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Tipo de estudo: Revisão Integrativa e Clínica

Amostra: 35 artigos

Local: MedLine, LILACS, Pedro e PubMed

Critério de inclusão: 
Artigos no período 

de 2000 a 2019;
Delineamento em Revisões
sistemáticas, com múltiplos 

Ensaios Clínicos 
Randomizados 

controlados e individuais.

Critério de exclusão: 
Artigos repetidos;

Publicações não alocadas
nas bases de dados selecionadas;

Trabalhos executados
com metodologias duvidosas;

Artigos que citam apenas
oxigenoterapia convencional 
e/ou Ventilação não invasiva.

Foram encontrados 35 estudos, destes 16 foram excluídos
por não se enquadrarem na metodologia proposta.

Assim, foram incluídos 19 artigos que contemplaram
os critérios estabelecidos como desfecho primário.

As informações sobre os estudos inseridos se encontram
sintetizadas na Tabela 1. Dos 19 trabalhos inclusos, todos
tiveram um grupo controle para comparação dos resultados.

Tabela 1 – Síntese dos estudos.

Vantagens fisiológicas sobre o HFNC em destaque é a redução do espaço
morto anatômico, alto fluxo inspiratório que permite a retirada do dióxido
de carbono, diminuição da resistência de via aérea, aumento de
complacência pulmonar e modalidade aquecida que permite melhora da
remoção de secreções traqueobrônquicas e conforto respiratório².

Há fortes evidências sobre aplicação clínica e funcional do HFNC na
IRA, onde os indicadores de vantagens são superiores as
desvantagens. Seu uso deve ser indicado com cautela para pacientes
com insuficiência respiratória aguda, quando aplicados em doenças
de base potencialmente graves e críticas.

1. Lee M et al, High Flow Nasal Cannulae oxygen therapy in acute-moderate hypercapnic respiratory failure Clin Respir, 2018
2. Xu Z et al, High Flow Nasal Cannula in adults with acute respiratory failure and after extubation: a systematic review and
meta-analysis Respir Res, 2018.

Autor/Ano Tipo de Estudo Amostra Resultados

Lee et al, 

2016

Estudo

Observacional

Prospectivo

88

A taxa de intubação foi de 25%  no grupo 

HNFC e de 18,2% no grupo VNI. A taxa de 

mortalidade em 30 dias no grupo HNFC foi 

de 15,9%  a 18,2% em VNI

Xu et al, 

2018

Meta-análise 18

Após a extubação o HNFC vs

Oxigenoterapia diminui significativamente 

a taxa de intubação quando usada como 

suporte inicial, mas não demonstrou 

impacto no desfecho clínico

Siemieniuk

et al, 2018

Revisão Sistemática

e Meta-análise de 

ensaios clínicos

randomizados

25

Aumento da mortalidade foi maior nos 

ensaios com maior aumento de SpO2, o 

que sugere uma dose resposta que o 

excesso de oxigênio é letal

Ni et al, 

2017

Meta-análise 8

HFNC associou-se a menor taxa de 

reintubação quanto a mortalidade e 

permanência na UTI não se identificou 

nenhuma vantagem da HFNC sobre VNI

Bocchile et

al, 2018

Revisão 

Sistemática
17

Não houve diferença entre o 

escalonamento da  terapia sobre a 

mortalidade hospitalar ou VNI

Frat et al,

2015

Estudo

Multicêntrico 310
A taxa de intubação foi de 38% no HFNC,  

oxigenoterapia de 47% e 50% em VNI

Storgaard

et al, 2018

Estudo 

Prospectivo

Randomizado

200

HFNC teve menor taxa de exacerbação na  

DPOC. Melhorou os scores de dispnéia a 

partir dos 3 meses. Não houve diferença 

em taxa de mortalidade

Maggiore

et al, 2014

Estudo 

Controlado

Randomizado

105

O score de conforto foi maior que na 

oxigenoterapia. Houve aumento de 

dispnéia e FR na oxigenoterapia durante 

as pausas, o que não ocorreu com HFNC

Kang, et al

2018

Estudo

Observacional

Prospectivo

175

Na análise de propensão ajustada e 

combinada a intubação precoce foi 

associada a maior mortalidade geral na 

UTI

A Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) é considerada
como um agravamento da relação V/Q no qual a
oxigenoterapia é a forma de assistência imediata no
tratamento.

O High Flow Nasal Cannula (HFNC) é um novo modelo de
suporte de oxigênio que fornece alto fluxo de oxigênio,
aquecido e umidificado, diminuindo o espaço morto das vias
aéreas¹. O HFNC tem conquistado espaço na prática clínica,
contudo há a necessidade de elucidar as evidências
científicas que sustentam seu uso na prática clínica².

Evidenciar as vantagens e desvantagens do High Flow Nasal
Cannula aplicado no tratamento de Insuficiência
Respiratória Aguda em pacientes adultos.


