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Resumo

Objectivo: Determinar quais os ganhos em saúde, nas pessoas com doença neuromuscular, submetidas a 
ventilação não invasiva, durante o período de agudização da sua doença. Metodologia: Efectuada pesquisa no 
motor de busca EBSCO, e duas bases de dados: CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE with Full  Text, British 
Nursing Index). Foram procurados artigos em texto integral (Dezembro/2011), publicados entre 2000/01/01 e 
2010/01/31. Foi utilizado o método de PI[C]O e seleccionados 6 artigos do total  de 188 encontrados. 
Resultados: A utilização de ventilação não invasiva nos doentes neuromusculares permite uma diminuição da 
hipercapnia, um aumento da saturação periférica de oxigénio e da pressão deste a nível arterial. Ao comparar a 
utilização de ventilação não invasiva versus ventilação mecânica, numa unidade de cuidados intensivos, obteve-
se como resultados a diminuição do tempo de internamento e aumento do conforto dos doentes submetidos a 
ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva associada a técnicas de reeducação funcional respiratória e de 
In-Exsuflador mecânico diminuem o tempo de internamento/tratamento, aumentando a eficácia a nível da 
limpeza das vias aéreas superiores permitindo a compliance pulmonar. Conclusões: Os doentes 
neuromusculares submetidos a ventilação não invasiva apresentam diversos ganhos em saúde, pode-se verificar 
a nível hemodinâmico e na melhoria da qualidade de vida no que se refere ao conforto físico e emocional.

Palavras-chave: doença neuromuscular, ventilação não invasiva e ganhos em saúde.

Abstract

Objective: To determine which health gains, in people with neuromuscular disease who underwent noninvasive 
ventilation during acute exacerbation of their disease. Methodology: Carried out research in the search engine 
EBSCO, and two databases: CINAHL Plus with Full  Text, MEDLINE with Full  Text, British Nursing Index). Were 
searched for full-text articles (December/2011), published between 01/01/2000 and 31/01/2010. We used the 
method of PI [C] The selected 6 articles and the total of 188 matches. Results: The use of noninvasive ventilation 
in patients with neuromuscular allows a reduction hypercapnia, an increase in oxygen saturation and pressure at 
this pressure. When comparing the use of noninvasive ventilation versus mechanical ventilation in an intensive 
care unit, obtained as a result the decrease in length of hospital stay and increased comfort for patients 
undergoing noninvasive ventilation. Noninvasive ventilation associated with breathing techniques and functional 
rehabilitation of In-Exsuflador mechanic  reduce the time of admission / treatment, increasing effectiveness in 
cleaning upper airway allowing lung compliance. Conclusions: Patients undergoing neuromuscular noninvasive 
ventilation have several  health gains, you can check the level and hemodynamic improvement in quality of life 
with regard to physical and emotional comfort.

Keywords: neuromuscular disease, noninvasive ventilation and health gains.
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Introdução

No âmbito da Pós-Graduação em VNI para 
enfermeiros, desenvolvida pela FORMASAU 
escolhemos como modalidade de avaliação a 
realização de uma revisão sistemática da 
literatura numa área de interesse próprio na qual 
houvesse pert inência a nível pessoal, 
académico e profissional. 

Após a reflexão em grupo a temática escolhida 
foi VNI em doentes neuromusculares, visto que, 
exercemos funções no serviço de neurologia, no 
qual contactamos permanente com este tipo de 
doentes. Ao rea l izarmos esta rev isão 
sistemática da literatura pretendemos, assim, 
desenvolver conhecimentos sobre esta 
problemática. 

 A temática escolhida para esta pesquisa, 
teve como pilar central, a prática profissional e/
ou experiências de todos os elementos do 
grupo. Desta forma, contactamos diariamente 
com doentes que apresentam diferentes 
patologias neuromusculares e que necessitam 
ser submetidos a VNI, tendo em conta as 
necessidades específicas de cada indivíduo. 

A nossa experiência remete-nos para doentes 
internados em fase aguda devido a infecção 
respiratória. No decorrer do internamento 
podemos constatar, entre os casos de sucesso, 
uma melhoria significativa no que se refere à 
qualidade de vida numa fase de reabilitação 
pós-agudização da infecção respiratória. Devido 
ao conjunto de cuidados praticados ao longo do 
internamento, que se remetem para as 
intervenções do enfermeiro generalista, do 
enfermeiro de reabilitação, a utilização de 
alguns instrumentos médicos e técnicas que 
permitem a eficácia na limpeza de secreções 

das vias respiratórias, a utilização de VNI, de 
forma permanente ou intermitente, com possível 
recurso a oxigenoterapia, podemos constatar 
também uma melhoria dos resultados analíticos 
e clínicos, os quais permite ao doente no 
momento da alta retomar a sua autonomia. Não 
podemos também descorar a importância da 
família no envolvimento de todo o processo da 
doença, permitindo a interacção dos familiares 
nos cuidados ao doente durante o internamento, 
com o objectivo de adquirir um conjunto de 
conhecimentos para a continuação de prestação 
de cuidados ao doente em domicílio, tendo 
sempre em foco o bem-estar deste.

O objectivo delineado para a realização desta 
revisão sistemática da literatura baseia-se nos 
ganhos em saúde nas pessoas com doença 
neuromuscular durante o período de agudização 
da sua doença.

As doenças neuromusculares manifestam-se 
clinicamente com diminuição da força muscular, 
alterações sensitivas, dolorosas, dos reflexos 
osteotendinosos e autonómicos, sintomas e 
sinais que se podem apresentar de forma 
aguda, sub-aguda ou crónica e progredir de 
forma variável a causar diferentes graus de 
incapacidade, e, em certos casos a morte.

Segundo a Associação Portuguesa de Doentes 
Neuromusculares:

“estima-se  que em Portugal, país com cerca de 
10 milhões de habitantes, e de acordo com 
dados estatísticos internacionais, existam mais 
de 5000 doentes afectados, encontrando-se 
distribuídos por diferentes patologias. Um 
inquérito realizado em 11 das 13 consultas de 
Neuropediatria existentes no País, revelou a 
existência, nos últimos 10 anos, de 659 doentes 
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com doenças neuromusculares em idade 
pediátrica. Em 599 destes doentes foi 
identificada uma doença genética.”

Segundo Nuno Germano:

 “são vários os estudos que demonstram 
um aumento da qualidade de vida e sobrevida 
destes doentes quando submetidos à VNI. A 
maioria destes estudos foi realizada em 
indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, 
verificando-se uma melhoria da qualidade de 
vida por diminuição do grau de dependência, 
aumento da vitalidade e das funções cognitivas 
superiores.”

A VNI assume cada vez mais, uma maior 
relevância tanto nos estudos científicos 
desenvolvidos, como na prática clínica. O 
desenvolvimento deste tipo de ventilação surgiu 
no início da década 80 do século passado, 
aplicada a doentes com insuficiência respiratória 
crónica, por doença neuromuscular, sendo a 
primeira opção para suporte ventilatório nestes 
doentes. 

 A VNI através da aplicação de pressão 
de suporte – pressão expiratória final positiva ou 
pressão positiva contínua, por meio de mascara 
nasal ou facial, permite reduzir o trabalho dos 
músculos respiratór ios e a f requência 
respiratória, optimizar as trocas gasosas por 
recrutamento de alvéolos hipoventilados (Rahal 
et al., 2005; Agarwal et al., 2009). Todavia, 
existem algumas contra-indicações clínicas que 
condicionam o seu uso, tais como: alteração do 
estado de consciência, t rauma fac ia l , 
instabilidade hemodinâmica, diminuição do 
reflexo de deglutição, cirurgia esófago-gástrica 
recente, evidência de isquémia miocárdica ou 
presença de arritmias ventriculares (Rahal et al., 

2005). É de salientar, porém, que a sofisticação 
dos equipamentos e máscaras tem tornado os 
benefícios da VNI visíveis, mesmo em grupos 
populacionais específicos. Da utilização da VNI 
também podem advir eventuais complicações, 
que incluem a perda da integridade cutânea 
nasal ou facial, distensão abdominal, risco de 
aspiração de conteúdo gástrico, distúrbios no 
padrão de sono e conjuntivites (Jvirjevic et al., 
2009). 

Face ao exposto, a presente revisão sistemática 
da literatura pretende discriminar quais os 
ganhos em saúde em doentes neuromusculares 
submetidos a VNI.

CONCEITOS

Segundo Abreu e Mendes (2009):

“as doenças neuromusculares, são um imenso 
grupo de doenças, que afectam de forma directa 
e ou indirecta os vários componentes do 
Sistema Nervoso Periférico: o nervo periférico 
(corpo celular, axónio e mielina), a junção 
neuromuscular e o músculo. Muitas dessas 
doenças são frequentes, e outras muito raras, 
podendo afectar qualquer extracto etário ou 
género.

Segundo o Plano Nacional de Saúde 
2011-2016:

 “ganhos em saúde expressam a melhoria dos 
resultados (Nurtbeam D,1998) e traduzem-se 
por ganhos em anos de vida pela redução de 
episódios de doença ou encurtamento da sua 
duração, diminuição da incapacidade temporária 
ou permanente, pelo aumento da funcionalidade 
física e psicossocial, e, ainda, pela redução do 
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sofrimento evitável e melhoria da qualidade de 
vida relacionada ou condicionada pela saúde 
(MS, 2000)”

 Segundo Nuno Germano:

“a VNI  define-se como: um tipo de ventilação 
em que não existe entubação traqueal. A 
interface do ventilador com o doente ocorre 
através de máscara facial, nasal ou por 
capacete sendo portanto uma ventilação mais 
confortável e melhor tolerada pelos doentes. 
Desta forma, torna-se possível ventilar doentes 
conscientes e forma adequada, sem que seja 
necessário a depressão do nível de consciência 
com sedação para uma melhor adaptação ao 
ventilador.

METODOLOGIA

  De modo a delimitar um vasto campo de 
hipóteses inerentes à problemática da VNI nos 
doentes neuromusculares, e a responder ao 
objectivo delineado, elaborou-se a seguinte 
questão de partida, que atende aos critérios do 
formato PICO (Melny e Fineout-Overholt, 2005): 
Em re lação às pessoas com doença 
neuromuscular, submetidas a ventilação não 
invasiva (Population), quais os ganhos em 
saúde (Outcome), durante o período de 
agudização da sua doença (Intervention)?

Após se definir o objecto alvo de estudo, e para 
uma maior compreensão deste fenómeno foi 
efectuada uma pesquisa em base de dados 
electrónica. Na EBSCO em geral, e em 
particular na CINAHL Plus with Full Text; 
MEDLINE with Full Text e British Nursing Index. 
As palavras-chave orientadoras utilizadas foram 

previamente validadas pelos descritores da 
United States of National Liberary of  National 
Institutes of Health, com a respectiva orientação: 
[(“Positive Pressure Ventilation OR Continuous 
Positive Airway Pressure OR noninvasive 
ventilation) AND (Neuromuscular Diseases 
OR  Neuromuscular Diseases complications) 
AND (nursing intervention OR nursing OR 
nurse”)], as palavras foram procuradas em texto 
integral (Dezembro/2011), retrospectivamente 
até 2000, resultando 188 artigos no total. 

Guyatt e Rennie (2002), consideram que as 
revisões sistemáticas da literatura devem 
considerar a evidência dos últimos 5 anos, no 
entanto consideramos o período temporal de 10 
anos pelo facto da maior abrangência face ao 
conhecimento existente sobre a matéria em 
análise. Para avaliarmos os níveis de evidência 
utilizamos seis níveis de evidência: Nível I: 
revisões sistemáticas (meta análises/ linhas de 
orientação para a prática clínica com base em 
revisões sistemáticas), Nível II: estudo 
exper imental , Nível I I I : estudos quasi 
exper imenta is , Níve l IV: es tudos não 
experimentais, Nível V: estudo qualitativo/ 
revisões sistemáticas da literatura sem meta 
análise, Nível VI: opiniões de autoridades 
respeitadas/ painéis de consenso (Capezuti, 
2008; Guyatt, e Rennie, 2002).

Como critérios de inclusão privilegiaram-se os 
artigos com cerne na problemática da VNI em 
doentes neuromusculares, com recurso a 
metodologia qualitativa e/ou quantitativa ou 
rev isão s is temát ica da l i teratura, que 
clarificassem quais os ganhos em saúde nos 
doentes neuromusculares submetidos a VNI. 
Nos critérios de exclusão inseriram-se todos os 
artigos com metodologia pouco clara, repetidos 
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nas duas bases de dados, com data anterior a 
2001 e todos aqueles sem co-relação com o 
objecto de estudo. O percurso metodológico 
levado a cabo encontra-se exemplificado na 
figura 1.

Por conseguinte, para tornar perceptível e 
transparente a metodologia utilizada explicita-se 
a listagem dos 6 artigos filtrados, que 
constituíram o substrato para a elaboração da 
discussão e respectivas conclusões (Quadro 1).
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da análise dos artigos 

anteriormente referenciados, permitem-nos 

verificar que o uso de VNI possibilita aos 

doentes neuromusculares diversos ganhos 

em saúde, melhorando a qualidade de vida 

destes. Deste modo, os ganhos em saúde 

foram destacados em seis artigos (Chatwin 

e Simonds, 2009; Hoit et al, 2003; Tzeng e 

Bach, 2000; Nugent et al, 2002; Gonzalez et 

al, 2002; Vianello et al, 2000).  

Tzeng e Bach (2000), referem que os 

doentes, em domicilio, submetidos ao 

protocolo, o qual consiste em, fornecer aos 

doentes um oximetro de pulso e executar 

técn icas de tosse ass is t idas  quer 

manualmente quer mecanicamente, 

principalmente quando SaO2 inferiores a 

95% durante as infecções respiratórias, 

reduziram significativamente o número de 

internamentos por ano e por dias do ano do 

que os doentes  sem protocolo. As taxas de 

internamento também diminuíram devido á 

utilização do método da tosse assistida, no 

domicílio, esta ideia é também apoiada por 

Chatwin e Simonds (2009), que no seu 

estudo sobre a utilização de cinesioterapia e 

in-exsu l fador mecânico, a doentes 

neuromusculares, em meio hospitalar, 

verifica que estes  métodos se revelam muito 

eficazes na limpeza das vias aéreas 

superiores, de salientar que o tratamento 

com o uso do in-exsuflador mecânico tem 

uma duração menor.

 Segundo Vianello et al (2000), numa UCI, 

observou - se que a nível da mortalidade, 

falência do tratamento e o número de 

internamento, foi menor nos doentes 

submetidos a VNI, comparativamente aos 

doentes com VM. Ainda citando o mesmo 

autor, verifica-se que ao comparar doentes 

submetidos a VNI com doentes submetidos 

a VM, a primeira é preferível visto que, 

melhora o conforto do doente, previne a 

lesão traqueal, preserva os mecanismo de 

defesa das  vias aéreas, permite ao doente 

falar e alimentar - se através da utilização 

de um interface nasal, contribuindo desta 

para uma melhor qualidade de vida. Hoit et 

al (2003), sustenta também a ideia, do autor 

anterior, no que se refere á melhoria de 

qualidade de vida, realizando um estudo no 

q u a l d e s t a c o u a c a p a c i d a d e d e 

c o m u n i c a ç ã o , n o m e a d a m e n t e , a 

comun icação ve rba l , nos doen tes 

neuromusculares  submetidos a VNI, 

verificando que com a alteração de apenas 

um ou dois parâmetros ventilatórios há a 

melhoria da capacidade da fala destes 

doentes. Desta forma, há uma redução na 

pausa obrigatória, a quantidade de discurso 

produzido aumenta em cada respiração e 

existe uma melhoria na percepção do 

discurso.  

Página 44
                                                                                                                                                                                           



JOURNAL OF AGING AND INOVATION
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 Volume 1. Edição 6

Como mencionado anteriormente, a VNI 

revela ganhos em saúde, nos doentes 

neuromusculares, nomeadamente, a nível 

hemodinâmico. No artigo elaborado por 

Nugent et al (2002), revela que a nível de 

valores gasómetricos, estes  melhoraram 

significativamente nos doentes com distrofia 

miotica, após a instituição de VNI. Numa 

primeira abordagem, constatou-se que a 

média dos valores de PaCO2 diminui de 

64.3mmhg para 53.8 mmhg, e a média dos 

valores de PaO2 aumentou 53.0 mmhg para 

65.3 mmhg. Na reavaliação, verificou-se 

que a melhoria dos valores gasómetricos se 

mantivera (PaCO2 = 52.4 mmhg / PaO2 = 

59.0 mmhg). O mesmo autor refere ainda 

que, os valores de capnografia e de 

saturação nocturna numa primeira fase do 

tratamento melhoram significativamente, 

sendo que os valores de capnografia 

diminuíram de 59.3 mmhg para 41.4 mmhg, 

e os valores de saturação nocturna 

aumentaram de 80.5% para 90.3%. Na 

reavaliação a capnografia manteve-se a 

43.7 mmhg e a saturação nocturna 

manteve-se nos 90.4%. 

No sentido de optimizar o equilíbrio 

h e m o d i n â m i c o d o s d o e n t e s 

neuromusculares submetidos  a VNI, o autor 

Gonzalez et al (2002), demonstra através do 

seu artigo a importância das fugas de ar, 

desta forma, é possível analisar que as 

fugas de ar contribuem 8% para a variação 

da PaCO2. Assim, concluiu-se que o volume 

de fuga é maior no grupo com hipercapnia. 

O mesmo autor, verificou também que ao 

aplicar um apoio de mento no grupo de 

doentes submetidos a ventilação não 

invasiva com hipercapnia persistente, houve 

uma redução no volume de fuga com a 

normalização da PaCO2.

CONCLUSÃO

Após a análise sistemática dos artigos 

seleccionados, podemos concluir que os 

doentes neuromusculares  submetidos a VNI 

apresentam diversos ganhos  em saúde, 

nomeadamente, quer a nível hemodinâmico, 

quer na melhoria da qualidade de vida no 

que se refere ao conforto físico e emocional:

- A utilização de In-Exsuflador mecânico e/

ou reeducação funcional respiratória permite 

uma eficaz limpeza das vias aéreas, 

permitindo a compliance pulmonar;

 - O tratamento que inclui a utilização do In-

Exsuflador mecânico tem um menor tempo 

de duração;

- A capacidade de falar dos doentes 

neuromusculares submetidos a VNI de 

longa duração melhora com a alteração de 

um ou dois parâmetros ventilatórios, 

nomeadamente o tempo inspiratório e o 

PEEP;
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- Os valores de PaCO2 diminuiu e a PaO2 

aumentou, a SaO2 mantém-se mais 

controlada e dentro de valores normais e os 

níveis de CO2 diminuíram, após  a utilização 

de VNI;

- O uso de VNI no domicílio, permite uma 

sobrevivência prolongada e uma melhoria 

gasómetrica;

- No período de agudização, o uso de VNI 

em conjunto com cinesioterapia e In-

Exsuflador mecânico, reduzem o número de 

internamentos;

- O apoio de mento em doentes submetidos 

a VNI contribui para a normalização da 

PaCO2 devido há diminuição do volume de 

fuga;

- Diminui o tempo de internamento e a 

mortalidade em UCI;

- Possibilita ao doente um maior conforto, 

previne a lesão traqueal, preserva o 

mecanismo de defesa das vias aéreas, e 

permite ao doente falar e alimentar-se. 

Como profissionais de saúde consideramos 

q u e V N I a p l i c a d a a o s d o e n t e s 

neuromuscu lares poss ib i l i ta vár ios 

benefícios e ganhos em saúde, diminuindo 

o número de internamentos e o tempo de 

hospitalização destes, diminuindo assim, os 

custos associados aos cuidados de saúde 

com estes doentes. 

Desta forma, consideramos que esta é uma 

temática que necessita de mais estudos  e 

trabalhos de investigação, pois  como foi dito 

anteriormente apesar de empiricamente se 

observarem resultados a nível clínico e 

hemodinâmico, não existem estudos que 

c o m p r o v e m e s t e s r e s u l t a d o s 

cientificamente.
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