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1 – Embolia Traumática pelo Ar 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Embolia Traumática pelo Ar é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem suspeita ou diagnóstico de Embolia Traumática pelo Ar. 

Grupo II 

a) O tratamento deve iniciar o mais precocemente possível; 

b) Administrar oxigênio normobárico até que ocorra o início do tratamento; 

c) O protocolo de tratamento inicial deve ser a tabela de tratamento US NAVY 6 ou 

6A; 

d) A Tabela de Tratamento US NAVY 6 poderá ser estendida nas suas diversas 

variantes, conforme sinais e sintomas clínicos; 

e) A supressão de sinais e sintomas na etapa de 2,8 ATA da Tabela US NAVY 6, 

dispensa o uso de extensões; 

f) Sintomas residuais após a aplicação de duas Tabela US NAVY 6, devem ser tratados 

com a tabela US NAVY 9 diariamente. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB;  

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Ausência de melhora evolutiva após 2 tratamentos consecutivos com a tabela US 

NAVY 9; 

d) Paciente apresentar remissão total dos sinais ou sintomas. 

 

 

 



 

 

 

2 – Envenenamento por Monóxido de Carbono e/ou Cianetos 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Envenenamento por Monóxido de 

Carbono e/ou Cianetos é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos 

critérios do Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não 

iniciar ou suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no 

Grupo III. 

Grupo I 

a) Apresentar nível de carboxihemoglobina (COHb) maior que 25 %; 

b) Gestantes com nível de carboxihemoglobina (COHb) maior que 20 %; 

c) História de perda de consciência; 

d) Apresentar acidose metabólica severa (pH < 7,1) concomitante; 

e) Apresentar evidência de isquemia de órgão central (p.ex., alterações de ECG, dor 

torácica ou alterações do estado mental); 

f) História e/ou presença de sinais sugestivos de inalação concomitante de cianetos 

(inalação de fumaça). 

Grupo II 

a) O tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível; 

b) Administrar oxigênio normobárico até que o início do tratamento ocorra; 

c) Deve-se utilizar exposição de 2,8 ATA, por 90 minutos; 

d) Aplicar testes psicométricos adequados antes e após o tratamento para aferir evolução 

satisfatória e/ou sequelas. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com 

Oxigênio Hiperbárico em casos mais graves; 

c) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico. 

 

 



 

 

 

3 – Embolia Gasosa 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Embolia Gasosa é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem suspeita ou diagnóstico de Embolia Gasosa. 

Grupo II 

a) O tratamento deve iniciar o mais precocemente possível; 

b) Administrar oxigênio normobárico até que o início do tratamento ocorra; 

c) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

d) Pode ser necessário, dependendo da remissão ou não dos sintomas, repetir-se o 

tratamento, após um intervalo de superfície de pelo menos 4 horas. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Paciente não apresentar melhora evolutiva após 2 sessões consecutivas de OHB 

(TTN-9); 

d) Paciente apresentar remissão total dos sinais/sintomas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 – Doença Descompressiva 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Doença Descompressiva é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem diagnóstico ou suspeita de Doença Descompressiva tipo I 

ou II. 

Grupo II 

a) O tratamento deve iniciar o mais precocemente possível; 

b) Administrar oxigênio normobárico até que o início do tratamento ocorra; 

c) O protocolo de tratamento inicial deve ser a tabela de tratamento US NAVY 6; 

d) A critério médico, a tabela de tratamento US NAVY 6 pode ser estendida nas suas 

diversas variantes, conforme persistência dos sinais e sintomas clínicos; 

e) Havendo resolução completa dos sintomas da DD tipo I, durante os primeiros 10 min 

de tratamento, o tratamento poderá ser substituído pela tabela US NAVY 5; 

f) Sintomas residuais após a aplicação de duas Tabela US NAVY 6, devem ser tratados 

com a tabela US NAVY 9 diariamente; 

g) Em câmaras monopaciente utiliza-se a tabela Hart-Kindwall. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Ausência de melhora evolutiva após 2 tratamentos consecutivos com a tabela US 

NAVY 9; 

d) Paciente apresentar remissão total dos sinais/sintomas. 

 

 

 

 



 

 

 

5 – Gangrena Gasosa 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Gangrena Gasosa é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Paciente com diagnóstico de Gangrena Gasosa, apresentando infecção ativa com 

repercussões sistêmicas e sofrimento tecidual progressivo, que necessitem de 

antibioticoterapia e desbridamento cirúrgico imediato. 

Grupo II 

a) Iniciar precocemente o tratamento hiperbárico, associado a antibioticoterapia de 

largo expectro e cirurgia desbridante; 

b) O tratamento cirúrgico e antibioticoterapia tem prioridade no tratamento. Em casos 

excepcionais quando não há possibilidade de cirurgia imediata, considerar o 

tratamento hiperbárico antes da cirurgia, desde que isto não determine atraso para o 

tratamento cirúrgico; 

c) O protocolo de tratamento deve ser de três (3) sessões a 2,8 ATA por 60 minutos 

nas primeiras 24 horas seguidas de duas sessões ao dia nos dois dias seguintes (2º e 

3º dias de tratamento) e, a critério medico, uma sessão a 2,4 ATA por 90 minutos 

nos dois dias seguintes (4º e 5º dias de tratamento); 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão das lesões e regressão dos marcadores infecciosos; 

d) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com Oxigênio 

Hiperbárico em casos mais graves. 

 

 

 



 

 

 

6 - Síndrome de Fournier 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Síndrome de Fournier é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Apresentar infecção ativa com repercussões sistêmicas e sofrimento tecidual 

progressivo, que necessitem de antibioticoterapia e desbridamento cirúrgico 

imediato. 

Grupo II 

a) Iniciar precocemente o tratamento hiperbárico, associado a antibioticoterapia de 

largo expectro e cirurgia desbridante, imediatamente após a intervenção; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de (duas) sessão ao dia até a estabilização clínica 

da progressão da infecção, após esse período, (uma) sessão ao dia até a cura das 

lesões; 

c) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

Grupo III 

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Paciente não apresentar melhora evolutiva após 10 sessões consecutivas de OHB; 

d) Apresentar cicatrização de todas as áreas cruentas; 

e) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com Oxigênio 

Hiperbárico em casos mais graves. 

 

 

 

 



 

 

 

7 – Fasciite Necrotizante 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Fasciite Necrotizante é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Paciente com diagnóstico de Fasciite Necrotizante, apresentando infecção ativa com 

repercussões sistêmicas e sofrimento tecidual progressivo, que necessitem de 

antibioticoterapia e desbridamento cirúrgico imediato. 

Grupo II 

a) Iniciar precocemente o tratamento hiperbárico, associado a antibioticoterapia de 

largo expectro e cirurgia desbridante; 

b) Privilegiar a fasciotomia seriada quando possível à simples retirada da cobertura 

dérmica; 

c) O protocolo de tratamento deve ser de (duas) sessão ao dia até a estabilização clínica 

da progressão da infecção, após (uma) sessão ao dia até a cura das lesões; 

d) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

Grupo III 

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Paciente não apresentar melhora evolutiva após 10 sessões consecutivas de OHB; 

d) Apresentar cicatrização de todas as áreas cruentas; 

e) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com Oxigênio 

Hiperbárico em casos mais graves. 

 

 

 



 

 

8 – Úlcera do Pé Diabético 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Úlceras do Pé Diabético é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes com doença arterial periférica associada e/ou sinais de isquemia, com ou 

sem infecção, em evolução há mais de 30 dias, sem melhora com tratamento 

convencional; 

b) Pacientes submetidos à desbridamento, drenagem de abscesso ou amputação menor, 

independente de tempo de evolução, apresentando evolução desfavorável; 

c) Pacientes com infecções necrotizantes de pele e partes moles independente de 

alteração vascular previa, com alto risco de amputação maior ou menor. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos;  

b) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a cura das lesões; 

c) Iniciar o tratamento hiperbárico, associado a antibioticoterapia de largo expectro, 

reavaliando sistematicamente os marcadores infecciosos para efetividade do controle 

da infecção; 

d) Estabelecer rigoroso controle glicêmico para estabilização da Diabetes; 

e) Avaliar e otimizar o controle da insuficiência vascular associada. 

Grupo III 

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Paciente submetido a amputação maior em nível acima da área de isquemia/infecção; 

d) Apresentar cicatrização de todas as áreas cruentas; 

e) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com Oxigênio 

Hiperbárico em casos mais graves. 

 

 



 

 

 

9 – Infecção em Sítio Cirúrgico 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Infecção em Sítio Cirúrgico é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Pacientes que se submeteram a procedimento cirúrgico, que no pós-operatório 

imediato apresentem sinais clínicos de infecção do sítio cirúrgico, com ou sem 

coleções líquidas e/ou seio drenante, que apresentam alterações de marcadores 

inflamatórios locais, regionais e sistêmicos; 

b)  Pacientes que se submeteram a procedimento cirúrgico, portadores de comorbidades 

ou imunossuprimidos, que apresentem sinais clínicos iniciais de infecção de sítio 

cirúrgico. 

Grupo II  

a) O protocolo de tratamento deve ser de 1 (uma) sessão ao dia até a melhora clínica 

podendo, em casos mais graves, ser realizado 2 (duas) sessões ao dia nos primeiros 

3 (três) dias; 

b) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

c) Realizar a drenagem de coleções líquidas que progridam; 

d) Revisar a utilização da OHB após 10 (dez) dias de tratamento. 

Grupo III  

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Melhora dos sinais flogísticos com indicativo de cura da infecção e normalização dos 

marcadores infecciosos. 

 

 

 



 

 

 

10 – Osteorradionecrose 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Osteorradionecrose de Mandíbula é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Osteorradionecrose com exposição óssea (classificação I de Notani); 

b) Osteorradionecrose com necessidade de desbridamento mais abrangente 

(classificação II de Notani) 

c) Osteorradionecrose avançada (classificação III de Notani) com envolvimento da 

mandíbula abaixo do canal dental inferior ou com fratura patológica ou com fistula 

oro-cutânea; 

d) Osteorradionecrose refratária ao tratamento clínico e/ou cirúrgico, ou seja, 

persistência por tempo superior a 3 meses de exposição óssea e/ou necrose óssea e/ou 

necrose das partes moles após tratamento clínico e/ou cirúrgico.  

Grupo II  

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) Pacientes com Classificação I submetem-se a desbridamento cirúrgico seguido de 20 

tratamentos com OHB, se apresentarem sinais de melhora clínica, complementam 

com mais 10 tratamentos e alta; caso contrário passa para o grupo seguinte, faz 

desbridamento ampliado e mais 20 tratamentos com OHB; 

c) Pacientes com Classificação II submetem-se a 20 tratamentos com OHB após ter 

realizado desbridamento ampliado, se apresentarem sinais de melhora clínica, 

complementam com mais 10 tratamentos e alta; caso contrário passa para o grupo 

seguinte, faz ressecção segmentar e mais 20 tratamentos com OHB; 

d) Pacientes com Classificação III submetem-se a 20 tratamentos com OHB após ter 

realizado ressecção segmentar, se apresentarem sinais de melhora clínica, 

complementam com mais 10 tratamentos, alta e vai para o protocolo de reconstrução; 

caso contrário faz uma revisão da resseção, repete mais 30 tratamentos com OHB. 

 

 

 



 

 

 

Grupo III  

a) Apresentar qualquer contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Apresentar contraindicação ao tratamento cirúrgico para remoção do osso necrosado; 

c) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

d) Consolidação da fratura óssea e cicatrização completa de partes moles.  

 

 

Classificação de Notani 

Estágio Cenário 

I Pacientes com osso exposto sem nenhuma manifestação grave. 

II 
Pacientes que além da sintomatologia, exigirão um desbridamento 

mais agressivo no seu tratamento. 

III 

Pacientes que se apresentem inicialmente com sinais prognósticos 

mais graves como fratura patológica, fístulas oro cutâneas ou 

evidência de envolvimento lítico que se estendem até a borda inferior 

da mandíbula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 – Queimaduras  

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com queimaduras é recomendado quando o paciente 

preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos 

no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos 

no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem queimaduras de segundo grau profundo com área de 

superfície corporal maior que 20%; 

b) Pacientes que apresentem queimaduras em áreas nobres, na face (orelha, nariz), 

pescoço, mamas, mãos, dedos e períneo, independente da superfície corporal 

acometida; 

c) Pacientes com suspeita clínica de queimaduras de vias aéreas superiores; 

d) Pacientes queimados que possuam comorbidades relevantes que possam dificultar ou 

retardar a cura, independentemente da extensão de superfície corporal acometida. 

Grupo II 

a) A Oxigenoterapia Hiperbárica deve ser iniciada o mais precocemente possível, 

preferencialmente nas 48 horas após o acidente; 

b) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

c) O protocolo de tratamento deve ser de 2 (duas) sessões por dia nos primeiros 3 (três) 

dias de tratamento, seguido de (uma) sessão ao dia após esse período, até a resolução 

do quadro. 

Grupo III 

a) Apresentar qualquer contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Pacientes que necessitem de remoção e se apresentem com instabilidade 

hemodinâmica; 

d) Grande queimado sem prognóstico de sobrevida; 

e) Queimaduras superficiais; 

f) Apresentar integração adequada e/ou cicatrização de enxertos/retalhos de pele. 

 

 

 



 

 

 

12 – Necrose Avascular Óssea 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Necrose Avascular Óssea é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Paciente apresentando diagnóstico de necrose óssea avascular confirmado por 

tomografia. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento é de 1 (uma) sessão ao dia; 

c) Não se espera efeitos benéficos para a recuperação do osso após 6 semanas de 

tratamento. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Concluir um ciclo de 40 (quarenta) tratamentos com Oxigênio Hiperbárico; 

d) Apresentar remissão da necrose óssea, confirmada por tomografia de controle; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 – Hipoacusia Neurossensorial Súbita Idiopática 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Hipoacusia Neurossensorial Súbita 

Idiopática é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do 

Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou 

suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem hipoacusia neurossensorial idiopática, súbita ou 

rapidamente progressiva (instalação em até 72 horas), com diminuição dos limiares 

auditivos de 20 dBNA ou mais, em três ou mais frequências consecutivas. 

Grupo II 

a) O protocolo de tratamento deve ser de 1 (uma) sessão ao dia, até a resolução do 

quadro; 

b) É altamente recomendável o uso de corticoterapia oral concomitante ao tratamento 

hiperbárico (metilprednisolona 1mg/Kg/dia); 

c) O uso de corticoides intratimpânico é facultativo e relacionado à gravidade do caso 

(metilprednisolona 20 mg/dose, de 2/2 dias, em 3 doses consecutivas); 

d) A audiometria deve ser realizada a cada 10 (dez) dias para acompanhamento 

evolutivo; 

e) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

Grupo III 

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Não apresentar melhora evolutiva na audiometria após 10 sessões consecutivas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14 – Osteomielite Crônica Refratária 

O uso da OHB para pacientes com Osteomielite Crônica Refratária é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Paciente com diagnóstico de osteomielite (cultura e biópsia) com mais de 6 (seis) 

semanas de evolução, caracterizando lesão crônica, sem resposta adequada ao 

tratamento convencional com cirurgia e antibioticoterapia; 

b) Pacientes com estágio IIIB e IVB de Cierny-Mader; 

c) Casos selecionados no estágio II de Cierny-Mader, principalmente quando acometem 

o esterno, vértebras, crânio e outras estruturas ósseas centrais. 

Grupo II 

a) O tratamento deve iniciar após o desbridamento cirúrgico, com ou sem a retirada de 

implantes, associado à antibioticoterapia de largo espectro; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia por 6 (seis) semanas, a ser 

iniciada após o procedimento cirúrgico mais recente, com uma pressão de 2,4 ATA 

por 90 minutos com inalação de oxigênio a 100%; 

c) Revisar a utilização a cada 10 sessões de OHB e se necessário realinhar o antibiótico 

e/ou indicar novo desbridamento, até resposta sustentada. 

Grupo III 

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis relacionados ao uso da 

OHB; 

c) Remissão total dos sinais e sintomas, com ausência de imagem radiológica sugestiva 

de sequestro e/ou outro sinal de foco infeccioso local ou a distância. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15 – Oclusão da Artéria Central da Retina 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Oclusão da Artéria Central da Retina 

é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem perda súbita e indolor da visão. 

Grupo II 

a) Iniciar o tratamento o mais precocemente possível; 

b) Administrar inicialmente oxigênio normobárico por 15 minutos e verificar resposta; 

c) Diante da ausência de melhoras clínicas iniciar o tratamento com a tabela US NAVY 

6; 

d) Repetir a tabela US NAVY 9 nos dias subsequentes;  

e) A angiografia com fluoresceína norteia a permeabilidade da artéria central da retina. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão da cegueira; 

d) Não apresentar evolução satisfatória após 5 (cinco) dias de tratamento; 

e) Constatar a permeabilidade da Artéria Central da Retina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 – Cistite Actínica 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Cistite Actínica é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Cistite actínica grau 3 e 4;  

b) Cistite actínica 2 refratária ao tratamento clínico-urológico;  

c) Cistite actínica hemorrágica.  

Grupo II  

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a resolução do quadro. 

Grupo III  

a) Apresentar contraindicações ao tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações associadas insanáveis ao tratamento 

hiperbárico; 

c) Não apresentar evolução clínica sustentada após o 30ª tratamento; 

d) Após melhora clínica sustentada e/ou cistoscópica. 

 

Escala do RTOG/EORTC para morbidade tardia da radioterapia. 

Órgão Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Bexiga 

Atrofia epitelial leve, 

telangiectasia branda 

ou hematúria 

microscópica. 

Frequência moderada, 

telangiectasia 

generalizada e hematúria 

microscópica repetitiva 

Frequência elevada e disúria, 

telangiectasia generalizada 

grave, hematúria frequente ou 

redução da capacidade vesical 

(<150 cc) 

Necrose, bexiga contraída 

(capacidade menor do 

100cc) ou cistite 

hemorrágica grave 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 – Proctite Actínica 

O uso da OHB para pacientes com Retite/Proctite Actínica avançada ou refratária ao 

tratamento clínico é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios 

do Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou 

suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III.  

Grupo I  

a) Retite/proctite actínica RTOG grau 3 e 4;  

b) Retite/proctite actínica RTOG grau 2 refratária ao tratamento clínico-proctológico.  

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a resolução do quadro. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações ao tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações associadas insanáveis ao tratamento 

hiperbárico; 

c) Não apresentar evolução clínica sustentada após o 30ª tratamento; 

d) Após melhora clínica sustentada e/ou colonoscópica. 

 

Escala do RTOG/EORTC para morbidade tardia da radioterapia. 

Órgão Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Intestino 

Diarreia branda, leves cólicas, 

movimentação intestinal 5 X dia, 

leve descarga retal ou 

sangramento 

Diarreia moderada e cólicas, 

movimentação intestinal 5 X dia, 

excessivo muco retal ou 

sangramento repetitivo 

Obstrução ou 

sangramento 

requerendo 

cirurgia 

Necrose, 

perfuração 

ou fístula 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 - Síndrome Compartimental 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Síndrome Compartimental é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem Síndrome Compartimental em qualquer estágio de 

desenvolvimento. 

Grupo II 

a) Iniciar o tratamento hiperbárico na Síndrome Compartimental iminente com 2 ou 3 

sessões de OHB, dependendo da gravidade, respeitando o intervalo de superfície 4 

horas entre sessões, até 48 horas do início do tratamento; 

b) Iniciar o tratamento hiperbárico na Síndrome Compartimental estabelecida, 

acompanhada de fasciotomia, com 2 ou 3 sessões de OHB, dependendo da gravidade, 

respeitando o intervalo de superfície 4 horas entre sessões, até 48 horas do início do 

tratamento; 

c) Manter o tratamento hiperbárico após as 48 horas iniciais com 1 sessão de OHB ao 

dia, até a melhora clínica das lesões; 

d) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações ao tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Paciente apresentar cicatrização das lesões. 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 – Úlceras Arteriais 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Úlceras Arteriais é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Paciente com úlcera que não melhora após revascularização; 

b) Pacientes sem possibilidade de revascularização; 

c) Paciente com comorbidades importantes que contribuam para a manutenção da 

úlcera. 

Grupo II 

a) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a melhora clínica; 

b) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

c) Realizar terapias hemorreológica sistêmica, associada ao tratamento, assim que 

possível; 

d) Controlar a infecção secundária com antibióticos de largo espectro; 

e) Investigar e tratar comorbidades associadas, principalmente insuficiência venosa, 

diabetes, hipertensão arterial, anemia e osteomielite. 

f) Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão da ulceração;  

d) Não apresentar evolução satisfatória após 10 tratamentos; 

e) Apresentar integração adequada e/ou cicatrização de enxertos/retalhos de pele. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 – Reimplante de Extremidades Amputadas 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Reimplante de Extremidades 

Amputadas é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do 

Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou 

suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes submetidos a reimplante de extremidades amputadas independente do 

tempo de cirurgia. 

Grupo II 

a) O tratamento deve iniciar o mais precocemente possível após a intervenção cirúrgica, 

independentemente do grau de viabilidade da lesão, sobretudo para prevenção da 

lesão de isquemia/reperfusão;  

b) O protocolo de tratamento deve ser de 2 (duas) sessões ao dia com uma pressão de 

2,4 ATA por 90 minutos com inalação de oxigênio a 100%, até sinais de melhora da 

viabilidade do segmento implantado; 

c) O tratamento hiperbárico deve ser continuado com 1 (uma) sessão por dia até a 

cicatrização plena. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Ausência de evolução clínica após 10 tratamentos consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 – Deiscência de Sutura 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Deiscência de Sutura é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Pacientes submetidos a procedimento cirúrgico que no pós-operatório imediato, 

apresentem deiscência parcial ou total de ferida, com ou sem infecção associada; 

b) Pacientes submetidos a procedimento cirúrgico que no pós-operatório imediato, 

apresentem sinais de sofrimento tecidual pericicatricial, com provável evolução para 

deiscência parcial ou total de ferida, com ou sem infecção associada; 

c) Pacientes submetidos a procedimento cirúrgico, portadores de comorbidades ou 

imunossuprimidos, tabagistas ou ex-tabagista, que no pós-operatório imediato, 

apresentem indicativos de sofrimento tecidual pericicatricial, com provável evolução 

para deiscência parcial ou total de ferida, com ou sem infecção associada. 

Grupo II  

a) O protocolo de tratamento deve ser de 1 (uma) sessão ao dia até a melhora clínica 

podendo, em casos mais graves, ser realizado 2 (duas) sessões ao dia nos primeiros 

3 (três) dias; 

b) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

c) Realizar a drenagem de coleções líquidas que progridam; 

d) Revisar a utilização da OHB após 10 (dez) dias de tratamento. 

Grupo III  

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Ausência de melhora da lesão após 10 (dez) tratamentos consecutivos; 

d) Fechamento da lesão. 

 



 

 

 

22 – Prevenção da Osteonecrose de Mandíbula 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes para a prevenção de surgimento de 

Osteonecrose de Mandíbula é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um 

dos critérios do Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e 

não iniciar ou suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no 

Grupo III. 

Grupo I  

a) História de tratamento radioterápico anterior, com uma dose da radiação utilizada 

acima de 60 Gy, que necessitem de intervenção cirúrgica oral; 

b) História de tratamento sistêmico com drogas antirreabsortivas ou antiangiogênicos, 

com mais de 2 anos de uso, que necessitem de intervenção cirúrgica oral; 

Grupo II  

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) Submeter os pacientes selecionados a 20 tratamentos iniciais com OHB; 

c) Realizar o procedimento cirúrgico e administrar mais 10 tratamentos com OHB; 

d) Após administrar 30 tratamentos, fazer o acompanhamento clínico e radiológico; 

e) O surgimento de necrose óssea remete o paciente às diretrizes de utilização de 

necrose manifesta; 

f) Recomenda-se a interrupção dos bisfosfonatos orais por 3 meses antes e 3 meses após 

a cirurgia odontológica invasiva se as condições sistêmicas permitirem. 

Grupo III  

a) Apresentar contraindicação ao tratamento dentário cirúrgico;  

b) Apresentar contraindicações ao tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar efeitos adversos insanáveis pela OHB; 

d) Surgimento de necrose óssea durante o tratamento preventivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23 – Cirurgia e Implantes em Tecidos Irradiados 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Cirurgia e Implantes em Tecidos 

Irradiados é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do 

Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou 

suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes com história de radioterapia no sítio cirúrgico. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento é de 1 (uma) sessão ao dia; 

c) Realizar 10 tratamentos com Oxigênio Hiperbárico prévios ao ato cirúrgico; 

d) Manter 1 (uma) sessão ao dia no pós-operatório imediato. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico;  

c) Não apresentar evolução satisfatória após 3 (três) tratamentos consecutivos; 

d) Apresentar sinais de cicatrização plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 – Vasculites por Toxinas Biológicas 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Vasculites por Toxina Biológicas é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes com história recente de acidente com animais peçonhentos que apresentem 

lesões que evoluam com isquemia e necrose local; 

b) Pacientes com história recente de acidente com animais peçonhentos que além das 

lesões locais apresentem comprometimento sistêmico e/ou comorbidades que 

facilitem as complicações. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de 1 (uma) sessão ao dia até a melhora clínica 

podendo, em casos mais graves, ser realizado 2 (duas) sessões ao dia nos primeiros 3 

(três) dias; 

c) Quando indicado, fazer o tratamento soro específico concomitante; 

d) Na vigência de tecidos inviáveis, proceder o desbridamento; 

e) Normalmente a antibioticoterapia de largo espectro auxilia no controle da infecção 

secundária. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão do processo inflamatório com recuperação plena dos tecidos; 

d) Apresentar integração adequada e/ou cicatrização de enxertos/retalhos de pele. 

 

 

 

 



 

 

 

 

25 – Lesões Radioinduzidas de Partes Moles 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Lesão Radioinduzidas de Partes 

Moles é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo 

I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender 

o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes submetidos a radioterapia que apresentem dermatite actínica; 

b) Pacientes submetidos a radioterapia que apresentem mucosite actínica; 

c) Pacientes que apresentem lesões ulceradas radioinduzidas. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento é de 1 (uma) sessão ao dia. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão das lesões;  

d) Não apresentar evolução satisfatória após 3 (três) tratamentos consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 – Retalhos ou Enxertos comprometidos ou em risco 

O uso da OHB para pacientes com Retalhos ou Enxertos comprometidos ou em risco é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I: 

a) Pacientes submetidos à Retalhos ou Enxertos que apresentem sinais de sofrimento 

tecidual; 

b) Pacientes tabagistas ou ex-tabagistas a menos de 10 anos, que se submeteram à Retalhos ou 

Enxertos; 

c) Pacientes com Retalhos Microcirúrgicos e/ou Grandes Reconstruções envolvendo Retalhos 

e Enxertos num mesmo tempo cirúrgico; 

d) Pacientes submetidos à Retalhos ou Enxertos que apresentem perdas na microcirculação 

(arterial, venosa e/ou linfática) decorrentes de comorbidades associadas; 

e) Pacientes submetidos à Retalhos ou Enxertos que apresentem intercorrências próprias do ato 

cirúrgico que possam prejudicar a sua viabilidade; 

f) Pacientes que irão se submeter à Retalho ou Enxerto em áreas comprometidas, que 

apresentem comorbidades relevantes ou tabagistas e ex-tabagistas. 

Grupo II 

a) Iniciar precocemente o tratamento hiperbárico; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de (duas) sessão ao dia até a estabilização clínica, 

geralmente 7º P.O., após esse período, (uma) sessão ao dia até a cura das lesões; 

c) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

d) Realizar 10 (dez) tratamentos, diariamente e consecutivos, prévios à realização de 

Retalho e/ou Enxerto em áreas comprometidas ou pacientes com comorbidades. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Pacientes em bom estado físico submetidos à Retalhos ou Enxertos; 

c) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

d) Retalhos ou Enxertos que no curso do tratamento hiperbárico se apresentem com 

viabilidade e sem sinais de sofrimento. 



 

 

 

27 - Vasculites por Etiologia Alérgica ou Medicamentosa 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Vasculite por etiologia Alérgica ou 

Medicamentosa é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios 

do Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou 

suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes com história recente de reação de hipersensibilidade que evoluam com 

lesões de isquemia e necrose local; 

b) Pacientes com história recente de reação de hipersensibilidade que além das lesões 

locais apresentem comprometimento sistêmico e/ou comorbidades que facilitem as 

complicações. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de 1 (uma) sessão ao dia até a melhora clínica 

podendo, em casos mais graves, ser realizado 2 (duas) sessões ao dia nos primeiros 3 

(três) dias; 

c) Quando indicado, fazer o tratamento antiinflamatório; 

d) Na vigência de tecidos inviáveis, proceder o desbridamento; 

e) Normalmente a antibioticoterapia de largo espectro auxilia no controle da infecção 

secundária. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão do processo inflamatório com recuperação plena dos tecidos; 

d) Apresentar integração adequada e/ou cicatrização de enxertos/retalhos de pele. 

 

 

 



 

 

 

28 - Crise Dolorosa Falciforme 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Crise Dolorosa Falciforme é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem crises dolorosas refratárias ao tratamento convencional; 

b) Pacientes que apresentem sinais de dependência ao uso de derivados opioides; 

c) Pacientes que apresentem recidivas frequentes (mais de 4 episódios por ano). 

Grupo II 

a) Não apresentar nenhuma contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de 2 (duas) sessões por dia nos primeiros 3 (três) 

dias de tratamento, seguido de (uma) sessão ao dia após esse período, até a resolução 

do quadro; 

c) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

Grupo III 

a) Não apresentar melhora do quadro após 10 sessões consecutivas; 

b) Apresentar controle do quadro álgico sem o uso de opioides; 

c) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

29 - Celulite 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Celulite é recomendado quando o 

paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar rigorosamente os 

critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento quando 

apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes com infecção aguda e progressiva de tecidos superficiais, com grave 

comprometimento regional e repercussões sistêmicas claras; 

b) Pacientes com áreas necróticas do tecido de recobrimento corpóreo decorrentes de 

infecção e que exijam desbridamento cirúrgico imediato. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento é de 1 (uma) sessão ao dia, iniciando sempre associada à 

instituição de antibioticoterapia de largo espectro; 

c) A critério médico, em casos mais graves, pode-se realizar 2 (duas) sessões ao dia, até 

que a infecção se estabilize; 

d) Na existência de tecidos necrosados e/ou abcessos, avaliar sistematicamente a 

necessidade de cirurgia concomitante. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar remissão da Celulite com regressão dos marcadores infecciosos; 

d) Apresentar instabilidade hemodinâmica grave que impeça a realização do tratamento 

hiperbárico; 

e) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com Oxigênio 

Hiperbárico em casos graves. 

 

 

 



 

 

 

30 – Abcesso Intracraniano 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Abcesso Intracraniano é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Pacientes com diagnóstico radiológico e/ou cirúrgico de abcesso cerebral. 

Grupo II  

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento deve ser de 2 (duas) sessões ao dia, até melhora dos 

marcadores infecciosos; 

c) A abordagem cirúrgica do abcesso, deve preceder o início do tratamento hiperbárico, 

salvo na vigência de seio drenante; assim como a antibioticoterapia de largo espectro; 

d) O tratamento hiperbárico deve ser continuado com 1 (uma) sessão por dia até a 

melhora clínica/radiológica. 

Grupo III  

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Ausência de evolução clínica satisfatória após 10 tratamentos consecutivos; 

d) Apresentar remissão do Abcesso com regressão dos marcadores infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31 – Lesão por Esmagamento 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Lesão por Esmagamento é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem Lesão por Esmagamento em qualquer estágio de 

desenvolvimento. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

b) Iniciar o tratamento hiperbárico com 2 ou 3 sessões de OHB, dependendo da 

gravidade, respeitando o intervalo de superfície 4 horas entre sessões, até 48 horas 

do início do tratamento; 

c) Manter o tratamento hiperbárico após as 48 horas iniciais com 1 sessão de OHB ao 

dia, até a melhora clínica das lesões; 

d) Quando coexistir perda do recobrimento, retalhos e enxertos precoces abreviam o 

fechamento e a cura das lesões; 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações ao tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico;  

c) Apresentar integração adequada e/ou cicatrização de enxertos/retalhos de pele; 

d) Paciente apresentar cicatrização das lesões. 

 

 

 

 



 

 

 

32 – Anemia Aguda com Impossibilidade de Transfusão 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Anemia Aguda é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Anemia aguda decorrente de perda maciça de sangue, com dosagem de 

hemoglobina menor que 5,0 g/dL; 

b) Impossibilidade de transfusão de sangue por quaisquer razão (indisponibilidade, 

religiosas etc.) 

Grupo II 

a) OHB deve ser administrada, imediatamente e repetidamente, com o objetivo de 

melhorar a oxigenação e a perfusão de tecidos vitais como Cérebro, rins, coração 

etc.; 

b) O protocolo de tratamento será extraído do binômio clínica/hemoglobina e poderá 

variar desde 1,5 ATAs até 3,0 ATAs, dependendo dos sintomas que o paciente 

apresentar. O desejável é a menor pressão possível para que o paciente esteja 

assintomático após alguns minutos de sessão; 

c) O intervalo entre sessões não deverá ser menor que 4 horas (tempo de superfície); 

d) O número total de sessões por dia será determinado pelo retorno dos sintomas da 

falta de oxigenação tecidual. 

Grupo III 

a) A dosagem da hemoglobina sérica atingir um patamar maior que 6,0 g/dL; 

b) Apresentar quaisquer uma das contraindicações absolutas ao uso da OHB; 

c) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico. 

 

 

 



 

 

 

33 – Úlceras Venosas 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Úlceras Venosas é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

d) Paciente com úlcera refratária ao tratamento convencional; 

e) Paciente com comorbidades importantes que contribuam para a manutenção da 

úlcera. 

Grupo II 

g) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a melhora clínica; 

h) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

i) Realizar técnicas compressivas associadas assim que possivel; 

j) Controlar a infecção secundária com antibióticos de largo espectro; 

k) Investigar e tratar comorbidades associadas, principalmente insuficiência arterial, 

diabetes, hipertensão arterial, anemia e osteomielite. 

l) Grupo III 

f) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

g) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

h) Apresentar remissão da ulceração;  

i) Não apresentar evolução satisfatória após 10 tratamentos; 

j) Apresentar integração adequada e/ou cicatrização de enxertos/retalhos de pele. 

 

 

 

 



 

 

34 – Lesão por Vasculite Autoimune 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Lesão por Vasculite Autoimune é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem Lesão por Vasculites Autoimunes refratárias ao tratamento 

convencional; 

b) Pacientes que apresentem sintomatologia álgica de difícil controle; 

c) Pacientes com recidivas frequentes (acima de 3 episódios/ano); 

d) Pacientes que apresentem comorbidades que agravem a doença de base. 

Grupo II 

m) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a melhora clínica; 

n) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

o) Realizar o desbridamento cirúrgico concomitante na ocorrência de tecidos inviáveis. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas ao tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Paciente não apresentar melhora evolutiva após 10 sessões consecutivas de OHB; 

d) Paciente apresentar cicatrização das lesões. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35 – Lesão Radioinduzida no Sistema Nervoso Central  

(Radionecrose Cerebral – RNC) 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Lesão Radioinduzida no Sistema 

Nervoso Central é recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios 

do Grupo I, observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou 

suspender o tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I  

a) Pacientes com confirmação diagnóstica radiológica. 

Grupo II  

a) O protocolo de tratamento deve ser de (um) tratamento com Oxigênio Hiperbárico 

ao dia; 

b) O regime do tratamento adequado é com uma pressão de 2,4 ATA por 90 minutos 

com inalação de oxigênio a 100%; 

c) É altamente recomendável o uso de corticoterapia associada para auxiliar na redução 

do edema intersticial. 

Grupo III  

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Evoluir para estado de coma; 

d) Ausência de evolução clínica satisfatória após 10 tratamentos consecutivos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 – Úlcera Falciforme 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Úlcera Falciforme é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem úlceras refratárias ao tratamento convencional; 

b) Pacientes que apresentem comorbidades e/ou infecção secundária; 

c) Pacientes que apresentem recidivas frequentes. 

Grupo II 

a) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a resolução do quadro. 

b) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Não apresentar melhora do quadro após 10 sessões consecutivas; 

d) Apresentar controle do quadro álgico sem o uso de opioides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 – Espondilodiscite  

O uso da OHB para pacientes com espondilodiscite de coluna vertebral é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Paciente com diagnóstico estabelecido, submetido ao tratamento convencional 

(clínico e/ou cirúrgico) por 30 dias, com ou sem remoção de implantes existentes, 

sem resposta terapêutica adequada; 

b) Pacientes com espondilodiscite associada a comorbidades ou situações clínicas 

agravantes (Diabetes, septicemia, abcessos, lesões osteolíticas extensas, etc). 

Grupo II 

a) Realizar o tratamento hiperbárico após o tratamento cirúrgico e associada a 

antibioticoterapia de largo espectro ou dirigida; 

b) Deve ser utilizada sessões diárias com pressão de 2,4 ATA e inalação de oxigênio a 

100%. 

Grupo III 

a) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis relacionados ao 

tratamento com OHB; 

b) Remissão total dos sinais e sintomas; 

c) Completar 60 tratamentos com Oxigênio Hiperbárico, após a intervenção cirúrgica e 

o uso concomitante de antibioticoterapia de largo espectro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 – Lesão por Pressão 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Lesão por Pressão é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes portadores de lesão por pressão há mais de trinta dias, sem resposta 

evolutiva satisfatória ao tratamento convencional; 

b) Pacientes portadores de lesão por pressão de grau 2 ou maior (NPUAP). 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos; 

b) O protocolo de tratamento é de 1 (uma) sessão ao dia; 

c) Reforçar as terapias convencionais como mudança de decúbito, incremento 

nutricional e terapias tópicas; 

d) Associar a cirurgia reparadora sempre que indicado para abreviar a cura do paciente; 

e) Promover o desbridamento para a retirada de tecidos inviáveis precocemente; 

f) Investigar a associação de infecção óssea adjacente. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicações absolutas à realização do tratamento hiperbárico; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insuperáveis associadas ao 

tratamento hiperbárico; 

c) Apresentar ferida totalmente granulada e apta à cirurgia reparadora; 

d) Apresentar cicatrização da lesão; 

e) Não apresentar evolução satisfatória após 5 (cinco) tratamentos consecutivos. 

 

 

 



 

 

39 – Erisipela Bolhosa 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com Erisipela Bolhosa é recomendado 

quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, observar 

rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o tratamento 

quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes portadores de comorbidades como insuficiência vascular periférica, 

diabetes mellitus, imunossupressão ou linfedema crônico, com risco elevado de 

exigir múltiplos procedimentos ou agravamento da infecção; 

b) Pacientes que cursam com necrose de pele e/ou com úlceras extensas, que exijam 

múltiplos desbridamentos e maior tempo para cicatrização. 

Grupo II 

a) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos;  

b) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a cura das lesões; 

c) Iniciar o tratamento hiperbárico, associado a antibioticoterapia de largo expectro, 

reavaliando sistematicamente os marcadores infecciosos para efetividade do controle 

da infecção; 

d) Avaliar e otimizar o controle da insuficiência vascular associada. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Apresentar cicatrização de todas as áreas cruentas; 

d) A ausência de suporte avançado de vida para a realização do tratamento com 

Oxigênio Hiperbárico em casos mais graves. 

 

 

 



 

 

40 – Miopatias Autoimunes Sistêmicas 

O uso da Oxigenoterapia Hiperbárica em pacientes com miopatias Autoimunes Sistêmicas é 

recomendado quando o paciente preencher pelo menos um dos critérios do Grupo I, 

observar rigorosamente os critérios estabelecidos no Grupo II e não iniciar ou suspender o 

tratamento quando apresentar um dos critérios estabelecidos no Grupo III. 

Grupo I 

a) Pacientes que apresentem Miopatias Autoimunes Sistêmicas refratárias ao 

tratamento convencional; 

b) Pacientes que apresentem complicações infecciosas associadas ao quadro autoimune; 

c) Pacientes que apresentem agudizações frequentes; 

d) Pacientes que apresentem comorbidades que agravem a doença de base. 

Grupo II 

a) O protocolo de tratamento deve ser de (uma) sessão ao dia até a melhora da dosagem 

enzimática; 

b) Deve-se utilizar uma pressão de 2,4 ATA com inalação de Oxigênio a 100% durante 

90 minutos. 

Grupo III 

a) Apresentar contraindicação absoluta ao uso da OHB; 

b) Ocorrência de efeitos colaterais ou complicações insanáveis associadas ao uso do 

oxigênio hiperbárico; 

c) Não apresentar melhora do quadro após 10 sessões consecutivas; 

d) Apresentar controle da comorbidade e/ou do processo infeccioso; 

e) Apresentar redução dos marcadores enzimáticos; 

 


