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Introdução: muitas vezes a ventilação mecânica convencional apesar de muito eficaz na maioria
dos casos, pode provocar injurias relacionadas a mecânica pulmonar. Uma estratégia ventilatória
nesse contexto é o uso de ventilação mecânica de alta frequência. Objetivo: realizar buscas
bibliográficas sobre a aplicabilidade da modalidade na população selecionada para atualização dos
profissionais sobre o tema proposto Métodos: estudo de revisão narrativa. Foram selecionados
artigos científicos nas bases de dados Scielo e PubMed que fizessem uso de ventilação de alta
frequência em pacientes pediátricos ou neonatais. Resultados: o estudo mostrou o uso do suporte
ventilatório de alta frequência em pacientes com SARA, hernia diafragmática congênita, doença da
membrana hialina, submetidos a cirurgias cardíacas, RNs de extremo baixo peso e causas não
especificadas. Estes mostraram eficacia do uso do suporte quando comparado com ventilação
mecânica convencional. Conclusão: o suporte ventilatório em questão foi benéfico em todos os
casos, mesmo assim ainda existe escassez de estudos na aérea e a necessidade de novas produções
científicas.
Introduction: often conventional mechanics, although very effective, in cases that may cause
ventilation-related injury. One ventilatory strategy in context is the use of high frequency
mechanics. Objective: To consult the literature on the use of high frequency ventilation in the
pediatric and neonatal public. Methods: systematic review study. No scientific data were found in
the Scielo and PubMed databases that have used high frequency ventilation in pediatric or neonatal
patients. Results: high frequency ventilatory support was used in patients with ARDS, congenital
diaphragmatic hernia, hyaline membrane disease, with extremely low birth weight infants and
unspecified causes. These back efficiency of use after combined normal conventional mechanical
vape. Conclusion: ventilatory support in cases of viruses in all cases, as well as studies of the
situation and new scientific production.
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INTRODUÇÃO:
A ventilação mecânica (VM) consiste em um suporte ventilatório para pacientes que
apresentam algum tipo de insuficiência respiratória¹. O objetivo do suporte mecânico é
realizar a manutenção das trocas gasosas, aliviar o trabalho da musculatura respiratória,
reverter e/ou evitar a fadiga muscular respiratória, reduzir o consumo de oxigênio².
Apesar de não existirem dados sobre a quantidade de crianças com necessidade de
ventilação mecânica no Brasil existe uma estimativa de 17-64% das crianças admitidas
em unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) foram ventiladas mecanicamente2.
A ventilação mecânica pode levar a lesões pulmonares. Isso pode acontecer
basicamente por dois princípios conhecidos: hiperdistensão dos capilares, também
chamado de volutrauma, ou por grande quantidade de tensão nas regiões não aeradas do
pulmão, conhecido como atelectrauma. Quando o corpo sofre algum tipo de deformação
mecânica, mediadores químicos são liberados e muitas vezes amplificam a lesão e a
inflamação pulmonar³. Apesar de a VM ser um instrumento útil em terapias intensivas
pediátricas e neonatais existem evidências que a ventilação mecânica convencional
(VMC) é capaz de piorar a função pulmonar na tentativa de promover plena troca gasosa
durante processo de falência respiratória4.
Durante a VM efeitos adversos devem ser minimizados quando aplicadas
estratégias protetoras de ventilação5. Os princípios da estratégia protetora, aplicados e
validados para a população adulta também funcionam e devem ser utilizados em
crianças6. Entre as principais recomendações de estratégias protetoras em ventilação
mecânica estão: hipercapnia permissiva, limitar pressão de platô em 30mmHg, limitar
volume corrente para valores menores ou iguais a 6ml/Kg, monitoração hemodinâmica
cuidadosa, utilizar PEEP adequada6-7.
Outra forma de minimizar os efeitos deletérios da ventilação mecânica é mudar es
estratégia ventilatória usada. Por ser uma modalidade que combina baixas variações de
volumes e a manutenção da pressão média das vias aéreas a ventilação de alta
frequência (VAF) torna-se atrativa4.
VAF é uma forma de ventilar mecanicamente onde a frequência utilizada é superior
à considerada fisiológica. Essa frequência é quantificada em hertz onde 1hz equivale a 60
ciclos por segundo. Nesse tipo de ventilação usa-se frequências entre 5 e 20hz com
volumes correntes inferiores ao espaço morto fisiológico8. Pode ser classificada em 4
tipos: alta frequência com pressão positiva (VAFPP), por jatos de alta frequência (VJAF),
por interrupção de fluxo de alta frequência (VIFAF) e oscilatória de alta frequência
(VOAF)9.

A VAF tem por vantagens a melhora da ventilação em baixas pressões, é uma
forma segura de trabalhar com PEEP elevadas nela o pulmão sofre uma insuflação de
forma uniforme, é capaz de reduzir o Air Leak, e permite abordagens específicas PaCO2
e da PaO210. Visto a viabilidade do uso da VAF como estratégia ventilatória em pediatria e
neonatologia, este estudo tem como objetivo realizar buscas bibliográficas sobre a
aplicabilidade da modalidade na população selecionada para atualização dos profissionais
sobre o tema proposto.

METODOLOGIA

O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica de estudos publicados em duas
bases de dados pré-selecionadas, Pubmed e Scielo. Tanto artigos publicados em
português como aqueles publicados em inglês serão analisados para inclusão na revisão.
A busca foi feita por artigos publicados de janeiro de 2010 a dezembro de 2015 nas bases
de dados selecionadas.
Os critérios de inclusão foram: estudos relacionados ao tema ventilação de alta
frequência, seja de forma oscilatória, a jato ou por interrupção de fluxo na população
pediátrica ou neonatal. Os critérios de exclusão foram: estudos cuja abordagem foi em
pacientes adultos, estudos voltados para modelos artificiais ou não humanos, estudos que
relacionassem a técnica a algum fármaco, estudos focados na eficácia de ventiladores ou
de outras técnicas, editoriais, relatos de experiência.
Posteriormente para uma melhor exposição, para análise e síntese dos artigos
selecionados foi utilizado um quadro construído para esse fim, que contemplou os
seguintes aspectos: título, tipo de estudo, público, técnica aplicada e resultados.
Na base Scielo foi feita busca de artigos com os descritores selecionados
publicados desde 2010 até 2015 em português e em inglês, disponíveis da íntegra e de
forma gratuita. Na base de dados Pubmed foi feita busca de artigos com os mesmos
descritores publicados desde 2010 até 2015 em inglês e português disponíveis na íntegra
de forma gratuita. Descritores: ventilação mecânica, Neonatologia, Pediatria, ventilação
de alta frequência.

RESULTADOS

Na PubMed foram encontrados 45 estudos e estes tiveram seus resumos
analisados. Após análise dos resumos 7 estudos foram incluídos na revisão, os demais

artigos não foram selecionados pois apresentavam algum dos critérios de exclusão. Na
Scielo foram encontrados 11 títulos e após leitura e analise dois foram selecionados para
a revisão, os mesmos tiveram os resumos lidos e foram incluídos na revisão, os demais
estudos não foram selecionados pois apresentavam algum dos critérios de exclusão ou
estavam duplicados. Os artigos incluídos neste estudo investigaram o uso de ventilação
de alta frequência no publico neonatal e pediátrico. Após análise dos resumos e aplicação
dos critérios de exclusão 09 estudos foram incluídos na revisão.
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Tabela 01 – lista de artigos selecionados para revisão. (VOAF – ventilação oscilatória de alta frequência; SIMV – ventilação mandatória intermitente sincronizada;
PaO2 – pressão arterial parcial de oxigênio; FiO2 – fração inspirada de oxigênio; SARA – síndrome da angustia respiratória aguda)

Discussão
Dentre os grupos de estudos estavam crianças com SARA, hérnia diafragmática
congênita, doença da membrana hialina, submetidas a cirurgias cardíacas, RNs de
extremo baixo peso e crianças internadas em unidade de terapia intensiva com
necessidade e ventilação mecânica invasiva de causas não especificadas.
Dos estudos encontrados apenas um estudo fez uso da modalidade a jato. Kuluz e
colaboradores analisaram o uso da VAF na modalidade a jato e ventilação mecânica
convencional em recém-nascidos com hérnia diafragmática. Apesar de o autor concluir
que a técnica é aceitável para ventilar tal grupo não obtiveram escores significativos
comparando os dois tipos de ventilação. 18
Os demais estudos analisaram a técnica de VOAF e nenhum estudo foi encontrado
utilizando a técnica de ventilação de alta frequência por interrupção de fluxo.
Singh e colaboradores abordaram a VAF no modo oscilatório em pacientes com
síndrome da membrana hialina. Como resultado encontraram significância na redução
dos valores da fração inspirada de oxigênio, na pressão das vias aéreas e índice de
oxigenação medidos 1h, 6h e 24h no primeiro dia de instalação da ventilação oscilatória
de alta frequência, já no grupo SIMV (ventilação mandatória intermitente sincronizada)
não houve significância na alteração desses valores. Com relação a pressão arterial
parcial de O2 (PaO2) não houve diferença significativa entre os dois grupos. Este autor
conclui que a ventilação de alta frequência apresentou valorem melhorem que a SIMV
para o grupo estudado.15
Bojor e colaboradores analisaram a VOAF e a ventilação mecânica convencional
em recém-nascidos e lactentes submetidos a cirurgias cardíacas. Neste o uso de VOAF
está associado com tempo mais curto de ventilação mecânica e de permanência em
unidade de terapia intensiva quando comparado ao grupo que recebeu ventilação
mecânica convencional.16
Três dos artigos selecionados abordavam a síndrome da angustia respiratória, com
diferentes nomenclaturas, mas todos usavam a mesma modalidade de alta frequências, a
oscilatória. Destes o Yehya e col. e o Pinzon e col. obtiveram melhora nos índices de
oxigenação e aumento da relação PaO2/FiO212-14.. Sun e colaboradores relata que com o
uso da VOAF observaram menos mortes, diminuição da incidência de displasia
broncopulmonar.11

Conclusão:

Em todos os estudos a ventilação de alta frequência foi favorável de alguma forma para
os grupos onde foi utilizada, porém ainda são necessários estudos maiores e mais
específicos em relação à técnica em neonatologia e em pediatria para aplicação da
mesma com segurança e precisão.
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