
Recomendações Oxigenioterapia e 
VNI – COVID 19 

EQUIPE DE FISOTERAPIA-IIER 



COVID- 19  
Indicação de Oxigenioterapia Segura  

COVID-19 - a hipoxemia é uma condição com risco de 
morte, com indicação de internação em leito de terapia 
intensiva.  

A gasometria arterial é considerada padrão ouro na 
avaliação da hipoxemia.  

A medida de SpO2 através da oximetria de pulso, por 
sua vez, guarda estreita relação com a PaO2 e também 
assume importante papel no diagnóstico de hipoxemia. 

Em adultos, é definida com a PaO2 abaixo de 60mmHg 
com necessidade de suplementação de oxigênio para 
manter saturação periférica de oxigênio acima de 90%; 



Uso racional 

Estamos diante de uma pandemia, com um grande número 
de casos de insuficiência respiratória aguda por Covid-19. A 
oxigenioterapia é um dos pilares do tratamento desses 
casos; 

 

No cenário atual, existe limitação na disponibilidade do 
recurso; 

 

Hiperoxemia aumenta morbimortalidade, assim como a 
hipoxemia; 

 

Estudos recentes indicam bons desfechos com metas 
conservadoras de oxigenação. 



Indicação 

Objetivo: alvo de SpO2 92 – 95% 

  

Primeira escolha: - Cateter de O2 nasal até 6l/min 

  

 Máscara com reservatório reinalante 15l/mim 

 

VNI ( triagem de 60 mim) 

Cuidado para não postergar IOT 







Cateter Nasal 
 
O oxigênio suplementar via cateter nasal (CN) fornece 

até cerca de 5-6L/min de fluxo, aumentando a fração 
de oxigênio inspirado (FiO2) para aproximadamente 
45%.  

 
A FiO2 real pode ser variável dependendo do pico de 

fluxo inspiratório do paciente.  
 

O oxigênio suplementar fornecido pela cânula nasal 
pode induzir dispersão significativa do ar expirado, 
mesmo em fluxos baixos. O uso rigoroso de EPI deve 
ser mantido também nesses casos. 



1l/min 21-24% 

2l/min 25-28% 

3l/min 29-32% 

4l/min 33-36% 

5l/min 37-40% 

6l/min 41-44% 

Concentração aproximada de FI02 ofertada por Cateter 

Nasal e litros de 02, somada ao ar ambiente. 



Máscaras com reservatório não reinalante 

 

Limitam a dispersão de gotículas.  

Podem fornecer oxigênio suplementar até um nível de  
aproximadamente 90% de FiO2, com fluxo próximo a 15 
L/min. 

 Para evitar hipercapnia, a bolsa do reservatório deve 
permanecer inflada o tempo todo, o que requer fluxos 
mínimo entre 8-10L/min.  

Ainda que esta modalidade de suporte respiratório gere 
menor dispersão de aerossóis, o uso rigoroso de EPI deve 
ser mantido. 



Concentração aproximada de FI02 ofertada por Máscara 

não reinalante com reservatório e litros de 02, somada 

ao ar ambiente. 

6l/min 60% 

7l/min 70% 

8l/min 80% 

9l/min +80% 

10-15l/min +80% 



Formas de administração 

ATENÇÃO  

 

 

Não utilizar utilizar água no  umidificador! 





VENTILADOR 

REDE - FLUXOMETRO 





ATENÇÃO! 
CIRCUITO RAMO DUPLO 

CIRCUITO RAMO ÚNICO 





Ventilação não invasiva 

60 min 



CPAP REDE  
 

 Dispositivo composto por uma interface facial, 
um manômetro de pressão e uma válvula capaz 
de gerar pressão positiva contínua utilizando 
apenas um fluxo constante oxigénio, através de 
quatro microcanais afunilados.  

 E são estes microcanais que geram microjatos de 
alta velocidade que transformam o fluxo 
constante de oxigênio em pressão positiva 

Ventilação não invasiva 







PEEP aproximado de acordo com 
fluxômetro O2 (l/min) 




