmão animal isolado. 2- Avaliar o impacto de cada um 

dos HMEs na ventilação alveolar em um modelo mecânico do sistema 

respiratório. Materiais e métodos: A capacidade de umidifcação e 

aquecimento de oito diferentes HMEs foi avaliada utilizando um modelo 

experimental com pulmão de suíno. O sistema incluía um umidificador 

aquecido e o pulmão de suíno preservado dentro de uma caixa mantida a 37 

ºC, um higrômetro, circuitos e ventilador mecânico. Os níveis de umidade e 

temperatura foram medidos durante a situação controle (nenhum HME) e 

com os oito diferentes HMEs quando os seguintes parâmetros ventilatórios 

foram variados: volume corrente (200, 500 e 1000 mL); freqüência 

respiratória (5, 10 e 20/min) e fluxo (30, 60 e 90 L/min). A recuperação da 

umidade absoluta da expiração durante a próxima inspiração (% RAH) foi 

calculada. A avaliação do impacto na ventilação foi feita através de um 

modelo mecânico, com adição de CO2 a um fluxo de 0,65L/min, onde foi 

medida a variação de ETCO2 com os diferentes HMEs e após a saturação 

dos mesmos. Resultados: % RAH aumentou com o uso do HME 

comparado ao controle. O volume corrente teve um significante efeito na % 

RAH, isto é, quando aumentamos o volume corrente houve uma importante 



 

redução na % RAH. A % RAH não foi afetada por alterações na freqüência 

respiratória ou fluxo. O aumento do ETCO2 foi proporcional ao aumento do 

espaço morto dos HMEs. A magnitude do efeito deletério do espaço morto 

dos HMEs no ETCO2 foi maior durante ventilação com baixa freqüência ou 

volume corrente. As alterações de fluxo ou a saturação não determinaram 

relevantes alterações no ETCO2. Conclusão: Nossos dados indicam que 

HMEs são mais eficientes quanto a umidificação quando ventilação com 

baixo volume corrente é utilizada. O papel do fluxo e freqüência respiratória 

foram menos importantes, sugerindo que os seus ajustes têm pouco efeito 

na performance dos HMEs. HMEs com espaço morto pequeno devem ser 

utilizados a fim de diminuir seus efeitos negativos na ventilação alveolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 



 

Lucato JJJ. Evaluation and comparison among different heat and moisture 

exchangers [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2005. 123p. 

 

 
Introduction: When tracheal intubation is necessary during ventilatory 

support, the physiological mechanisms of heating and humidifying the 

inspired air are suppressed, so it is vital the preconditioning of the inspired 

gases with the goal of offering water and heat contents similar to those 

normally provided by the upper airways. These tasks of humidification and 

heating can be accomplished through the use of heat and moisture 

exchangers (HMEs). Objectives: 1- Evaluate and compare the 

humidification and heating capacity of eight different types of HMEs in a 

respiratory system analog using preserved swine lung. 2- Evaluate the 

impact of each one of the tested HMEs over alveolar ventilation in a 

mechanical model of the respiratory system. Materials and methods: The 

humidification and heating capacity of eight different types of HMEs was 

evaluated through a model using a swine lung. The system was assembled 

including a heated chamber (plastic container heated to 37 °C), a preserved 

swine lung, hygrometer, circuitry and ventilator. Measurements of humidity 

and temperature were performed during the control situation (no HME) and 

then using each one of the tested HMEs, as ventilatory parameters were 

varied: tidal volume (200, 500, 1000 mL); respiratory rate (5, 10, 20/min) and 

flow rate (30, 60, 90 L/min). The recovery of absolute humidity (% RAH) was 

calculated. The evaluation of the impact over ventilation was studied by 

means of a mechanical model, adding CO2 with a flow rate of 0.65 L/min, and 

the variations in ETCO2 were analyzed using all the studied HMEs before 

and after their saturation. Results: % RAH increased as the HMEs were 

interposed in comparison to the control scenario. Tidal volume caused 

significant effects over % RAH, what means that when we increased the tidal 

volume, we noticed an important decrease in % RAH. % RAH was not 

affected by changes in respiratory rate or flow. ETCO2 increased 



 

proportionally to the increase in the dead space of the HME. The magnitude 

of the deleterious effect of the dead space of the HMEs over ETCO2 was 

more important when low respiratory frequency or low tidal volumes were 

employed. Flow rate changes and saturation did not determine relevant 

alterations in ETCO2. Conclusions: Our data indicate that HMEs are more 

efficient regarding humidification when ventilation with low tidal volumes is 

applied. The role played by flow and respiratory rates were less important, 

suggesting that changes in these parameters have small effect over the 

performance of HMEs. HMEs with a small dead space should be used in 

order to lessen their negative effect over alveolar ventilation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento da ventilação mecânica nos últimos 30 anos como 

forma de suporte e tratamento de várias formas de insuficiência respiratória 

criou situações que levam à modificação dos mecanismos fisiológicos de 

manutenção de calor e umidade do ar inspirado. Durante o suporte 

ventilatório através do tubo endotraqueal estes mecanismos fisiológicos são 

suprimidos 1-3, pois além da via aérea superior não desempenhar sua função 

normal de aquecer e umidificar o ar devido à presença da via aérea artificial, 

os gases medicinais provenientes de tanques ou sistemas de tubo centrais 

são completamente desprovidos de umidade 4. Este déficit de aquecimento e 

umidade tem sido reconhecido de maneira inequívoca como lesivo para a 

mucosa traqueobrônquica, podendo levar a repercussões clínicas 

indesejáveis 3, 5-7. 
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1.1 Umidade 
 

Umidade é um termo genérico usado para descrever a quantidade de 

vapor d’água contida em uma mistura gasosa 1, 2. A máxima quantidade de 

vapor d’água que uma mistura de gás pode conter depende de vários 

fatores, sendo a temperatura do sistema um dos mais importantes 1. A 

mensuração da umidade pode ser expressa através de duas formas: 

umidade absoluta e umidade relativa 1, 2, 8, 9.  

Umidade absoluta (AH) é a quantidade de vapor d’água presente em 

uma mistura de gás; é expressa em miligramas de água por litro de volume 

do gás (mg H2O/L) 1, 2, 8, 10 e seu valor máximo depende diretamente da 

temperatura do gás 10. O aumento da temperatura ocasiona um aumento da 

quantidade de vapor d’água que pode estar contida em determinado volume 

de gás 2. Quando uma mistura de gás alcança sua capacidade máxima de 

vapor d’água a uma dada temperatura, é definida como “saturada”, e nesta 

situação a umidade absoluta do gás saturado representa a máxima 

quantidade de vapor d’água que pode ser retida no gás a uma dada 

temperatura 1, 2, 10. A fórmula da umidade absoluta do gás saturado é: 

AH = (16,42 – 0,73T) + 0,04T2, onde T = temperatura (graus Celsius) 8 

A tabela abaixo (tabela 1) representa os valores da umidade absoluta 

em função da temperatura para um gás saturado com vapor d’água. 
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Tabela 1 - Umidade absoluta em função da temperatura para um gás 
saturado com vapor d’água (adaptado da referência 8) 

 
Temperatura 

(°C) 
 

Umidade 
absoluta  

(mg H2O/L) 
0 4,8 
5 6,8 
10 9,4 
15 12,8 
16 13,6 
17 14,5 
18 15,4 
19 16,3 
20 17,3 
21 18,4 
22 19,4 
23 20,6 
24 21,8 
25 23,0 
26 24,4 
27 25,8 
28 27,2 
29 28,8 
30 30,4 
31 32,0 
32 33,8 
33 35,6 
34 37,6 
35 39,6 
36 41,7 
37 43,9 
38 46,2 
39 48,6 
40 51,1 
41 53,7 
42 56,5 
43 59,5 
44 62,5 

100 598,0 
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Umidade relativa (RH) (expressa em %) é a relação entre a umidade 

absoluta do gás e a capacidade máxima de vapor d’água (umidade absoluta 

do gás saturado) a uma dada temperatura 1, 2, 8, 10, 11.  

RH =          AH            x 100 
 AH gás saturado 

 
 
 A umidade relativa de um gás saturado com vapor d’água é 100 % 10, 

12. 

  

1.2 Umidificação e aquecimento das vias aéreas 

 Durante um período de 24 horas, aproximadamente 350 mL de água 

e 1512 calorias são perdidas pelo trato respiratório. Esta perda de calor e 

umidade é uma ocorrência normal. Calor e umidade são adicionados aos 

gases durante a inspiração, enquanto o trato respiratório superior retira 

umidade da expiração. Esta troca de calor é essencial para a função normal 

da via aérea superior. A perda de água através do trato respiratório é um 

fenômeno esperado, que é denominado clinicamente como perda de água 

insensível 13. 

O ar nas condições ambientes tem temperatura ao redor de 22 ºC e 

umidade relativa de 50 %, que corresponde à umidade absoluta de 9,7 mg 

H2O/L 2. Durante a respiração espontânea, o ar inspirado é aquecido e 

umidificado durante a passagem através da cavidade oral, nasal e faringe 1, 

2, 14. Sendo assim, a via aérea superior é responsável por fornecer gás a 

aproximadamente 32 ºC e umidade relativa maior que 90 % para o trato 

respiratório inferior, no nível da carina 15. Ao atingir os alvéolos, o ar 

inspirado se encontra aquecido à temperatura do corpo (cerca de 37 °C) e 
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saturado de vapor d’água (44 mg/L) 1, 10, 14, 16. O ponto em que os gases 

igualam a temperatura corporal e se encontram saturados de vapor d’água é 

conhecido como limite de saturação isotérmica (ISB - Isothermic Saturation 

Boundary) 13, localizado em condições normais aproximadamente 5 cm 

abaixo da carina 17. Uma redução da temperatura e umidade ambientes, 

respiração bucal, um aumento no volume corrente, ou intubação 

endotraqueal / traqueostomia deslocam o ISB para porções mais distais das 

vias aéreas 18. 

Vapor d’água no gás inspirado é essencial para um trato respiratório 

saudável 18, 19. Gases medicinais provenientes de tanques ou sistemas de 

tubo centrais são completamente livres de umidade para evitar danos nas 

válvulas e reguladores, que poderiam ser causados pela condensação de 

água na rede de distribuição 1, 20. No entanto, estes gases disponíveis para 

uso médico necessitam de umidificação a fim de não causarem lesão ao 

trato respiratório dos pacientes 4. A administração de gás seco através do 

tubo endotraqueal tem sido reconhecida como lesiva para a mucosa 

traqueobrônquica, podendo levar a repercussões clínicas indesejáveis 3, 5-7.  

Pode-se esperar um aumento na incidência de complicações 

pulmonares depois de um breve período de ventilação mecânica, e que se 

acentua na medida em que a duração da ventilação também aumenta 3, 5. A 

incidência destas complicações, porém, pode ser reduzida através da 

umidificação e aquecimento dos gases administrados 6. No entanto, 

umidificação e aquecimento insuficientes podem resultar em ressecamento 

da mucosa traqueobrônquica, o que diminui a atividade ciliar e aumenta a 
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viscosidade do muco, podendo levar à obstrução da via aérea 2, 3, 6, infecção 

2, atelectasia 2, 6 e necrose de células do epitélio respiratório. Além disso, 

podem causar perda excessiva de calor 2.  

Estes distúrbios estruturais e funcionais podem ocorrer após um 

período de apenas 10 minutos de ventilação mecânica sem sistema de 

umidificação e aquecimento 21. Uma vez estabelecida a lesão da mucosa 

traqueobrônquica, a camada ciliada é reparada em aproximadamente 3 dias, 

enquanto a reparação de lesões de toda espessura do epitélio levam entre 2 

e 3 semanas 3. 

Além das lesões por falta de umidificação, podem ocorrer lesões em 

virtude do excesso de umidificação. Os mecanismos de lesão devido ao 

excesso de vapor d’água nas vias aéreas não são bem compreendidos. 

Alterações observadas na relação ventilação-perfusão, diminuição da 

capacidade vital e da complacência, além de atelectasias, são sugestivas de 

oclusão parcial ou total de vias aéreas pequenas; já as mudanças na tensão 

superficial e no gradiente de oxigenação alvéolo-arterial são consistentes 

com inundação do alvéolo 22.  

Em virtude destes fatos, é então imprescindível o condicionamento dos 

gases inspirados de forma a promover o aquecimento e umidificação 

adequados 2, 17, 23-26. Isto é essencial para assegurar a integridade das vias 

aéreas e uma adequada função mucociliar. O objetivo de condicionarmos 

artificialmente o gás inspirado é proporcionar similar conteúdo de água e 

calor àquele usualmente proporcionado pela via aérea superior. 11 
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            1.3 Umidificação e aquecimento durante a ventilação mecânica 

Conforme já mencionado, durante a ventilação mecânica é necessário 

o condicionamento dos gases utilizados a fim de se evitar os efeitos 

deletérios da umidificação e aquecimento inadequados. 

As tarefas de umidificação e aquecimento podem ser realizadas tanto 

ativamente, através de umidificadores aquecidos (UAs), como passivamente 

por meio de trocadores de calor e umidade (HMEs - Heat and moisture 

exchangers), que também são conhecidos como narizes artificiais 2, 23, 27, 28. 

 

1.3.1 Umidificadores aquecidos 

UAs são bastante utilizados devido às suas habilidades em promover 

adequado aquecimento e umidificação (em torno de 100 % de RH) 29. O 

princípio básico dos UAs é fazer passar o gás seco e frio através de uma 

câmara preenchida parcialmente com água aquecida onde, através de 

evaporação, o vapor d’água é misturado ao gás, elevando sua temperatura e 

umidade 2. Entretanto os UAs apresentam algumas desvantagens, tais 

como: relativo alto custo 24, 27, 29-32 e condensação do vapor d’água no 

circuito de ventilação (levando a um potencial de contaminação bacteriana) 

27, 33; necessitando ainda de fornecimento de energia 17, 29 e de constante 

suprimento de água 16, 29, 34. 

Além disso, o uso incorreto dos UAs pode causar aquecimento e 

umidificação excessivos ou insuficientes 2, podendo levar a hipertermia ou 

hipotermia, lesão térmica de via aérea ou pouca fluidificação da secreção 23. 
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Várias técnicas são utilizadas para minimizar os efeitos relacionados 

ao condensado do circuito ventilatório, como a colocação de reservatórios de 

água nos pontos baixos do circuito (tanto na extremidade inspiratória, quanto 

expiratória), utilização de resistência elétrica interna ou substituição por 

HMEs. A queda de temperatura no trajeto entre o umidificador e a via aérea 

é responsável pela condensação. Um método prático de eliminar o 

resfriamento do circuito é manter o circuito com uma temperatura constante 

utilizando uma resistência elétrica interna. Quando circuitos com resistência 

elétrica são utilizados, o umidificador deve funcionar numa temperatura mais 

baixa (32 °C a 36 °C) do que a dos circuitos convencionais (45 °C a 50 °C). 

A redução do condensado resulta em uma menor utilização de água, além 

de um menor risco de infecção 35. 

 

1.3.2 Trocadores de calor e umidade 

O uso de HMEs para umidificação e aquecimento do ar enviado a 

pacientes em ventilação mecânica tem aumentado recentemente, visando à 

redução da perda de água, da condensação de água no circuito do 

ventilador, além de oferecer outras vantagens, tais como: baixo custo 24, 27, 

29-32, facilidade de uso 33, papel de filtro microbiológico 25, 36, 37 e não 

necessitar de uma fonte de energia 38. 

Os HMEs são dispositivos colocados entre o tubo endotraqueal e o 

conector em “Y” do circuito do ventilador do paciente 2, 25, 39, 40. Os princípios 

básicos dos HMEs foram descritos no final da década de 50 e no início da de 

60, mas têm apresentado considerável desenvolvimento desde o final da 
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década de 70. Seu uso era inicialmente limitado à sala de cirurgia, e em 

meados dos anos 80 estendeu-se para as unidades de cuidados intensivos 

41. 

São umidificadores de ação passiva 31, 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 

paciente 2, 4, 29, 31, 36, 42-44. Eles preservam os níveis de água e aquecimento 

das vias aéreas do paciente e, globalmente, recuperam cerca de 70% do 

calor e umidade expirados 20, 31. 

Os HMEs são divididos em três grandes categorias: os higroscópicos, 

os hidrofóbicos e os mistos (hidrofóbicos-higroscópicos) 25. 

• Higroscópicos 

Os higroscópicos são os mais populares tipos de HMEs, variando 

enormemente em forma e tamanho 31. O HME higroscópico é constituído 

de camadas de material com baixa condutividade térmica impregnado com 

um sal higroscópico 2, usualmente cloreto de cálcio ou cloreto de lítio, para 

aumentar a conservação de umidade 31; durante a expiração ocorre a 

condensação e retenção da água aquecida no elemento higroscópico e 

durante a inspiração o gás é umidificado e aquecido com a água 

previamente retida 2. Esses HMEs têm melhor qualidade de umidificação 31, 

45, menor volume interno e menor resistência 28, 46 quando comparados aos 

HMEs que possuem componente hidrofóbico. 
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• Hidrofóbicos 

Já nos HMEs hidrofóbicos a área de superfície é aumentada por 

várias pregas (dobraduras) 31. Eles apresentam uma superfície recoberta por 

material que, ao invés de absorver a água, impede sua passagem para o 

meio externo; de forma análoga aos higroscópicos, o gás inspirado é 

umidificado e aquecido com a água retida durante a expiração na superfície 

interna do HME. Os HMEs hidrofóbicos funcionam também como filtros de 

bactérias 2, porém são relativamente pobres em termos de umidificação, 

tendo sido responsabilizados por oclusão do tubo endotraqueal em relatos 

anteriores 47, 48. 

• Mistos 

A adição de um componente hidrofóbico ao higroscópico cria os 

HMEs mistos 31. Eles apresentam tanto propriedades de filtro contra 

bactérias, como satisfatória capacidade de umidificação 25, 36, 37. O material 

higroscópico fica entre os gases expirados pelo paciente e o componente 

hidrofóbico. O material de filtração típico é feito de polipropileno que, 

carregado eletrostaticamente, atrai partículas suspensas no ar, retendo-as. 

O componente hidrofóbico não funciona bem como um trocador de calor e 

umidade, mas quando combinado a um elemento higroscópico, parece 

aumentar a capacidade de umidificação 31, 47, 49. Os mistos, como os 

hidrofóbicos, têm um maior volume interno e maior resistência 46. 
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1.4 Umidificadores Aquecidos X Trocadores de calor e umidade 

Os HMEs representam uma alternativa mais barata que os UAs 24, 27, 29-

32, sem as desvantagens já citadas anteriormente relacionadas à utilização 

dos UAs. Além disso, permitem uma simplificação do circuito do ventilador 27, 

29, 31 e reduzem o trabalho da equipe da unidade de terapia intensiva (UTI), 

que costuma ser maior quando utilizados os UAs 33. 

Como fazem aquecimento passivo, os HMEs não requerem 

monitorização de temperatura apropriada e alarmes para que o fornecimento 

de gás não seja muito quente, nem requerem monitorização periódica do 

nível de água no umidificador para uma adequada umidificação. Não 

necessitam ainda de apropriada limpeza e desinfecção do umidificador 38, 

como acontece nos UAs.  

No estudo de Kirton et al. 30, o HME utilizado diminuiu a freqüência de 

pneumonia nosocomial em comparação com um UA, porém nos estudos de   

Branson et al. 24, 27 e Boots et al. 32, estes diferentes métodos de fornecer 

umidificação não influenciaram a freqüência de pneumonia. Em virtude das 

diferenças metodológicas entre os vários estudos, o efeito dos 

umidificadores na incidência de pneumonia nosocomial ainda não foi 

completamente elucidado, havendo necessidade de estudos mais bem 

controlados, uma vez que a pneumonia nosocomial permanece sendo um 

importante problema em pacientes submetidos a ventilação mecânica, 

associada com alta mortalidade e morbidade, além de consideráveis gastos 

50. 



 13

Hurni et al. 36 estudaram a integridade do epitélio respiratório. Seu 

estudo mostrou que o uso de um HME misto em longo tempo de ventilação 

mecânica (5 dias) não causou danos morfológicos para o epitélio 

traqueobrônquico além daquele já conhecido quando usado um UA. 

A eficácia clínica dos HMEs é comparável com a dos UAs, embora o 

poder de umidificação do HME possa ser discretamente menor. Um UA 

utilizado adequadamente garante temperatura fisiológica ao gás e umidade 

na traquéia. Isso não é sempre verdade nos HMEs, cuja performance 

depende de vários fatores, incluindo tipo de dispositivo, temperatura externa 

e do paciente, volume corrente e possíveis vazamentos ao redor do cuff do 

tubo endotraqueal. Portanto, quando em uso de HMEs, o inapropriado 

condicionamento dos gases inspirados pode ser uma preocupação, 

especialmente no caso de ventilação mecânica prolongada 39. 

Alguns estudos foram feitos comparando HME hidrofóbico e UA quanto 

à oclusão do tubo endotraqueal, e entre eles, resultados diferentes foram 

obtidos. Em três estudos foi observada uma freqüência de oclusão maior 

com o HME 47, 48, 51 e em outro não houve diferença estatisticamente 

significativa entre HME e UA 30. Thomachot et al. 20 compararam HME 

trocado após 24 horas com o mesmo HME trocado após 48 horas e com UA, 

quanto à eficácia em umidificar e aquecer o ar inspirado, e observaram que 

o grupo que usou UA foi o que teve valores maiores de temperatura e 

umidade dos gases inspirados. 

Entre outros estudos comparando HME e UA, o de MacIntyre et al. 52 

não encontrou diferença estatisticamente significante na complacência 
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pulmonar estática, resistência das vias aéreas, pressão parcial de oxigênio 

no sangue arterial (PaO2) e pressão parcial de gás carbônico no sangue 

arterial (PaCO2). Já o de IOTTI et al. 28 não observou mudança na 

complacência pulmonar e na P0,1 (índice de drive respiratório que se 

correlaciona adequadamente com o trabalho respiratório do paciente, 

aumentando com o acréscimo do trabalho respiratório. É o valor de queda 

da pressão de via aérea no início do esforço inspiratório durante a manobra 

de oclusão nos primeiros 0,1 segundos depois do ponto de fluxo zero 53, 54); 

porém, notou com o uso do HME um aumento da ventilação minuto (devido 

ao aumento do espaço morto), da resistência das vias aéreas e do trabalho 

inspiratório total da respiração, além de estar associado com um leve, mas 

significante aumento na PaO2. Em outro estudo, Girault et al. 55 observaram 

que o HME aumentou todas as variáveis de esforço inspiratório de forma 

significativa: trabalho da respiração inspiratório, produto pressão x tempo, 

pressão esofágica, pressão transdiafragmática e auto-PEEP (pressão 

positiva no final da expiração) dinâmico; além de produzir um aumento na 

PaCO2.  

 

1.5 Cuidados com os trocadores de calor e umidade 

Os HMEs são contra-indicados de maneira relativa para os pacientes 

em algumas situações, tais como: 

•  Presença de secreção espessa 23, 31, 56, abundante 23, 31, 56, 57 e 

sanguinolenta 23, 31, 58, pois pode haver oclusão do HME resultando 

em excessiva resistência 31, 56, 58, 59 e hiperinsuflação pulmonar 31 . 
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• Pacientes com fístula broncopleural volumosa, ou pacientes com 

ausência ou problema no funcionamento do cuff do tubo endotraqueal 

23, 31, porque o HME requer a coleta do calor e umidade expirado; 

portanto, qualquer alteração que permita ao gás expirado escapar 

para a atmosfera sem passar através do dispositivo irá reduzir a 

eficácia do HME 31. 

• Pacientes com temperatura corporal menor do que 32 ºC 23, 31, pois 

o HME funciona passivamente e retorna somente uma porção do 

calor e umidade exalados 20, 31, 60. Portanto, se o paciente estiver 

hipotérmico, o HME não proverá um aquecimento adequado 31. 

• Pacientes com grande volume minuto 23, 45, 48, 61 ou grande volume 

corrente 45, 57, 61-64, pois diminuem a eficiência de umidificação dos 

HMEs. No estudo de Eckerbom e Lindholm 57 concluiu-se que um 

maior volume corrente resulta em uma perda de água maior em se 

considerando a mesma ventilação minuto, o que leva a piora na 

performance de umidificação dos HMEs.  

• Durante tratamento com aerosol, quando o nebulizador é colocado 

no circuito do paciente 23, pois o vapor d’ água e as drogas aerosóis 

podem aumentar a resistência porquanto se tornam retidas no HME 

65. Nesta situação o HME deve ser removido do circuito do paciente 

23. A necessidade de uso freqüente de aerosóis pode determinar a 

opção por UA 31. Este fato pode levar à conclusão de que pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e dificuldades em 
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expelir as secreções, os que mais usam aerosóis, não são os 

melhores candidatos ao uso dos HMEs 24.  

Devemos ter cuidado em usar um HME, por poder adicionar uma 

excessiva carga resistiva, em doentes críticos e pacientes debilitados, 

especialmente quando um alto fluxo é associado com uso prolongado; a 

adição de carga respiratória imposta pelo HME pode ser substancial para 

estes pacientes e pode causar fadiga muscular respiratória e conseqüente 

falência ventilatória ou interferir com o desmame 38. 

Devido a esta importante variação das propriedades resistivas destes 

dispositivos relacionada ao fluxo 38, 61 e duração do uso 38, 65-67, deve-se ter 

cuidado ao usar HME em DPOC. Chiaranda et al. 56 dizem que a resistência 

suplementar do HME seco pode ser aceitável para a maioria dos pacientes 

em ventilação mecânica assistida/controlada, mas, teoricamente, esta 

resistência ao fluxo de ar pode causar problemas em pacientes com DPOC 

severa; pois esta resistência adicional é somada com a já alta resistência 

das vias aéreas desses pacientes, contribuindo para hiperinsuflação 

dinâmica. 

Conti et al. 43 avaliaram 13 pacientes com DPOC, mas 3 não 

completaram o estudo por causa da variação maior do que 10% da 

mecânica pulmonar basal durante o período de estudo, sendo então 

excluídos da análise. Os seus resultados mostraram que o HME não 

produziu variação no auto-PEEP em pacientes com DPOC submetidos a 

ventilação mecânica controlada com volume minuto menor ou igual a 10 L. 

Foram estudadas as condições com um novo HME (após 1 hora de uso) e 
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depois de 12 horas de uso. Mas devemos lembrar que 3 pacientes foram 

excluídos, alertando para que seja usado com cautela no paciente com 

DPOC. 

Já Girault et al. 55 observaram que em pacientes com falência 

respiratória crônica, o tipo de umidificação das vias aéreas pode 

negativamente influenciar a eficácia mecânica da ventilação. Sendo assim, 

concluiu em seu estudo que HMEs não devem ser usados no desmame 

desses pacientes, quando este for difícil. 

O uso dos HMEs durante ventilação com volume corrente reduzido em 

pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) tem 

demonstrado aumento da PaCO2. Hurni et al. 36 observaram que em dois 

pacientes recebendo hipoventilação controlada por severo desconforto 

respiratório, com volumes correntes entre 400 e 500 mL, a remoção do HME 

e conseqüente redução do espaço morto externo induziram a uma dramática 

redução na PaCO2. De forma geral, a retirada do HME durante ventilação 

com hipercapnia permissiva pode resultar em uma significante queda na 

PaCO2. 

Com base nas situações acima mencionadas, os HMEs não devem ser 

usados em todas as circunstâncias; podendo também ser interessante 

avaliar a utilização de HMEs com volumes internos menores 41, 68.  

 

1.6 Efeitos dos trocadores de calor e umidade na mecânica respiratória 

Os HMEs podem causar problemas clínicos que podem contra-indicar 

seu uso. Complicações associadas com seu uso incluem aumento da 
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resistência 28, 38, 65, 66, 69, 70, aumento do trabalho da respiração 28, 34, 55, 59, 66, 71, 

72 e hipercapnia devido ao aumento do espaço morto 28, 36, 55, 69, 73-77. 

Os determinantes da pressão resistiva em pacientes ventilados 

mecanicamente incluem não somente a resistência das vias aéreas do 

paciente e o fluxo inspiratório, mas também a resistência de partes do 

ventilador, do tubo endotraqueal e do HME 66. 

A resistência ao fluxo de gás ao longo de um HME aumenta com o 

aumento da densidade do material 31, 56 e pode aumentar com o aumento do 

fluxo 38, 61 e com a duração do seu uso 38, 45, 65-67, 70. Durante o uso, enquanto 

a água vai sendo absorvida, a resistência irá aumentar levemente e,  depois 

de prolongado uso, o aumento na resistência ao fluxo expiratório pode 

causar aprisionamento de ar e auto-PEEP 31. Este aumento da resistência 

no circuito do ventilador pode levar a uma avaliação incorreta da mecânica 

do sistema respiratório, a uma terapêutica não apropriada 

(broncodilatadores) ou a uma dificuldade no desmame da ventilação 

mecânica 66, além de aumentar o trabalho da respiração do paciente 34, 66. 

Nosso grupo realizou um estudo 70 onde avaliamos e comparamos, em 

modelo mecânico, as alterações impostas por oito diferentes tipos de HMEs 

(um hidrofóbico, três higroscópicos e quatro mistos) quanto à resistência 

inspiratória. Avaliamos ainda o efeito da saturação (umidificação) e da 

variação do fluxo respiratório sobre os mesmos parâmetros, nos diferentes 

HMEs. Concluímos que nenhum dos valores de resistência obtidos com os 

HMEs secos e após umidificação excedeu o valor estipulado pelos padrões 

da International Standard para os HMEs - ISO/DIS 9360-2 (segundo estudos 
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prévios 65, 67, os padrões da ISO/DIS 9360-2 determinam um aumento 

máximo de pressão resistiva que não exceda 5 cm H2O com um fluxo de 1,0 

L/s, mesmo quando molhados). Concluímos também que os HMEs 

higroscópicos foram os que menos interferiram na mecânica respiratória. 

Além disso, mostramos que as alterações de fluxo não determinaram 

alterações relevantes da resistência e que a saturação do HME determinou 

aumento da resistência, principalmente nos HMEs com membrana 

hidrofóbica.  

Ainda é motivo de discussão na literatura qual é a melhor freqüência 

de troca do HME. Fabricantes recomendam que os HMEs sejam trocados a 

cada 24 horas. Alguns estudos foram feitos utilizando o HME por mais de 24 

horas e observaram que não houve diferença na ocorrência de oclusão do 

tubo traqueal e de outras complicações mecânicas ou infecciosas 

consideráveis se os HMEs forem trocados depois de dois 20, 40, 60, três 78, 

quatro 79 ou sete dias de uso 25, 80, 81. 

Apesar destes estudos mostrarem a segurança dos HMEs ao serem 

usados por longo tempo de ventilação mecânica, os HMEs foram 

responsáveis por obstrução do tubo endotraqueal em outros estudos, como 

o de Villafane et al. 47 e Cohen et al. 48,  sendo que esta obstrução parece 

ser conseqüência de insuficiente umidificação das vias aéreas e ocorreu 

principalmente com HMEs exibindo somente propriedades hidrofóbicas. 

Devido ao seu volume interno, não desprezível, os HMEs aumentam 

o espaço morto do circuito 25, 28, 31, 62, 71-74, 77. Em uma comparação entre dois 

HMEs com configuração e composição química idênticas, porém com 
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tamanhos diferentes, concluiu-se que o menor HME era preferível, pelo 

menor volume interno, para pacientes respirando espontaneamente. O HME 

maior aumentou o esforço do paciente, embora sem nenhum sinal de 

desconforto respiratório; enquanto o HME menor não adicionou carga 

detectável 82. 

O uso do HME determina aumento do espaço morto em uma 

quantidade igual ao seu volume interno. O volume interno depende 

principalmente do desenho do HME. Os filtros são usualmente feitos de 

membrana com pregas (dobraduras), que resulta em um aumento no volume 

do dispositivo. Em geral, os HMEs sem a função de filtro são os que 

apresentam volume interno menor 46. 

Para manter a ventilação alveolar normal, na presença de aumento do 

espaço morto relacionado ao uso do HME, o paciente deve aumentar a 

freqüência respiratória, o volume corrente ou ambos 31, 55, 77. Quando os 

pacientes são capazes de aumentar a freqüência respiratória ou o volume 

corrente, o gás carbônico (CO2) arterial permanece constante. Quando os 

pacientes são incapazes de aumentar o volume minuto, por conta de 

fraqueza ou fadiga da musculatura respiratória, ou em pacientes 

curarizados, a concentração de CO2 aumenta 31, 55, 69, 77. 

Conclui-se então que HMEs com grande espaço morto podem causar 

um impacto negativo na função respiratória de pacientes ventilando 

espontaneamente, pelo aumento do trabalho respiratório, ou levar à 

retenção de CO2 em pacientes curarizados 77. 
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O impacto clínico direto disso pode ser visto, por exemplo, durante o 

desmame do ventilador mecânico, onde, se a adição do espaço morto alterar 

a ventilação alveolar, a eficiência de ventilação espontânea pode ser 

prejudicada 55, 73, influindo assim no processo de desmame. Esses efeitos 

adversos da adição do espaço morto relacionados ao HME podem ser ainda 

mais pronunciados em pacientes já com baixo volume corrente e/ou com 

uma PaCO2 alta 74. 

Existe uma significante diferença entre o espaço morto dos diferentes 

HMEs. Uma significante redução na PaCO2 tem sido observada com a 

redução do espaço morto do HME 36, 75, 76. O adicional espaço morto do 

HME pode reduzir a ventilação alveolar, aumentando a PaCO2 55, 69, 73, 74, 77. 

Recentemente, têm sido estudados os efeitos dos HMEs em pacientes 

recebendo ventilação mecânica não invasiva (VMNI). Lellouche et al. 72 

estudaram o esforço do paciente comparando HME e UA durante VMNI e 

concluiu-se que o HME diminui a eficácia da VMNI em reduzir o esforço 

comparativamente ao UA, ou seja, o HME aumentou consideravelmente o 

trabalho da respiração em comparação com o UA. Para ele, a principal 

hipótese para explicar o aumento do trabalho da respiração com o HME é o 

aumento no espaço morto do circuito causado pelo HME.  

O estudo de Jaber et al. 74, também em VMNI, concluiu que durante a 

VMNI, o aumento do espaço morto pode negativamente afetar a função 

ventilatória e a troca de gás. Concluiu-se que o uso do HME pode levar a um 

relevante aumento da PaCO2, apesar do significante aumento do volume 

minuto. Nesse estudo, não se mediu o trabalho da respiração, mas a P0,1, 
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que aumentou significantemente quando o HME foi adicionado no circuito 

ventilatório, sugerindo que o HME pode alterar a eficiência da VMNI em 

alguns pacientes, especialmente em pacientes muito debilitados. Sendo 

assim, o aumento do volume minuto resultante do espaço morto adicional e 

o aumento da P0,1 podem levar a uma sobrecarga dos músculos 

respiratórios. 

 
1.7 Efeito dos trocadores de calor e umidade na umidificação 

A quantidade de umidade proporcionada por um HME é tipicamente 

referida como produção de umidade. A produção de umidade é avaliada em 

mg H2O/L. Existe controvérsia na literatura quanto à produção de umidade 

necessária de um HME 83. Valores publicados variam entre 17 e 44 mg 

H2O/L para manter a função do trato respiratório 83-86. O padrão para os UAs 

sugere um mínimo de 33 mg H2O/L 10. Autores acreditam que o tipo de 

umidificador usado e a produção de umidade requerida deva se basear na 

condição do paciente e duração da ventilação 27, 45, ou seja, o nível 

necessário de temperatura e umidade depende da doença do paciente, 

temperatura do paciente e duração de uso de ventilação mecânica 

pretendida 87.  

A AH do ar retida e retornada ao paciente é um importante indicador 

da performance de umidificação do HME. Quanto mais baixa a AH do gás 

inspirado, mais alto é o total de água perdida pelo paciente durante a 

ventilação mecânica 37. Isto é importante desde que a oclusão do tubo 

endotraqueal ou traqueostomia tem ocorrido quando o fornecimento de 

umidade é insuficiente 47, 48, 51, 88. Devemos lembrar também que quando um 
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HME é inserido no sistema, já ocorre um aumento da temperatura e da 

umidade absoluta do gás inspirado 89. 

Relatos tem sugerido que alto volume corrente (Vt) 45, 57, 61-64, fluxo 61, 

90 ou volume minuto 45, 48, 61 irão diminuir a eficiência de umidificação do 

HME.  

Quando Vt aumenta, a produção de umidade diminui e a quantidade 

em que diminui depende da eficiência do dispositivo e do espaço morto 31, 45. 

Em um estudo comparando vários HMEs, entre eles higroscópicos, 

hidrofóbicos e mistos, os autores puderam observar que um aumento no 

espaço morto foi associado com aumento na produção de umidade 45. 

Dispositivos maiores tendem a ser menos afetados pelo Vt devido a re-

inalação. Isto é, se um HME com um volume interno de 100 mL for usado, 

100 mL de cada inspiração irá conter gás expirado 31. Já Eckerbom e 

Lindholm 57 observaram em seu estudo uma pobre correlação entre a 

performance do HME e o volume interno. Um aumento na freqüência 

respiratória (f) ou uma diminuição do tempo inspiratório irá diminuir a 

produção de umidade, isto é, a diminuição do tempo em que o gás passa 

pelo HME reduz a habilidade do dispositivo em remover a umidade do gás 

exalado e adicionar no gás inspirado 31.  

Sabendo-se que minimizar a perda de calor respiratório total é um 

importante objetivo durante a ventilação mecânica, Thomachot et al. 83 

resolveram avaliar se mudanças na temperatura traqueal (um parâmetro 

clínico fácil de medir) era um índice confiável da perda de calor respiratório 

total em pacientes ventilados mecanicamente. Dez pacientes sedados foram 
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ventilados por 3 períodos consecutivos de 24 horas com um UA, HME 

hidrofóbico e HME higroscópico. A perda de calor respiratório e a 

temperatura traqueal foram simultaneamente obtidas em cada paciente. 

Medidas de temperatura traqueal não revelaram diferenças significantes 

entre UA e os HMEs, porém a perda de calor respiratório foi duas vezes 

maior com os HMEs do que com o UA. Isto sugere que maior quantidade de 

calor foi extraída do trato respiratório pelo HME comparado ao UA. Dentre os 

HMEs, os dois alcançaram os mesmos níveis de RH, porém, com respeito a 

AH, o higroscópico teve uma significante melhor performance do que o 

hidrofóbico. A temperatura traqueal não pareceu ser uma estimativa 

confiável da perda de calor respiratório total.  

Roustan 51 observou que a performance de um HME hidrofóbico 

depende da T ambiente (a alta T ambiente reduz o gradiente térmico entre 

os dois lados do HME). Em condições de alta T e quando alto Vt é usado, o 

risco de oclusão do tubo aumenta com o tempo. 

A umidificação inadequada pode levar ao depósito de secreção viscosa 

na parede interna do tubo endotraqueal. A obstrução parcial do tubo pode ter 

duas importantes conseqüências: pode promover uma súbita oclusão do 

tubo levando à troca emergencial do tubo; e durante a respiração 

espontânea ou assistida através do tubo, pode levar a um aumento 

considerável da carga imposta nos músculos respiratórios 47. Este estudo, 

de Villafane et al. 47, mostrou que a permeabilidade das vias aéreas artificiais 

pode ser modificada no curso da ventilação mecânica prolongada, e isto 

pode ser influenciado pelo tipo de umidificação de via aérea. Foi observada 
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uma progressiva redução no diâmetro do tubo em alguns pacientes, 

sugerindo que o lúmen do tubo pode ser gradualmente obstruído por 

permanente depósito de secreção brônquica nas paredes internas. Neste 

estudo comparou-se HME hidrofóbico, HME misto e UA; e observou-se que 

a redução foi significantemente maior com o HME hidrofóbico. A capacidade 

de umidificação foi maior em HME misto em comparação ao hidrofóbico, o 

que resulta em uma menor incidência de obstrução do tubo traqueal. 

A aparência da secreção traqueal é diretamente dependente da 

capacidade de umidificação do HME. A fluidificação da secreção é uma meta 

relevante para evitar obstrução do tubo endotraqueal e para facilitar a 

aspiração de secreção, sendo assim, os mais eficientes HMEs devem ser 

usados. Estudos concluíram que a avaliação visual do condensado no tubo 

flexível proporciona uma estimativa da eficiência da umidificação dos HMEs 

37, 91. 

Uma consistente medida da eficiência da umidificação e do 

aquecimento não foi determinada para o uso do HME sobre diferentes 

condições ventilatórias e a capacidade de umidificação e aquecimento dos 

disponíveis HMEs em nosso meio não foi ainda relatada. 
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2. OBJETIVOS 

 

1) Avaliar e comparar a capacidade de umidificação e aquecimento de 

oito diferentes tipos de HMEs, em um modelo experimental com pulmão 

animal isolado, sob diferentes parâmetros ventilatórios. 

 

2) Avaliar o impacto de cada um dos HMEs na ventilação alveolar 

(através da medida do ETCO2) em um modelo mecânico do sistema 

respiratório e sob diferentes parâmetros ventilatórios. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a avaliação da eficiência dos HMEs em manter umidificação e 

aquecimento do ar utilizamos um modelo experimental com pulmão de suíno 

isolado, enquanto que para a avaliação do efeito dos HMEs na ventilação 

alveolar utilizamos um modelo mecânico do sistema respiratório. Em cada 

um dos modelos utilizamos oito diferentes HMEs, em diversas situações 

simuladas. 

  

3.1 Trocadores de calor e umidade 

Oito diferentes HMEs foram estudados. A escolha dos HMEs baseou-

se em pesquisa prévia a respeito dos mais utilizados em alguns dos 

principais hospitais públicos e privados de São Paulo, sendo estes HMEs os 

mesmos utilizados em um estudo anterior realizado pelo nosso grupo, onde 

foi avaliada e comparada as alterações na mecânica respiratória impostas 

por eles 70. Os HMEs estudados e suas características segundo os 

fabricantes são: 

1) BB100MFS da Pall, Newquay, Cornwall, Reino Unido (PALL) (Figura 1). 

Hidrofóbico, peso de 44 g, espaço morto de 90 mL, resistência de 

aproximadamente 2,5 cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes 

maiores ou iguais a 150 mL. 

 



 30

 

                                 Figura 1 - PALL  

2) HYGROSTER DAR® da Mallinckrodt Medical S.p.A., Mironda, Itália 

(Hygroster) (Figura 2). 

Higroscópico e hidrofóbico, peso de 53 g, espaço morto de 95 mL, 

resistência de 1,7 cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes 

maiores que 150 mL. 

 

 

                                 Figura 2 - Hygroster 

 

3) HYGROBAC S DAR® da Mallinckrodt Medical S.p.A., Mironda, Itália 

(Hygrobac S) (Figura 3). 
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Higroscópico e hidrofóbico, peso de 30 g, espaço morto de 45 mL, 

resistência de 2,5 cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes 

maiores que 150 mL. 

 

                     Figura 3 - Hygrobac S 

 

4) THERMOVENT I200 da SIMS Portex Ltda, Hythe, Kent, Reino Unido 

(PORTEX) (Figura 4). 

Higroscópico, peso de 19 g, espaço morto de 33 mL, recomendado 

para volumes correntes menores que 1200 mL. 

 

 

                     Figura 4 - PORTEX 
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5) HUMID-VENT® FILTER COMPACT da Gibeck, Upplands-Väsby, Suécia 

(G compact) (Figura 5). 

Higroscópico e hidrofóbico, peso de 31 g, espaço morto de 35 mL, 

resistência de 2,4 cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes entre 

150 e 1000 mL. 

 

 

                   Figura 5 - G compact      

           

6) HUMID-VENT® FILTER LIGHT da Gibeck, Upplands-Väsby, Suécia (G 

light) (Figura 6). 

Higroscópico e hidrofóbico, peso de 30 g, espaço morto de 60 mL, 

resistência de 1,4 cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes entre 

250 e 1500 mL. 
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                     Figura 6 - G light 

 

7) HUMID-VENT® 2S da Gibeck, Upplands-Väsby, Suécia (G 2S) (Figura 7). 

Higroscópico, peso de 19,9 g, espaço morto de 29 mL, resistência de 

0,7 cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes entre 150 e 1500 

mL. 

 

 

                     Figura 7 - G 2S 

 

8) Umidificador Condensador Higroscópico (HCH) da Newmed®, Bromma, 

Suécia (HCH) (Figura 8). 
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Higroscópico, peso de 10 g, espaço morto de 35 mL, resistência de 1,8 

cm H2O/L/s e recomendado para volumes correntes entre 150 e 1500 mL. 

 

 

                     Figura 8 - HCH 

 

3.2 Modelo experimental com pulmão de suíno 

Um sistema respiratório analógico (Figura 9) foi construído usando 

pulmões de suíno preservado (BioQuest Inflatable Lungs, NASCO, Fort 

Atkinson, WI, EUA) (Figura 10). Esses pulmões eram de suíno adulto 

saudável, já processados com a traquéia. Os pulmões foram removidos de 

animais sacrificados no matadouro para consumo humano. Depois que estes 

animais eram sacrificados, a traquéia e ambos os pulmões eram colocados 

em um recipiente com gelo; então, os pulmões eram perfundidos com 

solução salina hipertônica e congelados a -20 °C por uma semana. 

Posteriormente, os pulmões eram preservados em uma solução de 

propilglicol 25 %.  

No modelo experimental desenvolvido, os pulmões foram colocados 

no interior de uma caixa plástica mantida a 37 °C, onde também foram 
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colocados um umidificador aquecido (Fisher & Paykel Heated Humidifier, 

Laguna Hills, CA, EUA) utilizado para a saturação do sistema e circuitos 

apropriados (Figura 11). A caixa plástica era mantida a 37 °C por um 

secador de cabelo inserido em um orifício da caixa. O modelo construído foi 

conectado ao ventilador mecânico Bennett 840 (840, Nellcor Puritan Bennett, 

Carlsbad, CA, EUA) usado para simular diferentes condições ventilatórias 

variando Vt, f e fluxo no modo volume controlado. 

A via aérea simulada era constituída de circuitos e conectores 

plásticos, semi-rígidos e de baixa complacência, externos a caixa. Neste 

segmento de via aérea, os oito diferentes HMEs foram seqüencialmente 

testados. Um higrômetro (Vaisala, HMI 32, Woburn, MA, EUA) foi utilizado, e 

o seu sensor foi posicionado entre o HME e o sistema respiratório analógico 

para continuamente medir umidade relativa e temperatura inspiratória e 

expiratória (Figura 12).  

Quando o ventilador mecânico Bennett 840 entrava em ação, o fluxo 

de ar era transmitido pelos tubos plásticos e semi-rígidos, atravessando 

inicialmente o HME, para aí alcançar o conector onde estava inserido o 

sensor do Vaisala. Na saída deste conector foi colocado uma peça em “Y”, 

onde uma das partes direcionava o fluxo de ar para os pulmões. Neste 

segmento foi colocado uma válvula unidirecional. Quando o fluxo de ar 

retornava dos pulmões, era impedido de fazer o mesmo caminho da 

inspiração (devido a válvula unidirecional), sendo então transportado através 

de um tubo “T” (colocado entre esse ramo do “Y” e o pulmão) para um 

umidificador aquecido, que estava devidamente preenchido com água 
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destilada; nesse percurso foi colocado uma outra válvula unidirecional. 

Desse umidificador aquecido saía um outro circuito, também com uma 

válvula unidirecional, que terminava na outra parte do “Y”, retornando então 

o ar para o conector onde estava inserido o Vaisala e posteriormente 

atravessando o HME. 

A temperatura da caixa foi continuamente checada usando um 

Thermostat (Digitec, model 5810, United Systems corporation, Dayton, OH, 

EUA). 

A temperatura do local onde foi realizado o experimento não variou 

durante o período de estudo. 

 

Legenda: 
1- caixa plástica 
2 e 3- pulmão de porco 
4, 5 e 6- válvulas unidirecionais 
7- umidificador tipo cascade 
8- Vaisala 
9- HME 
10- Ventilador mecânico Bennett 840 
 

   Figura 9 – Modelo experimental com pulmão de suíno 

1010

37 °C11

22 33 77

44

88
66

55

99



 37

 

Figura 10 - Pulmões de suíno preservado 

 

Figura 11 - Pulmões de suíno preservado e umidificador  
aquecido dentro da caixa plástica 
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Figura 12 – Caixa plástica com os devidos circuitos, 
termômetro e higrômetro 

 

3.2.1 Procedimento 

Após introduzir os pulmões do suíno e o umidificador aquecido dentro 

da caixa plástica, juntamente com os seus devidos conectores, a caixa foi 

fechada e foi ligado o secador de cabelo (conectado a um dos orifícios da 

caixa), a fim de manter a temperatura interna em torno de 37 °C. Quando a 

temperatura interna da caixa estabilizava em 37 °C, eram iniciadas as 

medidas (Figura 13). 

Inicialmente foram coletados os dados de umidade relativa e 

temperatura inspiratória e expiratória na situação controle, ou seja, na 

situação em que não havia nenhum HME conectado no sistema. Foi 

programado no Bennett 840 o modo volume controlado onde os parâmetros 

comuns em cada situação foram PEEP = 0 cm H2O, onda de fluxo quadrada 

e fração inspirada de oxigênio (FIO2) = 50 % e foram variados Vt, f ou fluxo 
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conforme tabela 2. As diferentes condições ventilatórias mostradas na tabela 

foram seguidas na situação controle (sem HME) e foram repetidas para cada 

HME testado.  

Após a colocação do HME no sistema, um período de estabilização 

de uma hora foi seguido para cada HME para o protocolo testado. 

Após esse período, aguardava-se um intervalo mínimo de quatro 

ciclos respiratórios em cada parâmetro antes de anotar os resultados. A 

escolha de quatro ciclos foi feita após testes com vários tempos, a fim de se 

determinar se o valor obtido era o mesmo a despeito de períodos variáveis 

de ventilação; e este valor praticamente não se alterava em relação àquele 

já encontrado após quatro ciclos. 

Posteriormente, foram calculadas umidade absoluta e porcentagem 

de recuperação da umidade absoluta (% RAH – porcentagem da umidade 

absoluta que é recuperada da expiração durante a próxima inspiração). 

Umidade absoluta e a % RAH do grupo controle (sem HME) e de cada HME 

em todas as situações foram determinadas pelas fórmulas: 

 

AH = (RH) x (AH gás saturado) / 100 

 

% RAH = (AHinspiratória / AHexpiratória) x 100 
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Tabela 2 – Parâmetros ventilatórios utilizados para a situação controle e 
para cada um dos HMEs 

 
VOLUME 

CORRENTE  
(mL) 

FLUXO 
 (L/min) 

FREQÜÊNCIA 
RESPIRATÓRIA  

(/min) 

200 30 10 

500 30 10 

1000 30 10 

   

500 30 5 

500 30 10 

500 30 20 

   

500 30 10 

500 60 10 

500 90 10 
 

 

 



 41

 

 Figura 13 – Caixa plástica fechada e mantida a 37 °C 

  

3.2.2 Aquisição de dados 

Umidade relativa e temperatura inspiratória e expiratória foram 

medidas através de um higrômetro (Vaisala, HMI 32, Woburn, MA, EUA), 

posicionado entre o HME e o sistema respiratório analógico. 

Umidade absoluta e % RAH do grupo controle (sem HME) e de cada 

HME em todas as situações foram determinadas pelas fórmulas citadas no 

ítem 3.2.1. 

 

3.3 Modelo mecânico utilizado para avaliar o impacto dos HMEs na 

ventilação alveolar 

Utilizamos um simulador do sistema respiratório, o TTL 1600 

(Michigan Instruments, Grand Rapids, MI, EUA) (Figura 14), que é composto 
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por dois foles independentes dispostos paralelamente. Ele contém um par de 

molas, com comportamento não linear para o grau de estiramento e que 

permite o ajuste independente da complacência de ambos os foles. 

Determinamos previamente qual o posicionamento da mola acoplada ao 

segundo fole definindo o valor de complacência de 105 mL/cm H2O (Figura 

15). 

Conectamos um circuito plástico, semi-rígido e de baixa complacência 

no segundo fole do TTL, representando as vias aéreas. Nesta mesma via 

aérea, os oito diferentes HMEs foram seqüencialmente testados quando 

secos e após serem saturados.  

Um capnógrafo (NICO® Cardiopulmonary Management System, Model 

7300, Novametrix, Wallingford, CN, EUA) foi usado nesta mesma via aérea 

(entre o segundo compartimento do TTL e o HME) para coletar os dados de 

ETCO2 (concentração de dióxido de carbono ao final da expiração). 

Optamos por acrescentar CO2 (dióxido de carbono) ao sistema a um 

fluxo de 0,65 L/min, diretamente no segundo fole do TTL. 

O sistema todo foi conectado ao ventilador mecânico Bennett 840 

(840, Nellcor Puritan Bennett, Carlsbad, CA, EUA) para simular ventilação 

mecânica no modo volume controlado.  

A Figura 16 representa o esquema do modelo mecânico. 
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Figura 14 – Modelo mecânico TTL 1600 
 

 

Figura 15 – Mola para ajuste da complacência do segundo fole  
do modelo mecânico TTL 1600 
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Legenda: 
1- Primeiro fole do TTL 1600 
2- Segundo fole do TTL 1600 
3- Barra de metal 
4- Fonte de CO2 
5- Capnógrafo Nico ®  
6- HME 
7- Ventilador mecânico Bennett 840  

 

Figura 16 – Modelo mecânico 
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3.3.1 Sistema de saturação (umidificação) dos trocadores de calor e 

umidade 

 Optamos por avaliar o efeito da saturação no impacto dos HMEs sobre 

a ventilação alveolar, para isso, as medidas foram feitas inicialmente com os 

HMEs secos e algumas delas foram repetidas após a saturação dos 

mesmos. Dentre as instruções de uso do HME é recomendado que seja 

substituído a cada 24 horas ou quando necessário, a fim de se evitar o 

acúmulo de muco. Após estas 24 horas de uso no paciente com via aérea 

artificial sob ventilação mecânica ocorre um aumento de peso do HME, 

relacionado à sua umidificação. 

Inicialmente foi feita uma amostragem do peso dos HMEs. Eles foram 

utilizados em diferentes pacientes por 24 horas, sendo então retirados, 

hermeticamente fechados e pesados em uma balança analítica de alta 

precisão (METTER TOLEDO – AG 204).  Observamos que as diferentes 

condições clínicas de cada paciente determinaram diferentes graus de 

umidificação dos diferentes HMEs estudados, na comparação entre 

diferentes amostras de um mesmo HME. O aumento de peso de cada HME 

após o período de uso de 24 horas não excedeu 2,5 g. 

Para obtermos de forma padronizada um aumento de peso dos HMEs 

dentro do encontrado na nossa amostragem após 24 horas de uso, 

idealizou-se um sistema no qual um nebulizador foi mantido com fluxo de 5 

litros de oxigênio por minuto e onde o HME foi conectado diretamente 

(Figura 17). Foram colocados no nebulizador 6 mL de soro fisiológico e a 

inalação foi mantida até o esvaziamento do nebulizador. Estes HMEs foram 
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então pesados na mesma balança analítica descrita acima. Esta técnica se 

repetiu para todos os HMEs analisados, permitindo condições semelhantes 

de estudo para os diferentes HMEs. 

 

 

        Figura 17 – Sistema de saturação 

 

3.3.2 Procedimento 

Inicialmente foram coletados os dados de ETCO2 na situação 

controle, ou seja, na situação em que não havia nenhum HME conectado no 

sistema. Foi programado no Bennett 840 o modo volume controlado onde os 

parâmetros comuns em cada situação foram PEEP = 5 cm H2O, FIO2 = 21 % 

e onda de fluxo quadrada; sendo variados Vt, f ou fluxo conforme tabela 3. 

As diferentes condições ventilatórias mostradas na tabela foram seguidas na 

situação controle (sem HME) e foram repetidas para cada HME testado.  

 
 
 



 47

Tabela 3 – Parâmetros ventilatórios utilizados para a situação controle e 
para cada um dos HMEs 

 

CONDIÇÃO 
VENTILATÓRIA 

FREQÜÊNCIA 
RESPIRATÓRIA 

(/min) 

VOLUME 
CORRENTE 

(mL) 
FLUXO 
(L/min) 

1 12 600 36 

2 20 600 36 

3 20 400 36 

4 20 600 60 

 

Após a colocação do HME no sistema, um período de estabilização 

de cinco minutos foi respeitado para cada HME antes do protocolo de teste 

para coleta dos dados, sendo que sempre que um HME ia ser substituído 

por outro, em determinado parâmetro ventilatório, era repetida a medida na 

situação controle, também após um período de estabilização de cinco 

minutos, para confirmar o resultado da situação controle, permitindo 

condições semelhantes de estudo. 

Após as medidas com os HMEs secos, eles foram saturados 

(conforme foi explicado no sistema de saturação dos trocadores de calor e 

umidade) e foram repetidas as condições ventilatórias 2 e 4 da tabela 3.  

 

3.3.3 Aquisição de dados 

Os dados de ETCO2 foram coletados através de um capnógrafo 

(NICO® Cardiopulmonary Management System, Model 7300, Novametrix, 

Wallingford, CN, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análise da reprodutibilidade do modelo  

 Por se tratarem de modelos experimentais, optamos por determinar a 

reprodutibilidade dos mesmos através da repetição de várias das situações 

estudadas em cada um dos modelos. Como a maior fonte de variação de 

nossos modelos seriam as diferentes situações estudadas, optamos por 

determinar as medidas de dispersão ao longo das mesmas como 

marcadoras da reprodutibilidade. 

 

4.1.1 Modelo experimental utilizado para avaliar a capacidade de 

umidificação 

 O fator que deve apresentar baixa variabilidade ao longo de todas as 

situações estudadas é a umidade absoluta, podendo ser considerada como 

fator de exposição do modelo, juntamente com os diferentes tipos de HMEs. 

Obtivemos os valores de umidade absoluta na inspiração em quatro 

momentos distintos, com os seguintes parâmetros ventilatórios: volume 

corrente de 500 mL, fluxo de 30 L/min e freqüência respiratória de 10 /min; 

na situação controle e com cada um dos diferentes HMEs. 

 Obtivemos então o desvio padrão para a umidade absoluta em cada 

uma das situações. O maior valor encontrado foi de 0,66 mg H2O/L. Com 

isso, para que as medidas do estudo possam ser consideradas diferentes 

entre si, elas devem diferir em aproximadamente duas vezes o valor desse 

desvio padrão encontrado (correspondendo ao intervalo de confiança de 
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95%), ou seja, diferenças maiores que 1,32 mg H2O/L representam 

significância estatística 92.  

 

4.1.2 Modelo mecânico utilizado para avaliar o impacto dos HMEs na 

ventilação alveolar 

Após a colocação do HME no sistema foi padronizado um período de 

estabilização de cinco minutos para cada HME, durante o qual foi realizada a 

coleta dos dados. 

Entre a retirada de um HME e a colocação do seguinte, em todas as 

situações ventilatórias estudadas, eram repetidas as medidas na situação 

controle (sem HME), onde também foi padronizado um período de 

estabilização de cinco minutos. Esta repetição da mensuração das variáveis, 

por nove vezes em cada situação estudada, permitiu corroborar nossos 

resultados, reafirmando a existência de condições semelhantes de estudo, 

uma vez que nossos resultados não mostraram variação apreciável das 

medidas. 

Durante as nove repetições, a máxima variação encontrada foi de 1 

mm Hg entre as diferentes medidas da mesma situação ventilatória, ou seja, 

os valores encontrados todas as vezes que repetimos a situação controle 

eram praticamente os mesmos. 
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4.2. Capacidade de umidificação e aquecimento 

 Os valores de umidade relativa, temperatura e umidade absoluta 

inspiratória e expiratória, além da temperatura no interior da caixa plástica, 

nas diferentes condições ventilatórias encontram-se nos anexos A a G. 

As figuras 18, 19 e 20 demonstram os resultados encontrados de 

umidade relativa inspiratória (RHi), temperatura inspiratória (Ti) e umidade 

absoluta inspiratória (AHi),  respectivamente, na situação em que não foi 

utilizado nenhum HME no sistema (controle) e quando os diferentes HMEs 

foram utilizados, em diferentes condições ventilatórias onde apenas o 

volume corrente foi alterado. Foi programado fluxo = 30 L/min, f = 10 /min e 

Vt de 200, 500 e 1000 mL. Observamos que há diferença entre a situação 

controle e o uso dos HMEs com respeito aos níveis de umidade e de 

temperatura no circuito. A RH aumentou com o uso dos HMEs 

(principalmente com altos Vt) e, nestas situações estudadas, a temperatura 

também aumentou (com exceção do HME PALL quando alto Vt foi usado). 

Quando construímos o gráfico da AH, encontramos um aumento da AH com 

o uso dos HMEs. Os modelos de HMEs aumentaram os níveis de 

umidificação de forma heterogênea, a depender do modelo utilizado; porém, 

não parece existir um padrão relacionado ao tipo de material ou ao espaço 

morto do HME. O PALL foi o que apresentou menor T e o Hygrobac S foi o 

que apresentou melhor RH e T. Observamos também que o volume corrente 

afetou a capacidade do HME em manter temperatura e umidade. O uso de 

volume corrente alto (1000 mL) levou a uma menor manutenção da 

temperatura e umidade. Quando aumentamos o volume corrente, ocorreu 
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uma diminuição da RHi, Ti e conseqüentemente de AHi. Os HMEs com 

maior espaço morto não foram aqueles menos afetados pelo aumento do 

volume corrente com respeito a manter níveis de temperatura e umidade. 
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Figura 18 – Efeito do volume corrente na umidade relativa inspiratória 
(RHi), sem o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 

 
 

26

26.5

27

27.5

28

28.5

Contr
ole

 

G 2S
 

PORTEX
HCH 

G co
mpac

t 

Hyg
roba

c S
 

G lig
ht 

PALL 

Hyg
roste

r 

Ti
 (g

ra
us

 C
el

si
us

)

Vt=200 mL
Vt=500 mL
Vt=1000 mL

 
Figura 19 – Efeito do volume corrente na temperatura inspiratória (Ti), sem 
o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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Figura 20 – Efeito do volume corrente na umidade absoluta inspiratória 
(AHi), sem o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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A figura 21 nos mostra a porcentagem de recuperação da umidade 

absoluta da expiração durante a próxima inspiração (% RAH), para a 

situação controle e para cada HME, quando usamos fluxo = 30 L/min e f = 

10 /min, nos diferentes Vt utilizados (200, 500 e 1000 mL). Nós observamos 

diferença entre a situação controle e o uso dos HMEs com respeito a % RAH 

quando Vt maiores foram usados (500 e 1000 mL); a % RAH aumentou com 

o uso dos HMEs. Os modelos de HMEs diferem em sua capacidade de 

manter níveis de umidade, principalmente quando ventilação com volume 

corrente alto foi usado. O material dos HMEs ou o tamanho de cada um 

deles não determinaram efeitos sobre os níveis de umidificação, com 

exceção quando usamos Vt alto, em que o PALL, que possuía somente 

membrana hidrofóbica, foi o que apresentou menor % RAH. Não houve 

relação entre o volume de espaço morto e a % RAH. Hygrobac S foi o 

modelo com melhor RAH. Nós observamos que o Vt afetou a capacidade do 

HME em manter umidade. Quando foi aumentado o volume corrente, houve 

uma consistente redução na % RAH. Quando nós usamos Vt = 200 mL, em 

todas as situações (controle e com cada HME), a % RAH foi maior do que 

90%. Quando Vt = 500 mL foi usado, cada HME recuperou mais do que 80 

% de AH, mas a % RAH para a situação controle foi menor do que 70 %. 

Quando alto volume corrente foi usado (Vt = 1000 mL), somente 3 HMEs (G 

2S, G compact e Hygrobac S) recuperaram mais do que 80 % de AH. A 

situação controle recuperou menos do que 40 % RAH e entre os HMEs, o 

PALL teve a pior recuperação (68,8 %). 
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Figura 21 – Efeito do volume corrente na % de recuperação da umidade 
absoluta da expiração durante a próxima inspiração (% RAH), sem o uso 
de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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As figuras 22, 23 e 24 demonstram e comparam, respectivamente, a 

RHi, Ti e AHi na situação em que não foi utilizado nenhum HME no sistema 

(controle) e quando os diferentes HMEs foram utilizados, em diferentes 

condições ventilatórias onde apenas a freqüência respiratória foi alterada. 

Foi programado Vt = 500 mL, fluxo = 30 L/min, FiO2 = 50 % e diferentes f (5, 

10 e 20 /min). Observamos que mudanças na f não determinaram 

importantes alterações na temperatura e umidade.  
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Figura 22 – Efeito da freqüência respiratória na umidade relativa 
inspiratória (RHi), sem o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes 
HMEs 
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Figura 23 – Efeito da freqüência respiratória na temperatura inspiratória 
(Ti), sem o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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Figura 24 – Efeito da freqüência respiratória na umidade absoluta 
inspiratória (AHi), sem o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes 
HMEs 
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A figura 25 nos mostra a porcentagem de recuperação da umidade 

absoluta da expiração durante a próxima inspiração, para a situação controle 

e para cada HME, quando usamos Vt = 500 mL, fluxo = 30 L/min e 

diferentes f (5, 10 and 20 /min). Nós observamos diferença entre a situação 

controle e o uso dos HMEs com respeito a % RAH; a % RAH aumentou com 

o uso dos HMEs.  Mais uma vez, os modelos de HMEs diferem em sua 

capacidade de manter os níveis de umidade absoluta, mas, a % RAH não 

mudou quando do aumento da freqüência respiratória. 
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Figura 25 – Efeito da freqüência respiratória na % de recuperação da 
umidade absoluta da expiração durante a próxima inspiração (% RAH), 
sem o uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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As figuras 26, 27 e 28 demonstram e comparam, respectivamente, a 

RHi, Ti e AHi na situação em que não foi utilizado nenhum HME no sistema 

(controle) e quando os diferentes HMEs foram utilizados, em diferentes 

condições ventilatórias onde apenas o fluxo foi alterado. Foram programados 

os parâmetros: Vt = 500 mL, f = 10 /min e diferentes fluxos (30, 60 e 90 

L/min). Observamos que mudanças no fluxo não geraram alterações 

importantes na temperatura e na umidade. Fluxos grandes não reduziram a 

capacidade do HME em manter níveis de temperatura e umidade. 
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Figura 26 – Efeito do fluxo na umidade relativa inspiratória (RHi), sem o 
uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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Figura 27 – Efeito do fluxo na temperatura inspiratória (Ti), sem o uso de 
HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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Figura 28 – Efeito do fluxo na umidade absoluta inspiratória (AHi), sem o 
uso de HME (controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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A figura 29 nos mostra a porcentagem de recuperação da umidade 

absoluta da expiração durante a próxima inspiração, para a situação controle 

e para cada HME, quando usamos Vt = 500 mL, f = 10 /min e diferentes 

fluxos (30, 60 e 90 L/min). Nós, de novo, observamos maior % RAH quando 

usamos os HMEs comparado ao grupo controle e há diferenças entre os 

modelos de HME; mas a recuperação de AH não foi associada com 

mudanças no fluxo. Isto é, maiores fluxos não reduziram a capacidade do 

HME em manter níveis de umidade. 
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Figura 29 – Efeito do fluxo na % de recuperação da umidade absoluta da 
expiração durante a próxima inspiração (% RAH), sem o uso de HME 
(controle) e com o uso dos diferentes HMEs 
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4.3 Ventilação alveolar: 
 

Os valores de ETCO2 sem a utilização de HME (controle) e com a 

utilização dos diferentes HMEs estudados, nas diferentes condições 

ventilatórias, tanto na situação em que os HMEs se encontravam secos, 

quanto após serem saturados, estão no anexo H.  

A figura 30 nos mostra o efeito da adição do espaço morto do HME na 

variação do ETCO2, utilizando a seguinte condição ventilatória: f = 12 /min, 

Vt = 600 mL e fluxo = 36 L/min. Nela podemos observar um aumento do 

ETCO2 proporcional ao aumento do espaço morto (r = 0,997; p < 0,001).  

Através de regressão linear, pudemos construir a seguinte fórmula 

para avaliar o efeito do espaço morto adicionado sobre a variação do 

ETCO2: 

          
Variação do ETCO2 (%) = - 0,8 + 0,268 Espaço Morto do HME 
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Figura 30 – Efeito da adição do espaço morto dos HMEs na variação do 
ETCO2 
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Na figura 31 comparamos o ETCO2 encontrado na situação controle e 

em cada HME seco em duas condições ventilatórias diferentes, onde apenas 

a freqüência respiratória foi alterada. Na primeira condição usamos f = 12 

/min, Vt = 600 mL e fluxo = 36 L/min e na segunda condição usamos f = 20 

/min, Vt = 600 mL e fluxo = 36 L/min. Como esperado, quando nós 

aumentamos a freqüência respiratória, o ETCO2 diminuiu, assim como a 

magnitude do efeito deletério da adição do espaço morto do HME. 
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Figura 31 – ETCO2 na situação controle e em cada HME seco quando a 
freqüência respiratória foi alterada 

  (  ) = espaço morto em mL 
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Na figura 32 avaliamos o efeito da variação de Vt sobre o ETCO2, na 

situação controle e em cada HME. Na primeira condição usamos f = 20 /min, 

Vt = 400 mL e fluxo = 36 L/min e na segunda condição usamos f = 20 /min, 

Vt = 600 mL e fluxo = 36 L/min. Como esperado, quando nós aumentamos o 

volume corrente, o ETCO2 diminuiu, assim como a magnitude do efeito 

deletério da adição do espaço morto do HME. 
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Figura 32 – ETCO2 na situação controle e em cada HME seco quando o 
volume corrente foi alterado 

  (  ) = espaço morto em mL 
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Na figura 33 avaliamos o efeito da variação de fluxo sobre o ETCO2, 

na situação controle e em cada HME seco. Na primeira condição usamos f = 

20 /min, Vt = 600 mL e fluxo = 36 L/min e na segunda condição usamos f = 

20 /min, Vt = 600 mL e fluxo = 60 L/min. Na figura 34 fizemos a mesma 

avaliação, porém após os HMEs serem saturados. Observamos que tanto 

com os HMEs secos, quanto após serem saturados, as mudanças no fluxo 

não determinaram relevantes alterações no ETCO2. Os únicos HMEs que 

levaram a uma variação do ETCO2 maior do que 1 mm Hg foram o PALL (2 

mm Hg) e o G compact (2,5 mm Hg), somente quando saturados. 
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Figura 33 – ETCO2 na situação controle e em cada HME seco quando o 
fluxo foi alterado 

  (  ) = espaço morto em mL 
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Figura 34 – ETCO2 na situação controle e em cada HME saturado quando 
o fluxo foi alterado 

  (  ) = espaço morto em mL 
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Na figura 35 comparamos o ETCO2 encontrado em cada HME na 

situação em que se encontram secos com a situação em que já estavam 

saturados, utilizando a mesma condição ventilatória, em que usamos f = 20 

/min, Vt = 600 mL e fluxo = 36 L/min. Na figura 36 também comparamos a 

situação seca e saturada de cada HME, porém com a condição ventilatória 

de f = 20 /min, Vt = 600 mL e fluxo = 60 L/min. Nós observamos em ambas 

figuras que os HMEs levaram a um aumento do ETCO2 após saturados, 

porém a alteração máxima foi de 4 mm Hg (que ocorreu com o HME da 

PALL e quando utilizamos o maior fluxo). 
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Figura 35 – ETCO2 em cada HME seco e saturado quando utilizado um  
fluxo de 36 L/min 

  (  ) = espaço morto em mL 
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  Figura 36 – ETCO2 em cada HME seco e saturado quando utilizado um 

fluxo de 60 L/min 
  (  ) = espaço morto em mL 
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5. Discussão 

 

A função dos HMEs é recuperar o calor e a umidade durante a 

expiração e retornar uma porção deles durante a próxima inspiração 29, 31, 36, 

42-44. O uso do HME para umidificação e aquecimento do ar enviado a 

pacientes em ventilação mecânica tem aumentado recentemente, visando à 

redução da perda de água e da condensação de água no circuito do 

ventilador. Os HMEs oferecem ainda outras vantagens, tais como: baixo 

custo, facilidade de uso, papel de filtro microbiológico e não necessitar de 

uma fonte de energia. Vários estudos sobre HMEs foram realizados, porém 

eles variam muito quanto aos dispositivos utilizados, a metodologia e as 

variáveis analisadas 28, 36, 38, 43, 45, 56, 57, 77.  

Um fator importante levado em conta no nosso estudo foi que a escolha 

dos HMEs se baseou naqueles que mais eram utilizados em nosso meio, 

devido à necessidade de avaliar e comparar a eficiência da umidificação e 

do aquecimento de cada um deles, além de seus efeitos sobre a ventilação 

alveolar, aspecto não abordado em trabalhos anteriores. Estudamos oito 

HMEs, que apresentavam diferentes propriedades de umidificação e 

antimicrobiana, dependendo do material com que eram manufaturados. 

Faziam parte de três categorias diferentes de HMEs (higroscópico, 

hidrofóbico e misto). 

Nosso grupo já realizou um estudo anterior com esses mesmos oito 

HMEs, porém avaliando e comparando os seus efeitos na mecânica 

respiratória 70. Foi a partir deste estudo então que surgiu a necessidade de 
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avaliarmos outros aspectos, além dos efeitos já conhecidos na mecânica 

respiratória, quando utilizamos os HMEs; aspectos estes que avaliavam a 

eficiência na umidificação e no aquecimento e o impacto na ventilação 

alveolar de cada HME.  

Nós avaliamos então a habilidade dos disponíveis HMEs em retornar 

calor e umidade para uma simulação de via aérea sob algumas condições 

ventilatórias, e em outro modelo avaliamos seus efeitos na ventilação 

alveolar, também sob diferentes condições ventilatórias. 

 

5.1 Modelo experimental com pulmão de suíno e modelo mecânico 

Este estudo foi realizado no laboratório experimental do Regions 

Hospital (University of Minnesota, St. Paul, MN, EUA), onde construímos um 

modelo experimental para avaliar e comparar a eficiência da umidificação e 

do aquecimento dos HMEs e um modelo mecânico para avaliar e comparar 

o impacto de cada um dos HMEs na ventilação alveolar. 

 

5.1.1 Modelo experimental 

 A ISO 9360 criou um modelo para testar os HMEs tendo como um 

dos propósitos determinar a habilidade dos HMEs em conservar calor e 

umidade. O modelo foi construído usando um umidificador aquecido, 

circuitos e uma “bolsa” de borracha; e um ventilador mecânico foi ajustado 

alterando Vt e f  4.  

Utilizamos no nosso modelo experimental pulmões de suíno 

preservados, sendo eles de suíno adulto saudável. A idéia inicial era 
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introduzir água no interior do pulmão e testar cada HME quanto à 

capacidade de reter e retornar calor e umidade para o pulmão. Porém, nas 

especificações de uso do pulmão preservado uma contra-indicação consistia 

em colocar qualquer tipo de líquido no interior do pulmão. Deste fato surgiu a 

idéia de usar um umidificador aquecido, devidamente preenchido com água 

destilada, com o intuito de simular a temperatura e umidade de um pulmão 

normal (como realizado anteriormente pela ISO). Escolhemos utilizar um 

pulmão de porco ao invés de uma “bolsa” da borracha porque o pulmão de 

porco simula condições de fluxo mais fisiológicas, evitando dessa forma 

picos de pressão, além de ser viscoelástico, e não somente elástico como a 

“bolsa” de borracha. A área de contato do ar com o pulmão de porco é maior 

do que com a “bolsa” de borracha, funcionando então melhor como um 

capacitador de umidade. Tentamos com isso simular uma situação mais 

próxima da encontrada em humanos.  

A idéia de conectarmos um secador de cabelo em uma caixa plástica, 

onde foi inserido o pulmão, surgiu da necessidade de mantermos a 

temperatura dos pulmões próxima à temperatura corporal de um humano 

saudável. O mesmo ocorreu com o umidificador aquecido, que foi 

introduzido dentro da caixa plástica (mantida a 37 ºC pelo secador) para 

tentar proporcionar a umidificação na temperatura corporal ideal. A 

temperatura da nossa caixa variou entre 36,5 ºC e 37,4 ºC, simulando a 

temperatura corporal normal.  

Nós conseguimos então com o método empregado simular uma 

condição muito próxima da situação clínica, exceto pela inadequada 
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temperatura da via aérea simulada, que permaneceu abaixo do normal 

durante todo o estudo, ou seja, a temperatura no modelo permaneceu 

abaixo do valor que normalmente é encontrado em humanos, justificando 

dessa forma valores relativamente baixos de AH, já que no nosso modelo a 

AH foi calculada a partir da T e da RH.  

O melhor condicionamento do ar inspirado durante a ventilação 

mecânica ainda não foi bem estabelecido. Sugere-se que 23 a 33 mg H2O/L 

seja o desejado 84-86, com uma T traqueal de 32 ºC 83. Alguns autores têm 

sugerido que altas temperaturas (35 a 37 ºC) sejam ideais, levando a uma 

AH de até 44 mg H2O/L 83, 93-95. Atualmente, valores publicados na literatura 

variam entre 17 e 44 mg H2O/L para manter a função do trato respiratório 83. 

O ideal é que a temperatura do gás inspirado seja mantida entre 32 e 34 ºC 

para pacientes intubados 87. Umidificação do gás inspirado neste nível deve 

preservar a função mucociliar e a função pulmonar em muitos casos 17. A 

temperatura que obtivemos no nosso modelo não excedeu 28,2 ºC; sendo 

assim, esta temperatura baixa nos fornece valores relativamente baixos de 

AH. 

Os circuitos e conectores plásticos que representavam a via aérea 

ficavam posicionados fora da caixa, e foi nesse circuito que medimos a 

temperatura. Talvez se eles estivessem dentro da caixa, poderíamos 

conseguir valores de temperatura de via aérea mais elevados e 

conseqüentemente mais próximos do normal. Outro fator que talvez tenha 

contribuído para a baixa temperatura na via aérea foi a temperatura 

alcançada na água do umidificador aquecido. O fato de mantermos o 
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umidificador aquecido preenchido com água destilada dentro da caixa 

mantida a 37 ºC não quer dizer que conseguimos manter a temperatura da 

água em 37 ºC (não foi mensurada em nosso estudo a temperatura da água 

no interior do umidificador aquecido). O ideal seria colocarmos a base 

aquecedora para mantermos a água aquecida a 37 ºC. Porém, como a idéia 

do nosso estudo era comparar os diferentes HMEs e observar a eficiência de 

cada um deles quanto a porcentagem de recuperação da umidade absoluta 

e a influência da alteração dos parâmetros ventilatórios na umidificação e 

aquecimento, o fato da temperatura e conseqüentemente da AH ter valores 

baixos, não afetou o nosso estudo.  

Após a colocação do HME no sistema, um período de estabilização 

de uma hora foi seguido para cada HME para o protocolo testado, sendo que 

após esse período, aguardava-se no mínimo quatro ciclos respiratórios em 

cada parâmetro antes da anotação dos resultados. A escolha de quatro 

ciclos foi feita após testarmos em várias situações se o valor obtido se 

mantinha após um período maior de ventilação; e o valor era sempre 

mantido próximo àquele já encontrado após quatro ciclos. 

 

5.1.2 Modelo mecânico 

Utilizamos um simulador do sistema respiratório (TTL 1600) existente 

no laboratório experimental do Regions Hospital (University of Minnesota, St 

Paul, MN, EUA). O modelo TTL é composto por dois foles (compartimentos) 

isolados, podendo ser conectados através de uma barra de metal. No nosso 
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estudo, utilizamos apenas um dos foles (segundo fole), que representava os 

pulmões. 

Como a ventilação alveolar estava sendo avaliada em um modelo 

mecânico, tivemos a necessidade de introduzir CO2 diretamente no fole do 

sistema e esse CO2 foi introduzido a um fluxo de 0,65 L/min. Devido a este 

valor de fluxo utilizado, obtivemos valores altos de CO2; o que não 

prejudicou o nosso estudo, já que queríamos avaliar quais dos HMEs 

levavam a uma ETCO2 menor, e se as modificações nos parâmetros do 

ventilador e o efeito da saturação também tinham influência.  

As medidas foram feitas sem a utilização dos HMEs e com todos os 

HMEs, secos e saturados, mantendo o sistema intacto, ou seja, mantendo a 

seqüência das conexões e a posição do capnógrafo e simulando condições 

normais de impedância, mantendo a mesma complacência, para avaliar e 

comparar os HMEs estudados.  

Após a colocação do HME no sistema, um período de estabilização 

de cinco minutos foi seguido para cada HME para o protocolo testado, para 

coleta dos dados, sendo que sempre que um HME ia ser substituído por 

outro, em determinado parâmetro ventilatório, era repetida a medida na 

situação controle, também após um período de estabilização de cinco 

minutos, para confirmar o resultado da situação controle, permitindo 

condições semelhantes de estudo. Os valores obtidos na situação controle 

sempre se repetiam. Fizemos um teste mantendo os diferentes HMEs por 

mais tempo no circuito e os valores de ETCO2 encontrados eram 

exatamente os mesmos encontrados após 5 minutos do HME no sistema. 
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Fato esse explicado por se tratar de um estudo em modelo mecânico 

confiável. 

A técnica utilizada para saturar os HMEs já havia sido utilizada em um 

estudo anterior 70;  mantivemos um nebulizador com fluxo de 5 litros de 

O2/minuto e colocamos 6 mL de soro fisiológico. O HME foi conectado 

diretamente nele e a inalação mantida até o esvaziamento do nebulizador, 

sendo então retirado o HME, pesado e imediatamente conectado ao 

sistema. Os valores de fluxo e de soro fisiológico foram determinados a fim 

de se obter um aumento de peso do HME próximo ao observado após 24 

horas de uso em pacientes, sendo que fizemos pesagens neste sentido. O 

líquido de teste escolhido foi o soro fisiológico. Poderíamos utilizar outros 

líquidos, mas a composição variada das secreções dos pacientes permite 

que qualquer líquido utilizado como teste possa ser criticado, como discutido 

no estudo de Morgan-Hughes et al. 67. 

 Uma opção possível seria a utilização de HMEs retirados de pacientes 

com via aérea artificial submetidos à ventilação mecânica; entretanto, as 

diferentes condições clínicas de cada paciente determinariam diferentes 

graus de umidificação dos diferentes HMEs estudados. O desenvolvimento 

de uma técnica de simulação permite condições semelhantes de 

umidificação e, portanto, torna mais fidedigna a comparação entre eles. 

A idéia em se fazer o experimento em um modelo mecânico foi poder 

estudar o impacto dos diferentes HMEs na ventilação alveolar e em 

diferentes condições ventilatórias sem expor o paciente a riscos.  
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5.2 Trocadores de calor e umidade 

Devemos sempre pensar na real necessidade do uso de um HME, 

lembrando sempre de suas contra-indicações relativas. Em algumas 

situações, o uso dos UAs pode ser preferível comparado aos HMEs, ou 

talvez seja interessante utilizar um HME que proporcione efeitos menos 

desfavoráveis. 

Um cuidado especial inicial que devemos ter é com o posicionamento 

dos HMEs. É importante que seja colocado verticalmente antes do tubo 

traqueal (por meio de um tubo flexível) para reduzir o risco de obstrução 

parcial do HME devido ao refluxo de secreção do tubo traqueal.  

Algumas considerações devem ser feitas a respeito dos HMEs: muitas 

vezes, devido ao seu peso, podem tracionar a via aérea artificial, embora em 

geral o baixo peso da maioria dos HMEs possa ser facilmente suportado 

sem tração significativa. Uma desvantagem de alguns HMEs é que o 

invólucro não é transparente e, assim, evita a visualização do acúmulo de 

secreção. Como observamos em nosso estudo anterior 70, a saturação do 

HME aumenta a resistência; então, quando visualizarmos o preenchimento 

do HME por secreção devemos trocá-lo a tempo, para não correr o risco do 

aumento da resistência. 

 

5.3 Umidificação e aquecimento 

Durante o suporte ventilatório, através do tubo endotraqueal ou 

traqueostomia, os mecanismos naturais de aquecimento e umidificação são 

suprimidos 1-3, sendo então imprescindível o condicionamento dos gases 
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inspirados de forma a promover o aquecimento e umidificação adequados 2, 

17, 23-26 para assegurar a integridade das vias aéreas e uma adequada função 

mucociliar. 

Em nosso estudo, buscamos avaliar a capacidade de cada HME em 

reter calor e umidade da expiração e retorná-los na próxima inspiração; para 

isso, precisávamos do valor da AH inspiratória e expiratória, já que sabemos 

que a AH é um importante indicador da capacidade de umidificação do HME. 

Com o higrômetro (cujo sensor estava conectado na via aérea do sistema) 

obtínhamos os valores de RH e T inspiratórios e expiratórios. Através da 

fórmula, calculávamos então os valores de AH inspiratório e expiratório e a 

partir daí conseguimos saber a % de recuperação da umidade de cada HME 

da expiração durante a próxima inspiração (% RAH). 

Avaliamos a RH, AH e T do gás inspirado, e observamos que foram 

maiores com o uso dos HMEs comparado ao grupo controle (sem HME), 

com exceção da T do PALL, quando Vt = 1000 mL foi usado. Nossos 

resultados são consistentes com estudos prévios 57, 96-98 que também 

demonstraram retenção maior de temperatura e umidade com o uso dos 

HMEs. 

A eficiência do HME em manter calor e umidade pode ser afetada 

pelos parâmetros do ventilador. Nossos dados revelam uma relação inversa 

entre a eficiência de umidificação e o volume corrente, como já relatado pela 

ISO 9360-1 4 e por outros estudos 45, 57, 61-64. Com o Vt = 200 mL, o HME 

parece proporcionar adequada umidificação. Quando avaliamos a RH 

inspiratória, pudemos observar que em quase todas as situações em que 
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utilizamos o HME, ela se manteve acima de 70 %, exceto em algumas 

situações com Vt > 1000 mL. Já a RH expiratória foi maior do que 80 % em 

todas as situações em que usamos o HME, inclusive com Vt > 1000 mL. A 

AH do ar fornecido foi menor para Vt = 1000 mL comparado com 500 e 200 

mL. Quando avaliamos a % de recuperação da umidade absoluta, 

observamos que quando usamos volume corrente baixo (200 mL), tanto a 

situação controle quanto cada HME demonstravam uma ótima capacidade 

de umidificação, recuperando em todos os casos mais de 90 % de AH. Já 

quando aumentamos Vt para 500 mL (situação essa mais próxima da 

encontrada na prática clínica), a situação controle forneceu menos do que 70 

% da umidade absoluta alcançada na expiração, enquanto todos os HMEs 

forneciam mais do que 80 %. Quando Vt = 1000 mL foi usado, somente 3 

HMEs recuperaram mais do que 80 % de AH, enquanto o único HME 

hidrofóbico era o que mostrava pior capacidade de umidificação com Vt alto 

(< 70 %). A situação controle fornecia péssima capacidade de recuperação 

de AH, sendo menor do que 40 %. Dos HMEs que forneciam melhor 

capacidade de umidificação quando Vt alto era utilizado encontravam-se G 

2S, G compact e Hygrobac S. A performance dos HMEs diferiu entre os 

modelos. Em nosso estudo, o HME mais eficiente foi o Hygrobac S em todos 

os Vt programados.  

Branson e Davis, 45 Eckerbom e Lindholm 57 e Wilkes 64 também 

observaram em estudos com modelo pulmonar que o HME forneceu maior 

umidade quando Vt foi 500 mL comparado com 1000 mL. 
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Alguns estudos concluíram que quando o Vt aumenta, a produção de 

umidade diminui e a quantidade em que diminui depende da eficiência do 

dispositivo e do espaço morto 31, 45. Branson et al. 45 observaram que um 

aumento no espaço morto foi associado com um aumento na produção de 

umidade. Em nosso estudo, não encontramos relação entre o tamanho do 

HME, cujo espaço morto variou entre 29 e 95 mL, e a % RAH.  Por exemplo, 

os HMEs G compact e o Hygrobac S, que possuem respectivamente 35 e 45 

mL de espaço morto, foram menos afetados com o aumento do volume 

corrente com respeito à capacidade de umidificação comparados aos HMEs 

PALL e Hygroster, que foram os maiores HMEs utilizados em nosso estudo, 

tendo respectivamente 90 e 95 mL de espaço morto. Além disso, os HMEs 

que apresentavam melhor % RAH quando Vt = 1000 mL foi utilizado 

possuíam 29 mL (G 2S), 35 mL (G compact) e 45 mL (Hygrobac S) de 

espaço morto. A performance do HME foi pobremente correlatada com o 

volume interno (espaço morto) e o material de cada HME, com respeito à 

umidificação. Eckerbom e Lindholm 57 também relataram pobre correlação 

com o volume interno. Ogino et al. 62 mostrou que uma variação na eficiência 

dos HMEs pode ser atribuída ao design dos HMEs; observou que unidades 

com o mesmo volume (10 mL), mas com diferentes métodos de conservar 

umidade, mostraram discrepância nos resultados. Mostrou também que a 

unidade mais eficiente era construída com material higroscópico. Em nosso 

estudo, unidades com o mesmo volume interno (35 mL) mostraram uma 

discrepância nos resultados, por exemplo, com Vt = 1000 mL, o HME HCH 

recuperou 76,4 %, enquanto o HME G compact recuperou 81,7 %.   As 
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categorias de HMEs não determinaram diferenças na umidificação, com 

exceção do único HME hidrofóbico, que apresentou a menor % RAH quando 

Vt = 1000 mL foi usado. 

Eckerbom e Lindholm 57 avaliaram seis HMEs e observaram que a 

umidade absoluta do ar fornecida para as vias aéreas foi maior com Vt = 500 

mL comparado a Vt = 1000 mL, ou seja, todos os HMEs estudados 

apresentaram menor valor de perda de água com um Vt = 500 mL 

comparado a Vt = 1000 mL e que todos os HMEs alcançaram 23 mg H2O/L 

de AH quando ventilados com Vt = 500 mL. Porém dois dispositivos (dentre 

eles o PALL) apresentaram valores abaixo desse nível quando Vt = 1000 mL 

foi usado. Ogino et al. 62 avaliaram a umidade relativa de diferentes HMEs, 

avaliando cada dispositivo com três diferentes Vt (200, 500 e 700 mL). 

Observaram que a umidificação foi muito eficiente com Vt = 200 mL, RH = 

100 %, enquanto com Vt = 500 mL a RH era de 89 % e com Vt = 700 mL era 

de 67 %. Branson e Davis 45 avaliaram a produção de umidade de 21 HMEs, 

sendo 11 higroscópicos, 7 mistos e 3 hidrofóbicos, de acordo com os 

padrões da ISO 9360. A produção de umidade foi medida em 3 combinações 

de f e Vt (f = 20 /min e Vt = 500 mL, f = 10 /min e Vt = 1000 mL, e f = 20 /min 

e Vt = 1000 mL). Houve uma tendência dos dispositivos fornecerem alta 

umidade quando Vt e volume minuto eram menores. Os higroscópicos 

tiveram melhor performance com respeito a produção de umidade do que os 

hidrofóbicos; porém os mistos foram melhores do que eles. Nosso estudo 

confirma o estudo de Branson e Davis 45 e o de Eckerbom e Lindholm 57 que 



 90

encontraram que o HME higroscópico era superior ao HME hidrofóbico com 

respeito à produção de umidade quando altos Vt são usados. 

A % RAH foi praticamente constante quando nós mudamos a 

freqüência e o fluxo para o grupo controle e para cada HME, ou seja, 

nenhum desses parâmetros influenciaram a capacidade de umidificação 

quando alterados. 

Outros estudos sugerem que grande volume minuto 45, 48, 61 diminui a 

eficiência de umidificação do HME. Quando nós comparamos diferentes f, a 

eficiência de umidificação foi quase constante. A eficiência de umidificação 

diminuiu quando grande volume minuto foi usado somente por alteração do 

volume corrente. Nossos dados mostram que o efeito da ventilação minuto 

na eficiência é devido ao papel do volume corrente. 

Cohen et al. 48 compararam UA e HME quanto à oclusão do tubo 

endotraqueal e observaram que durante o estudo, houve 15 oclusões em 

170 pacientes avaliados usando HME e 1 oclusão em 81 pacientes usando 

UA. Observaram que muitos pacientes que apresentaram oclusão 

necessitavam de volume minuto > 10 L, sugerindo que o HME não 

proporcionava suficiente umidificação de via aérea. 

Quando nós alteramos o fluxo, nós não encontramos mudanças na 

eficiência de umidificação. Outros estudos 61, 90 encontraram que alto fluxo 

diminui a eficiência de recuperar umidade proporcionada pelo HME.  

Unal et al. 61 avaliaram em um modelo mecânico a produção de 

umidade e temperatura e a eficiência da umidificação e aquecimento de três 

diferentes HMEs em seis parâmetros ventilatórios diferentes, sendo esses 
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HMEs o Hygroster, o PALL e o Humid-vent filter (Gibeck). Grande volume 

corrente, fluxo e volume minuto diminuíram a eficiência de umidificação dos 

HMEs. O PALL tinha a menor e o Hygroster a maior eficiência de 

umidificação em quase todos os parâmetros ventilatórios estudados. O 

Hygroster tinha a mais alta produção de temperatura e umidade de todos os 

HMEs, o humid-vent filter tinha uma satisfatória produção de umidade 

somente com baixo volume corrente, fluxo e volume minuto e o PALL nunca 

alcançou níveis ideais de umidade e temperatura. A produção de 

temperatura do PALL foi significantemente menor do que os outros HMEs 

em todos os parâmetros ventilatórios. Martin et al. 39 compararam a 

capacidade térmica e de umidificação de três UAs e dois HMEs (um 

hidrofóbico e um misto), na UTI, em pacientes submetidos a volume minuto 

maior do que 10 L/min. Avaliou RA, RH e T traqueal. Dois dos UAs tiveram 

melhor capacidade térmica e de umidificação do que qualquer outro sistema 

e isto se manteve com o tempo. O HME misto (hygrobac filter) tinha uma 

capacidade térmica e de umidificação próxima aos dois UAs, mas a sua 

capacidade diminuiu após 24 horas. O HME hidrofóbico (PALL) tinha uma 

pobre capacidade. Em nosso estudo, pudemos observar também que o 

aquecimento proporcionado pelo PALL era menor quando comparado aos 

outros HMEs em todos os parâmetros ventilatórios estudados.  

Villafane et al. 47 avaliaram a redução do diâmetro do tubo 

endotraqueal comparando 3 sistemas de umidificação: UA, HME hidrofóbico 

e HME misto e observaram que os resultados do HME misto foram similares 

aos obtidos com o UA e que a redução do diâmetro foi maior com o HME 
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hidrofóbico. Observaram que no primeiro dia de intubação o diâmetro médio 

foi similar nos três grupos, porém tendeu a diminuir dia a dia. Sendo assim, 

durante ventilação mecânica prolongada, significante alteração na 

configuração interna do tubo ocorre freqüentemente e é influenciada pelo 

tipo de dispositivo de umidificação usado. 

Pacientes de UTI são um grupo heterogêneo e muitos pacientes 

recebem ventilação com pressão positiva através de intubação 

oro/nasotraqueal ou traqueostomia. Apesar da tendência da estratégia 

protetora em usar volumes correntes baixos 99, em algumas outras 

situações, altos volumes correntes podem ser usados. Nós sugerimos que 

para grandes volumes correntes, o uso de UA deva ser considerado, porque 

com altos volumes correntes, a eficácia da umidificação pode ser insuficiente 

quando usamos HME e nós sabemos que se a umidificação é insuficiente, 

oclusão do tubo endotraqueal ou traqueostomia pode ocorrer 47, 48, 51, 88. 

Nossos dados indicam que o papel do fluxo e freqüência respiratória são de 

menor importância e seus ajustes têm mínimo efeito na performance do 

HME.  

Há algumas importantes características do HME: produção de 

umidade, espaço morto, resistência, custo e filtração. Na UTI a característica 

mais importante é a produção de umidade, espaço morto, resistência e 

custo. A filtração não tem mostrado valor na UTI 87. 

Branson recomenda que o HME usado em UTI tenha produção de 

umidade (UA) maior do que 28 mg H2O/L, espaço morto menor do que 50 
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mL e resistência menor do que 2,5 cm H2O. Se formos considerar isto, de 

acordo com o nosso estudo, os higroscópicos parecem ser os preferíveis 87. 

 

5.4 Ventilação alveolar  

Grande espaço morto pode afetar negativamente a função respiratória 

de pacientes respirando espontaneamente, pois esses muitas vezes 

aumentam a freqüência respiratória e volume minuto para tentar manter a 

ventilação alveolar 55, 77, aumentando conseqüentemente o trabalho da 

respiração ou pode levar a retenção de CO2 em pacientes curarizados ou 

totalmente dependentes do ventilador mecânico 77. Observamos em nosso 

estudo um aumento do ETCO2 proporcional ao aumento do espaço morto. 

HME aumenta o espaço morto em uma quantidade igual ao seu 

volume interno. O volume interno depende principalmente do desenho do 

HME. Os filtros são usualmente feitos de membrana com pregas 

(dobraduras), que resulta em um aumento no volume do dispositivo. Em 

geral, os HMEs sem a função de filtro são os que tem mais baixo volume 

interno 46.  

Como esperado, quando aumentamos a freqüência, o ETCO2 diminui, 

assim como a magnitude do efeito deletério da adição do espaço morto do 

HME. 

Essa magnitude do efeito deletério da adição do espaço morto do 

HME foi também menos pronunciado em pacientes com alto Vt; o mesmo foi 

encontrado no estudo de Jaber et al. 74. 
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As mudanças no fluxo não determinaram relevantes alterações no 

ETCO2; o mesmo aconteceu após o HME ser saturado, cuja variação 

máxima foi de 4 mm Hg (que ocorreu com o HME da PALL e quando 

utilizamos fluxo de 60 L/min). 

Do ponto de vista clínico, quando nós pensamos em como compensar 

a ventilação adicional imposta pelo HME, nós devemos distinguir entre os 

pacientes curarizados ou que não apresentam drive respiratório, dos 

pacientes que respiram espontaneamente e ventilam no modo pressão de 

suporte. No primeiro caso, a compensação pode ser feita somente por ajuste 

manual nos parâmetros do ventilador. Durante o modo volume controlado, 

nós devemos aumentar o volume corrente em um valor igual ao do espaço 

morto do HME, ou, alternativamente, nós podemos combinar um pequeno 

aumento do volume corrente com um aumento da freqüência respiratória. 

Durante a pressão controlada, nós podemos apenas aumentar o nível de 

pressão controlada, ou, alternativamente, nós devemos combinar um 

pequeno aumento na pressão inspiratória com um aumento na freqüência 

respiratória. Entretanto, esse ajuste pode resultar em alto volume corrente, 

alto pico de pressão de via aérea e alta pressão média de via aérea. Esses 

efeitos podem ser clinicamente negligenciados em pacientes com pulmão 

normal ou com pouca lesão pulmonar, mas podem representar um risco 

adicional de barotrauma e volutrauma em pacientes com alterações severas 

da mecânica respiratória, como por exemplo, os pacientes com asma 

severa, SDRA e fibrose pulmonar. Por outro lado, a hipoventilação alveolar 

que resulta do espaço morto do HME pode ser significante, especialmente 
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em pacientes com as mais severas alterações na mecânica respiratória. 

Durante ventilação com pressão de suporte, a ventilação adicional requerida 

devido ao espaço morto do HME pode ser compensada ou pelo paciente, ou 

por um aumento na pressão de suporte do ventilador 46. 

Devemos tomar cuidado com o espaço morto dos HMEs em algumas 

situações, como por exemplo na estratégia protetora, que preconiza utilizar 

menos do que 6 mL/kg 99. Por exemplo, se o paciente tem 50 Kg, e é 

programado um Vt = 200 mL, um HME de 95 mL (que foi o HME com maior 

espaço morto que usamos) pode causar efeito deletério, pois o Vt será de 

apenas 105 mL, aumentando assim o CO2 do paciente. Isso é de 

fundamental importância, pois sabemos que o espaço morto aumenta o 

ETCO2 e os cuidados com isso ainda são poucos. 

Quando se escolhe um HME, devemos selecionar o que tenha menor 

espaço morto e que proporcione adequada umidificação e aquecimento. De 

acordo com os nossos resultados, levando em conta todos os parâmetros 

ventilatórios, os HMEs que apresentaram melhor capacidade de umidificar e 

aquecer o ar inspirado foram aqueles que possuíam membrana higroscópica 

(higroscópicos e mistos) e os que possuíam o menor espaço morto foram os 

puramente higroscópicos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1) a - O uso dos HMEs aumentou a capacidade de umidificação de 

forma heterogênea em relação à situação controle, a depender do modelo 

utilizado; porém, não existe um padrão relacionado ao tipo de material ou ao 

espaço morto dos HMEs. 

    b - Em linhas gerais, o uso dos HMEs aumentou a capacidade de 

aquecimento em relação à situação controle, sendo que o HME hidrofóbico 

testado (PALL) foi o que apresentou menor capacidade de aquecimento em 

todos os parâmetros ventilatórios testados. 

    c - O volume corrente afetou a capacidade dos HMEs em manter 

temperatura e umidade, sendo que os HMEs eram mais eficientes quando 

baixo volume corrente foi utilizado. Já mudanças na freqüência e fluxo não 

afetaram a performance dos HMEs.  

 

2) a - O ETCO2 aumentou de acordo com o aumento do espaço morto 

dos diferentes HMEs. A magnitude do efeito deletério do espaço morto dos 

HMEs no ETCO2 foi maior durante ventilação com baixa freqüência ou 

volume corrente 

    b - As alterações de fluxo ou a saturação dos HMEs não 

determinaram relevantes alterações no ETCO2 
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7. ANEXOS  
 
Anexo A - Umidade relativa inspiratória (RHi) sem a utilização de HME 

(controle) e com a utilização dos diferentes HMEs estudados, em 
todas as condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 
Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

RHi   Controle G 
2S PORTEX HCH G 

compact
Hygrobac 

S 
G 

light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 77,0 80,6 80,5 81,4 80,5 83,6 80,0 82,0 79,3 

500 30 10 56,0 77,6 74,5 78,8 78,9 81,6 76,4 78,0 74,1 

1000 30 10 30,1 72,8 67,1 70,8 73,9 78,6 70,9 63,5 66,0 

            

500 30 5 49,7 77,0 74,1 76,3 77,9 80,1 75,4 72,5 71,9 

500 30 10 51,4 77,5 73,8 77,7 78,8 81,2 76,7 74,2 73,8 

500 30 20 50,5 79,5 74,7 79,7 80,6 83,6 77,5 76,7 76,1 

            

500 30 10 48,6 77,1 74,0 77,3 79,8 82,6 77,2 73,4 75,5 

500 60 10 58,5 77,6 74,5 78,0 80,1 82,9 77,4 76,4 78,8 

500 90 10 59,3 77,7 74,3 78,4 79,9 83,6 77,6 79,5 79,8 
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Anexo B - Umidade relativa expiratória (RHe) sem a utilização de HME 
(controle) e com a utilização dos diferentes HMEs estudados, 
em todas as condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 

Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

RHe   Controle G 
2S PORTEX HCH G 

compact
Hygrobac 

S 
G 

light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 81,1 84,4 83,8 85,0 84,0 86,2 84,0 85,7 83,7 

500 30 10 80,2 86,3 85,6 87,1 86,4 87,4 85,9 87,4 85,3 

1000 30 10 75,7 87,9 87,0 90,0 88,4 89,4 87,2 89,4 87,0 

            

500 30 5 77,1 86,1 85,0 86,8 86,0 87,0 86,2 85,8 85,2 

500 30 10 77,2 86,0 85,0 87,1 86,1 87,2 85,9 86,1 85,3 

500 30 20 74,6 86,6 85,4 87,9 87,0 89,0 86,3 86,9 86,3 

            

500 30 10 73,2 86,1 84,6 86,9 86,8 88,0 86,4 85,4 85,6 

500 60 10 74,7 85,6 84,0 86,4 85,9 87,7 85,9 85,9 85,8 

500 90 10 75,2 84,8 83,5 86,0 85,4 87,7 85,2 86,2 85,7 
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Anexo C – Temperatura inspiratória (Ti) sem a utilização de HME (controle) 
e com a utilização dos diferentes HMEs estudados, em todas as 
condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 

Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

Ti   Controle G 
2S PORTEX HCH G 

compact
Hygrobac 

S 
G 

light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 26,5 27,2 27,4 27,7 27,6 28,1 27,5 26,8 27,5 

500 30 10 26,4 27,1 27,2 27,3 27,4 27,9 27,5 26,6 27,3 

1000 30 10 26,4 26,8 26,9 26,9 27,2 27,5 27,3 26,1 27,1 

            

500 30 5 27,1 27 27,1 27,1 27,3 27,6 27,3 26,8 27,2 

500 30 10 27,1 27,1 27,2 27,1 27,4 27,5 27,3 26,6 27,1 

500 30 20 27,1 27,1 27,1 27,1 27,4 27,4 27,3 26,5 27,0 

            

500 30 10 27,4 27,2 27,1 27,1 27,3 27,4 27,2 26,6 27,0 

500 60 10 27,4 27,3 27,2 27,2 27,4 27,3 27,3 26,5 27,0 

500 90 10 27,5 27,4 27,3 27,3 27,5 27,2 27,6 26,6 27,1 
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Anexo D – Temperatura expiratória (Te) sem a utilização de HME (controle) 
e com a utilização dos diferentes HMEs estudados, em todas as 
condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 
Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

Te   Controle G 
2S PORTEX HCH G 

compact
Hygrobac 

S 
G 

light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 26,5 27,4 27,5 27,8 27,8 28,2 27,7 26,9 27,6 

500 30 10 26,7 27,4 27,5 27,6 27,7 28,1 27,7 26,8 27,5 

1000 30 10 26,8 27,3 27,4 27,4 27,6 28,0 27,6 26,7 27,4 

            

500 30 5 27,4 27,3 27,4 27,4 27,6 27,8 27,5 27,0 27,4 

500 30 10 27,4 27,4 27,4 27,4 27,6 27,7 27,6 26,9 27,4 

500 30 20 27,3 27,4 27,4 27,3 27,6 27,6 27,6 26,7 27,2 

            

500 30 10 27,6 27,5 27,4 27,4 27,6 27,7 27,5 26,8 27,2 

500 60 10 27,6 27,6 27,5 27,4 27,7 27,6 27,6 26,8 27,3 

500 90 10 27,7 27,6 27,6 27,5 27,7 27,5 27,8 26,9 27,3 
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Anexo E – Umidade absoluta inspiratória (AHi) sem a utilização de HME 
(controle) e com a utilização dos diferentes HMEs estudados, 
em todas as condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 
Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

AHi   Controle G 
2S PORTEX HCH G 

compact
Hygrobac 

S 
G 

light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 19,3 20,9 21,2 21,8 21,4 22,9 21,2 20,9 21,0 

500 30 10 13,9 20,0 19,4 20,6 20,7 22,1 20,2 19,6 19,4 

1000 30 10 7,5 18,5 17,1 18,1 19,2 20,8 18,5 15,6 17,1 

            

500 30 5 12,8 19,8 19,1 19,7 20,4 21,3 19,7 18,4 18,7 

500 30 10 13,3 20,0 19,2 20,1 20,7 21,5 20,0 18,7 19,1 

500 30 20 13,0 20,5 19,3 20,6 21,2 22,0 20,3 19,2 19,5 

            

500 30 10 12,8 20,0 19,1 20,0 20,9 21,7 20,1 18,5 19,4 

500 60 10 15,4 20,3 19,4 20,3 21,1 21,7 20,2 19,1 20,2 

500 90 10 15,7 20,4 19,4 20,5 21,1 21,7 20,6 20,0 20,6 
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Anexo F – Umidade absoluta expiratória (AHe) sem a utilização de HME 
(controle) e com a utilização dos diferentes HMEs estudados, em 
todas as condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 
Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

AHe   Controle G 
2S PORTEX HCH G 

compact
Hygrobac 

S 
G 

light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 20,3 22,2 22,2 22,9 22,6 23,7 22,5 21,9 22,3 

500 30 10 20,2 22,7 22,6 23,2 23,1 23,9 23,0 22,2 22,6 

1000 30 10 19,2 23,0 22,9 23,7 23,5 24,3 23,2 22,6 22,9 

            

500 30 5 20,3 22,5 22,3 22,8 22,9 23,4 23,0 22,0 22,4 

500 30 10 20,3 22,6 22,4 22,9 22,9 23,3 22,8 22,0 22,4 

500 30 20 19,5 22,8 22,6 23,0 23,1 23,7 22,9 22,0 22,4 

            

500 30 10 19,5 22,8 22,2 22,8 23,1 23,5 22,8 21,7 22,2 

500 60 10 19,9 22,8 22,2 22,7 23,0 23,3 22,8 21,8 22,4 

500 90 10 20,1 22,6 22,2 22,7 22,8 23,2 22,9 22,0 22,4 
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Anexo G – Temperatura no interior da caixa (Tcaixa) sem a utilização de 
HME (controle) e com a utilização dos diferentes HMEs 
estudados, em todas as condições ventilatórias testadas 

 
 

 

 

Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 

T 
caixa   Controle G 

2S PORTEX HCH G 
compact

Hygrobac 
S 

G 
light PALL Hygroster

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)          

            

200 30 10 37,0 37,2 37,0 36,6 37,4 37,4 37,4 36,8 37,0 

500 30 10 36,8 37,3 37,1 36,5 37,3 37,4 37,2 36,9 37,1 

1000 30 10 36,8 37,2 37,0 36,5 37,3 37,3 37,1 36,9 37,1 

            

500 30 5 37,4 37,0 36,5 36,6 36,9 36,9 36,8 36,5 36,5 

500 30 10 37,1 37,3 37,0 36,5 37,2 37,2 37,2 36,8 37,0 

500 30 20 37,1 37,3 37,0 36,7 37,2 37,2 37,3 36,9 37,0 

            

500 30 10 36,7 36,9 36,9 36,7 36,7 37,2 37,0 36,7 36,8 

500 60 10 37,0 37,3 37,0 36,9 37,1 37,3 37,2 37,2 36,9 

500 90 10 37,1 37,3 37,1 37,0 37,1 37,2 37,3 37,3 37,0 
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Anexo H – ETCO2 sem a utilização de HME (controle) e com a utilização 
dos diferentes HMEs estudados, em todas as condições 
ventilatórias testadas, quando secos e após se tornarem 
saturados 

 
 

 

 
Legenda: Vt = volume corrente 
                f = freqüência respiratória 
                Seco = HME seco   

     Sat = HME saturado 

ETCO2    Controle G 2S PORTEX HCH G 
compact

Hygrobac 
S 

G 
light PALL Hygroster

Espaço 
Morto 
(mL) 

    29 33 35 35 45 60 90 95 

Vt 
(mL) 

fluxo 
(L/min) 

f 
(/min)           

600 36 12 Seco 89,5 96,5 96,0 98,0 98,0 101,0 104,0 111,0 112,0 

600 36 20 Seco 58,0 62,0 61,5 62,0 64,0 64,5 67,0 71,0 72,0 

400 36 20 Seco 90,0 102,5 99,5 101,0 106,0 109,0 117,5 130,0 130,0 

600 60 20 Seco 56,5 62,5 60,5 61,5 64,5 64,0 66,0 70,0 71,5 

600 36 20 Sat 58,0 63,5 63,0 64,0 64,5 65,0 68,0 72,0 72,5 

600 60 20 Sat 57,5 62,5 63,5 64,5 67,0 65,0 67,0 74,0 73,5 
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