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Ventilação de alta frequência (HFV) é um modo de ventilação usado clinicamente há mais de 
trinta anos. Em muitos hospitais no mundo todo, a HFV não é apenas uma estratégia de resgate 
comum, mas também se estabelece cada vez mais como primeira intenção em termos de 
abordagem de ventilação para doenças respiratórias. A HFV é usada para tratar doenças como 
síndrome da angústia respiratória, pneumonia, síndrome de aspiração de mecônio, hipertensão 
pulmonar persistente do recém-nascido e hipoplasia pulmonar, com mais sucesso e suavidade 
que a ventilação convencional 1.
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VENTILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA

Melhoraras trocas gasosas pulmonares  
e o efeito da respiração
Apesar dos grandes avanços em cuidados perinatais, muitos 
bebês ainda dependem de ventilação invasiva, inclusive do uso 
disseminado de tratamento esteroidal neonatal, tratamento com 
surfactante exógeno e suporte respiratório não invasivo. A lesão 
pulmonar induzida por ventilação (VILI) é uma complicação do 
suporte ventilatório invasivo que se estende por toda a duração 

do suporte. No pulmão em desenvolvimento, a VILI tem implicações 
permanentes para o sistema respiratório em razão da falha na 
alveolização e do desenvolvimento anormal do espaço aéreo. 
A proporção de bebês que necessitam de ventilação mecânica 
aumenta em gestações mais curtas: bebês extremamente 
prematuros também são extremamente vulneráveis a lesões1: 

Insuficiência respiratória devido à imaturidade dos pulmões é a principal 
causa de mortalidade em bebês prematuros2 

No caso de bebês extremamente prematuros com peso entre 500 e 750g, a taxa 
de ocorrência de hemorragia intraventricular é de 45% dos recém-nascidos3 

Consequentemente, as pesquisas e o desenvolvimento de 
aparelhos para ventilação têm se concentrado intensamente em 
novos tratamentos que viabilizam o suporte à vida com mínimo 
risco de lesão. As estratégias de ventilação como a HFV oferecem 
oportunidades para a ventilação protetora pulmonar ao mesmo 

tempo que minimizam o reotrauma resultante das excessivas 
oscilações no volume cíclico ou das repetidas reinsuflações do 
espaço aéreo com atelectasia1. Na combinação com o volume 
garantido, ela também pode ser vista como uma abordagem de 
ventilação protetora para o cérebro. 

1 Pillow J. High-Frequency Oscillatory Ventilation: Theory and Practical Applications. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2016: 9102693. 
2  Cools F, Offringa M, Askie LM. Elective high frequency oscillatory ventilation versus conventional ventilation for acute pulmonary dysfunction in preterm infants. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015: 19;(3):CD000104.
3 Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N, Fanaroff AA, Hack M. Improved survival rates with increased neurodevelopmental disability for extremely low birth weight 

infants in the 1990s. Pediatrics. 2005 Apr; 115(4):997-1003.
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ESTABILIZAÇÃO DO BEBÊ VENTILADO
O objetivo de qualquer estratégia de ventilação é dar suporte 
ao sistema respiratório do bebê prematuro sem causar danos 
nos pulmões ou no cérebro. A HFV é uma estratégia de 
ventilação abrangente que evita, por um lado, o volutrauma, 

ao aplicar grandes volumes correntes e, por outro, 
o atelectrauma causado pela tensão de cisalhamento repetitiva 
da expansão e do colapso com cada insuflação da ventilação 
convencional.

A ventilação de alta frequência aborda com perfeição 
as principais metas da terapia ventilatória:
- Estabilizar e recrutar alvéolos
- Reduzir os esforços e as tensões no nível alveolar
- Alcançar gasometria estável

Com os ventiladores Dräger Babylog, podemos ajudar a gerenciar 
todo o caminho da respiração, incluindo suporte ventilatório, 
prevenção de intubação e modos de desmame após extubação:

PREVENIR
ESTABILIZAR

DESMAMAR
RECUPERAR

   VENTILAÇÃO 
NÃO INVASIVA

   VENTILAÇÃO 
INVASIVA

VIA RESPIRATÓRIA NA VENTILAÇÃO NEONATAL
As estratégias de ventilação – de evitar a intubação até recuperar o bebê para garantir o desmame e o processo de desenvolvimento 
– podem ser vistas como uma série de ações dependentes que acompanham o bebê e o cuidador, do início ao fim dos desafios 
respiratórios, conforme ilustrado em nosso caminho da respiração.
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Ventilação de alta frequência

VENTILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA COM O BABYLOG
O Babylog permite administração poderosa e consistente 
de ventilação de alta frequência, além de outras ferramentas 
úteis, como combinação da ventlação de alta frequência com 
volume garantido (HFV-VG) e ventilação de alta frequência 
com a funcionalidade Sigh integrada (HFV-Sigh). A oscilação 
gerada no Babylog é sinusoidal: a expiração recebe suporte da 
expiração ativa para prevenir aprisionamento de ar. O resultado 
é uma oscilação uniforme, precisa e suave.

DEFINIÇÃO DA VENTILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA
A HFV permite a troca gasosa nos pulmões, mesmo com volumes 
correntes muito baixos. Embora as amplitudes de pressão possam 
ser consideráveis no circuito respiratório, nos pulmões ocorrem 
apenas pequenas flutuações da pressão média. A eficácia da HFV 
é devida principalmente à melhora nas trocas gasosas pulmonares. 
Além disso, ela também pode ter influência favorável na mecânica 
respiratória e na hemodinâmica1. Desse modo, a HFV pode ser 
considerada uma abordagem de ventilação protetora pela redução 
dos esforços e das tensões no nível alveolar.

VENTILAÇÂO DE ALTA FREQUÊNCIA COM VOLUME 
GARANTIDO (HFV-VG) 
Assim como na ventilação convencional, o volume corrente  
é o principal determinante da retirada de CO2 na HFV. Mediante 
a regulação constante da amplitude, a HFV-VG compensa as 
alterações dinâmicas nos pulmões e no circuito respiratório. Por isso, 
o processo de desmame da amplitude ΔPhf é automatizado. 
Os gases sanguíneos e até o fluxo de sangue cerebral tornam-se 
menos suscetíveis a complicações de risco potencialmente perigosas, 
como leucomalacia periventricular ou hemorragia intraventricular 1. 
A HFV-VG pode ser vista como uma estratégia de ventilação que 
protege os pulmões e o cérebro por facilitar o desmame automático 
da ΔPhf, proteger os pulmões do volume corrente excessivo 
e proteger o cérebro do fluxo rápido na PaCO2

6.

VENTILAÇÂO DE ALTA FREQUÊNCIA COM FUNCIONALIDADE 
SIGH INTEGRADA (HFV-SIGH)
Um suspiro é uma insuflação por pressão de uma ventilação 
convencional ciclada a tempo. A HFV- Sigh ajuda a evitar atelectasias 
e pode ser um procedimento de recrutamento útil 7. Ela pode ser 
iniciada em intervalos pré-determinados ou realizada manualmente.

EM RESUMO: MELHORES EVOLUÇÕES COM A VENTILAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA
-  A HFV como estratégia de volume baixo é altamente eficaz na eliminação de dióxido de carbono usando baixas pressões 

de pico nas vias áreas4.
-  A HFV com volume garantido proporciona melhor controle da ventilação e o risco de lesão cerebral […] poderia, de certa forma, 

ser reduzido5.
-  Estudos com animais sugerem que a HFV trabalha em pressões proximais menores que a ventilação convencional,  

reduz a lesão pulmonar induzida pelo ventilador e os marcadores de inflação pulmonar, é sinergística com surfactantes,  
melhora as trocas gasosas em termos de fugas de ar e diminui a exposição ao oxigênio7.

-  Uma estratégia de “volume ideal dos pulmões” com HFV [...] e a extubação para CPAP ao invés de passar para ventilação 
convencional foram associadas à redução em doenças pulmonares crônicas no grupo de HFV  7.

4 Rimensberger PC. ICU Cornerstone: High frequency ventilation is here to stay. Crit Care (2003) 7: 342.
5 González-Pacheco N, Sánchez-Luna M, Ramos-Navarro C, Navarro-Patiño N, de la Blanca ARS. Using very high frequencies with very low lung volumes during high-frequency oscillatory ventilation to 

protect the immature lung. A pilot study. J Perinatol. 2016 Apr; 36(4): 306-310. 
6 Iscan B, Duman N, Tuzun F, et al. Impact of Volume Guarantee on High-Frequency Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomized Crossover Clinical Trial. Neonatology 2015: 108(4):277-82.
7 Goldsmith JP, Karotkin EH, et al. Assisted Ventilation of the Neonate: An Evidence-Based Approach to Newborn Respiratory Care. Elsevier 6th Edition. Philadelphia 2017.
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OPINIÕES DOS CLIENTES

O que os especialistas dizem sobre a ventilação de alta frequência

“A ventilação de alta frequência oferece oportunidades para 
a ventilação protetora pulmonar ao mesmo tempo que minimiza 
o reotrauma resultante das excessivas oscilações no volume cíclico 
ou das repetidas reinsuflações do espaço aéreo com atelectasia.1”

“A ventilação de alta frequência oferece mistura de gases unica 
e altamente eficiente, o que contribui para o seu sucesso tanto no 
pré-tratamento como no tratamento de resgate de pacientes com 
doenças respiratórias severas e trocas gasosas comprometidas.1”

Jane Pillow, codiretora do Centro de Pesquisa e Educação Neonatal da 
University of Western Australia
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A ventilação de alta frequência está disponível para os ventiladores Dräger a seguir

Babylog VN800 Babylog VN600

Aprenda mais sobre oscilação de alta frequência em www.draeger.com/neonatal-ventilation
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PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré 
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070
vendas@draeger.com.br

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemanha

Localize o seu 
representante de vendas 
regional em:  
www.draeger.com/contacto

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este 
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.
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