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Resumo

Objectivo: Discriminar quais os ganhos em saúde nos clientes com Insuficiência Cardíaca submetidos a 
Ventilação Não Invasiva. Metodologia: Efectuada pesquisa no motor de busca EBSCO, e duas bases de dados: 
CINAHL Plus with Full  Text e MEDLINE with Full Text. Foram procurados artigos em texto integral (Dezembro/
2011), publicados entre 2005 e 2011. Foi utilizado o método de PI[C]O e seleccionados 11 artigos do total de 79 
encontrados. Resultados: A utilização de VNI tem melhores resultados comparativamente à oxigenioterapia 
convencional, reduz o risco de EOT e a mortalidade, consistindo uma intervenção de 1ª linha nos doentes com 
EAP. Melhora os sintomas respiratórios e parece ser opção sustentada vs a EOT imediata. Nos doentes com 
DRS como Apneia do Sono e Respiração de Cheyne-Stokes a utilização de VNI diminui a sonolência, o Índice de 
Apneia-Hipopneia, melhora os parâmetros de IC como a FEVE e os níveis de NT-proBNP e previne as sequelas 
cardiovasculares. Conclusões: A utilização de VNI como 1ª linha nos doentes com EAP reduz a necessidade de 
EOT, evitando as desvantagens da ventilação mecânica invasiva. Nos doentes com IC e DRS a utilização de VNI 
vai prevenir as sequelas cardiovasculares e melhorar os parâmetros da IC. 

Palavras-chave: Ganhos em saúde; Ventilação Não Invasiva; Insuficiência Cardíaca; Edema Agudo do Pulmão; 
Distúrbios Respiratórios do Sono.

Abstract

Objective: To discriminate which health gains  are achieved in clients with heart failure undergoing Non-Invasive 
Ventilation. Methodology: Carried out research in the search engine EBSCO, and two databases: CINAHL Plus 
with Full  Text and MEDLINE with Full Text. Were sought full-text articles (December/2011), published between 
2005 and 2011. Method was used for PI [C]O, and were selected 11 articles from a total  of 79 found. Results: 
The use of NIV has better results compared to conventional oxygen therapy reduces the risk of EOT and 
mortality, an intervention consisting of 1st line in patients with WBS. Improves respiratory symptoms and seems 
to be the option sustained vs immediate EOT. In patients with SDB as sleep apnea and Cheyne-Stokes using NIV 
reduces drowsiness, apnea-hypopnea index, improves parameters of IC as LVEF and NT-proBNP levels and 
prevents cardiovascular sequelae. Conclusions: The use of NIV as 1st line in patients with EAP reduces the 
need for EOT, avoiding the disadvantages of invasive mechanical ventilation. In patients with HF and DRS use of 
NIV will prevent cardiovascular sequelae and improve the parameters of the IC.

Keywords: Gains in health; Non-Invasive Ventilation, Heart Failure, Acute Lung Edema; Sleep Disordered 
Breathing.
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Introdução

A Insuficiência Cardíaca (IC) é presentemente 
um dos problemas de saúde pública mais grave 
nos países desenvolvidos. Dentro das doenças 
cardiovasculares é a única cuja incidência e 
prevalência tem vindo a aumentar, apesar dos 
progressos a nível do diagnóstico e da 
terapêutica. Está associada a uma elevada 
mortalidade, superando o conjunto das 
neoplasias malignas, e uma grande morbilidade 
que se traduz num consumo de recursos com 
custos exuberantes (Fonseca, 2008). É um 
problema global, que no entanto difere na sua 
etiologia, associada maioritariamente a doença 
isquémica nos países desenvolvidos e a 
consequência de febre reumática muito 
presente ainda nos países em desenvolvimento 
(Haydock, 2010). 

A prevalência geral da IC é aproximadamente 
de 2% mas marcadamente mais elevada nos 
idosos, sendo que 15% das pessoas com mais 
de 85 anos apresentam IC. Com base em 
estudos populacionais realizados nos EUA e na 
Europa, uma estimativa conservadora, diz-nos 
que 4 milhões de Americanos e 6 milhões de 
Europeus presentemente apresentam IC 
(Haydock, 2010). 

A síndrome de IC é caracterizada por uma 
disfunção cardíaca existindo alterações 
hemodinâmicas, renais e neurohormonais na 
tentativa de manter a homeostasia. Estas 
alterações em contrapartida levam a um 
excesso nos níveis de sódio e a retenção de 
fluidos, alteração da circulação sanguínea, do 
padrão respiratório, a arritmias e um estado 
inflamatório com activação sistema imunitário. O 
cansaço, a falta de ar e a retenção de fluidos 

constituem a tríade clássica de achados clínicos 
da IC (Haydock, 2010). 

Podemos classificar a IC em aguda ou crónica, 
com base no tempo de desenvolvimento dos 
sintomas, de acordo com a etiologia, isquémica, 
valvular, hipertensiva, reumática, entre outras, e 
fisiopatologia, insuficiência cardíaca esquerda, 
insuficiência cardíaca direita, insuficiência 
sistólica, insuficiência diastólica, entre outras. 

A insuficiência cardíaca congestiva leva a um 
aumento do esforço respiratório na tentativa de 
dar resposta às necessidades de oxigénio do 
organismo. Este aumento da pressão negativa 
intratorácica durante a inspiração provoca um 
aumento da pré e pós carga. Existe uma 
diminuição do aporte de oxigénio ao miocárdio o 
que leva a uma menor capacidade de 
con t rac t i l i dade do múscu lo ca rd íaco , 
especialmente em quadro de edema agudo do 
pulmão. A insuficiência cardíaca esquerda 
contribui para que as trocas gasosas sejam 
inadequadas provocando hipoxia ou hipercápnia 
(Stoltzfus, 2006). 

O Edema Agudo do Pulmão (EAP) estabelece-
se quando a pressão intravascular excede a 
pressão oncótica, forçando a saída do fluido do 
espaço intravascular para os alvéolos. A 
instalação do EAP aumenta a resistência na via 
aérea, reduz a compliance pulmonar e 
compromete as trocas gasosas levando a 
dispneia e hipoxia (Haydock, 2010). Traduz-se 
numa causa comum de insuficiência respiratória 
aguda com necessidade frequente de apoio 
ventilatório. 

A Ventilação Não Invasiva (VNI) tem vindo a 
representar uma importante ferramenta no 
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tratamento de diversas formas de insuficiência 
respiratória aguda. Pode ser administrada por 
uma Pressão Positiva Contínua na via Aérea 
(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP), 
uma técnica não invasiva que mantém pressão 
positiva na via aérea na respiração espontânea 
durante todo o ciclo respiratório, ou por 
ventilação binível, uma assistência ventilatória 
em que o ventilador consegue administrar 
diferentes pressões aquando da inspiração e 
expiração (Bi-level Positive Airway Pressure, 
BiPAP) (Weng, 2010).   

De acordo com os resultados de vários estudos 
a utilização de VNI é uma intervenção de 
primeira linha em doentes com EAP (Hess, 
2008). A pressão positiva na via aérea vai evitar 
o colapso alveolar exigindo um menor esforço 
dos músculos respiratórios e facil i ta a 
compl iance pu lmonar, coadjuvante do 
tratamento standart que inclui administração de 
diuréticos, nitratos e morfina (Stoltzfus, 2006). A 
utilização de VNI em doentes com EAP reduz a 
mortalidade e a necessidade de ventilação 
mecânica, especialmente nos doentes com 
Síndrome Coronário Agudo (SCA) (Weng, 
2010). Ao evitar a entubação endotraqueal traz 
como principais vantagens a diminuição de 
in fecções resp i ra tór ias , baro t rauma e 
necessidade de sedação (Chiumello, 2009).

A prevalência de distúrbios respiratórios do sono 
(DRS) em pessoas com insuficiência cardíaca 
crónica é elevada. Mesmo sob tratamento de 
acordo com as actuais guidelines a Apneia do 
Sono Central (ASC) com Respiração de 
Cheyne-Stokes (RCS) está presente em cerca 
de 40 % dos doentes com insuficiência cardíaca 
sintomática (NYHA class ≥ II) e disfunção da 

função ventricular esquerda (Fracção Ejecção 
Ventrículo Esquerdo, FEVE ≤ 40%). A ASC e 
RCS causam episódios repetidos de hipoxia e 
despertares durante o sono o que leva a uma 
activação do sistema nervoso simpático 
aumentando o risco de arritmias, sendo por si só 
um factor de risco para eventos cardíacos major 
e morte (Oldenburg, 2008).

Apesar de existirem algumas terapias com 
efeitos positivos no distúrbio respiratório do 
sono, apenas a administração de ventilação não 
invasiva por pressão positiva demonstrou 
melhorar a função ventricular esquerda. 
Nomeadamente a utilização do servo-ventilador, 
uma mais recente modalidade de ventilação por 
pressão positiva, aparenta ser mais eficaz na 
correcção da apneia do sono central (Krachman, 
2009). 

Infelizmente, apesar das evidências científicas, 
muitas instituições ainda não integraram a 
utilização da VNI de forma sistemática na sua 
prática clínica. Na era da prática baseada na 
evidência esta discrepância entre a evidência e 
a prática gera alguma preocupação (Kallet, 
2009).  

A Insuficiência Cardíaca é também em Portugal 
um grave problema de saúde pública, com 
grande morbilidade e mortalidade associada. O 
E A P é u m f r e q u e n t e r e s u l t a d o d a 
descompensação dos doentes com IC, 
resultando habitualmente num quadro de 
Insuf ic iênc ia Respi ratór ia Aguda, com 
necessidade de ventilação. A utilização de VNI 
neste contexto está fortemente indicada, no 
entanto, em vários serviços de Cardiologia e 
Serviços de Urgência dos nossos hospitais esta 
continua a ser uma prática pouco frequente. Daí 
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surgiu a motivação para fazer uma revisão de 
literatura sobre esta temática, como enfermeira 
num Serviço de Cuidados Intensivos de 
Cardiologia, enquadrada na Pós Graduação de 
Ventilação Não Invasiva.

De acordo com estes factos é o objectivo desta 
Revisão Sistemática da Literatura discriminar 
quais os ganhos em saúde nos clientes com 
Insuficiência Cardíaca submetidos a Ventilação 
Não Invasiva.

CONCEITOS

Ventilação Não Invasiva (VNI)

A venti lação não invasiva consiste no 
aprovisionamento de suporte ventilatório pelas 
vias aéreas superiores utilizando uma máscara 
ou dispositivo similar. Com esta técnica as vias 
aéreas superiores não são lesadas por um tubo 
e n d o t r a q u e a l , m á s c a r a l a r í n g e a o u 
traqueostomia. Assim, a VNI tem como 
potenciais vantagens a redução de infecções 
respiratórias, barotrauma e necessidade de 
sedação. Apesar da VNI não se encontrar 
indicada em todos os casos de insuficiência 
respiratória aguda, foi já demonstrado que reduz 
o número de entubações orotraqueais e 
aumenta a sobrevivência em doentes com 
exacerbação de doença pulmonar obstrutiva 
crónica (DPOC) e edema agudo do pulmão 
(Chiumello, 2009).

Insuficiência Cardíaca (IC)  

A insuficiência cardíaca define-se como uma 
síndrome e não como um diagnóstico clínico 
isolado. A tríade clássica de achados clínicos é 
a dispneia, o cansaço e a retenção de fluidos, 
resultado de uma qualquer alteração que 

comprometa a função cardíaca. A disfunção 
sistólica do ventrículo esquerdo é a mais comum 
alteração na IC. A sua classificação é baseada 
no tempo de instalação dos sintomas, na 
etiologia, nas estruturas e nas funções 
afectadas. Apesar dos avanços da terapêutica 
permanece associada a elevada morbilidade e 
mortalidade, com grande predomínio na 
população idosa (Haydock, 2010). 

METODOLOGIA

Após a escolha do tema foi delineado o 
objectivo e elaborada a questão de partida 
segundo os critérios de formato PICO (Melny e 
Fineout-Overholt, 2005): Em relação aos 
Clientes com Insuficiência Cardíaca (Population) 
quais os ganhos em saúde (Outcome), com a 
ut i l ização da Vent i lação Não Invasiva 
(Intervention)? 

De forma a dar resposta a esta questão foi 
efectuada uma pesquisa no motor de busca 
electrónico EBSCO, nas bases de dados 
CINAHL Plus with Full Text e MEDLINE with Full 
Text. As palavras utilizadas no motor de busca 
foram:  “noninvasive ventilation AND acute heart 
failure” OR “noninvasive ventilation AND  heart 
failure” OR “ventilation AND cheyne-stokes 
respiration” OR “cheyne-stokes respiration AND 
chronic heart failure” OR “noninvasive ventilation 
AND  outcomes” OR “positive pressure 
ventilation” OR “continuous positive  airway 
pressure” OR “noninvasive ventilation AND 
pulmonary edema” OR “heart failure” OR 
“pulmonary edema therapy”. Delimitados os 
resultados para os artigos em texto integral 
compreendidos entre 2005 e 2011. Desta 
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pesquisa resultaram setenta e nove artigos, dos 
quais foram seleccionados para análise onze. 

Para avaliar o nível de evidência dos artigos 
seleccionados foram considerados seis níveis 
de evidência: Nível I: revisões sistemáticas 
(meta análises/ linhas de orientação para a 
prát ica c l ín ica com base em revisões 
sistemáticas), Nível II: estudo experimental, 
Nível III: estudos quasi experimentais, Nível IV: 
estudos 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).

Foram seleccionados os artigos centrados na 
ventilação não invasiva nos doentes com 
insuficiência cardíaca em duas vertentes 

distintas, a utilização de VNI nos doentes com 
IC e Distúrbios Respiratórios do Sono, e, a 
utilização de VNI na IC descompensada com 
Edema Agudo do Pulmão. Privilegiaram-se os 
artigos com recurso a metodologia quantitativa 
e/ou qualitativa ou revisão sistemática da 
literatura, que clarificassem as mais valias da 
utilização da VNI na aplicação da prática clínica 
e o seu impacto nos resultados em saúde nos 
doentes com IC. Os critérios de exclusão foram 
o idioma (apenas seleccionados artigos em 
língua inglesa e portuguesa), a metodologia 
pouco clara, artigos repetidos nas duas bases 
de dados e os não relacionados com o tema em 
estudo.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados dos artigos 
seleccionados aponta para as vantagens da VNI 
em relação à oxigenioterapia convencional e 
entubação orotraqueal nos doentes com IC 
descompensada por Edema Agudo do Pulmão.

 Segundo Hess (2008) a utilização de VNI nos 
doentes com EAP leva a melhoria da dispneia e 
dos distúrbios metabólicos mais rapidamente 
em comparação à utilização da oxigenioterapia 
convencional, e define ainda que a VNI consiste 
numa intervenção de primeira linha nos doentes 
com EAP. Em 2009 Mehta, Al-Hashim e Keenan 
referem que a utilização de CPAP ou Bí-nível 
melhoram igualmente os parâmetros vitais e 
trocas gasosas e que ambas reduzem a taxa de 
Entubação Orotraqueal nos doentes com EAP, 
quando comparados com terapia convencional. 
Resultados semelhantes obteve Weng et al 
(2010), que refere que a utilização de CPAP 
está associada a uma diminuição significativa da 
mortalidade hospitalar e necessidade de 
entubação orotraqueal, essencialmente nos 
doentes cuja causa de EAP é cardiopatia 
isquémica. Demonstra ainda que apesar de um 
ensaio clínico recente contradizer os resultados 
dos estudos anteriores, a sua revisão conclui 
que a evidência global suporta a utilização de 
VNI nos doentes com EAP.

Em 2008 Tallman et al pretendeu avaliar os 
efeitos da utilização da VNI na mortalidade e 
comparar a Entubação Orotraqueal (EOT) 
imediata VS falha da VNI seguida de EOT, nos 
d o e n t e s c o m I n s u f i c i ê n c i a C a r d í a c a 
Descompensada. Os resul tados foram 
favoráveis à utilização da VNI, tendo os doentes 
submetidos a VNI obtido melhores resultados 

comparativamente aos submetidos a EOT 
imediata. Inclusive os doentes em que a VNI 
falhou e necessitaram de EOT ainda assim 
tiveram menor mortalidade em relação aos 
submetidos a EOT imediata. Já anteriormente, 
em 2006, Stoltzfus refere que a utilização de 
VNI melhora sintomas respiratórios e reduz 
necessidade de EOT, corroborado por Weng et 
al (2010) que demonstra que a utilização de 
CPAP e/ou Bi-Nível reduzem a necessidade de 
entubação orotraqueal. 

Podemos dizer que a VNI é mais agressiva mas 
menos invasiva que a Entubação Orotraqueal 
(EOT) no tratamento da IC, segundo Stoltzfus 
(2006), mas a sua utilização tem riscos e implica 
uma monitorização cuidada dos parâmetros 
vitais, pelo que, o enfermeiro de cuidados 
intensivos deve ter conhecimentos no âmbito 
desta técnica. Existem parâmetros vitais 
colhidos pouco tempo após a admissão do 
doente no hospital que podem fazer prever a 
mortalidade nos doentes com EAP submetidos a 
CPAP. De acordo com Cosentini et al (2009) 
estes dados são de extrema importância pois 
permitem aos médicos reconhecer a gravidade 
do doente e optar pela melhor terapêutica. 
Apesar da utilização de VNI estar indicada nos 
doentes com IC, devem ser ponderados os 
riscos/benefícios para o doente, Stoltzfus 
(2006).

Mehta, Al-Hashim e Keenan (2009) e Weng et al 
(2010) admitem que não existe evidência sobre 
a vantagem de utilização de Bí-nível em relação 
ao CPAP nos doentes com EAP. Como 
considerações financeiras Stoltzfus (2006) 
expõe que o custo entre CPAP e Bi-nível é 
semelhante, no entanto a diferença entre VNI e 
EOT é gigantesca.
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O segundo grupo de artigos analisados incide 
sobre a utilização de VNI nos doentes com 
Insuf ic iênc ia Cardíaca com Distúrb ios 
Respiratórios do Sono, onde existe igualmente 
evidência científica das vantagens na utilização 
de VNI nestes doentes. 

Oldenburg et al (2008) propuseram-se 

investigar os efeitos do Servo Ventilador na 
Respiração de Cheyne-Stokes e nos parâmetros 
de Insuficiência Cardíaca e como resultados 
obtiveram a diminuição do Índice de Apneia-
Hipopneia de 37.4±9.4/h para 3.9±4.1/h e uma 
melhoria dos parâmetros de IC como por 
exemplo aumento da FEVE de 28.2±7% para 
35.2±11% e o decréscimo significativo dos 
níveis de NT-proBNP. 

Outro grupo de investigadores, Ferrier et al 
(2008), propuseram-se estudar os efeitos após 6 
meses de utilização de CPAP em doentes com 
IC e Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) e após 6 
meses de tratamento com CPAP obtiveram 
como resultados o aumento da Fracção de 
Ejecção do Ventrículo Esquerdo, a melhoria dos 
valores de tensão arterial sistólica e a 
diminuição da sonolência. Concluíram que não 
houve alterações em relação ao grupo de 
controlo no que respeita à sintomatologia, à 
activação simpática, aos níveis de BNP e de 
exercício físico, admitindo como limitação que a 
aceitação do CPAP foi relativamente baixa, o 
que pode ter limitado a sua eficácia.  

A presença de DRS, por si só, está associada a 
pior prognóst ico, sendo que nos DRS 
obstrutivos existe evidência científica que o 
tratamento com CPAP traz benefícios. Já nos 
DRS centrais o uso de CPAP suscita dúvidas, 
existindo a necessidade de novas opções de 

tratamento pois estes doentes têm pior 
prognóstico segundo Ng e Freedman (2009). 

Krachman et al (2009) refere que os DRS são 
comuns nos doentes com IC e que a utilização 
de VNI por CPAP, Bi-nível ou Servo Ventilador é 
eficaz na redução do Índice de Apneia-
Hipopneia. No entanto o Servo Ventilador é o 
mais eficaz na correcção da Apneia do Sono 
Central e apenas este demonstrou melhorar a 
função ventricular esquerda.

Existe grande evidência que sugere a relação 
causal entre DRS, especialmente Apneia 
Obstrutiva do Sono, e vários distúrbios 
cardiovasculares e ao aumento da mortalidade. 
De acordo com Budhiraja, Budhiraja e Quan 
(2010) os dados actuais apontam para o 
benefício na utilização de CPAP na prevenção 
de sequelas cardiovasculares. 

CONCLUSÃO
 A insuficiência cardíaca é actualmente 
uma realidade muito presente na nossa 
população e como condição crónica que é está 
associada a elevado número de internamentos 
nos nossos serviços hospitalares. Nesta revisão 
de literatura foi analisada a utilização da 
Ventilação Não Invasiva nos doentes com 
Insuficiência Cardíaca em duas vertentes, em 
contexto de descompensação por Edema Agudo 
do Pulmão, e, nos doentes com Distúrbios 
Respiratórios do Sono como Apneia do Sono e 
Respiração de Cheyne Stokes. 
A VNI tem surgido como uma alternativa 
convincente na resposta a várias situações de 
insuficiência respiratória aguda, como é o caso 
do EAP. Sendo uma técnica não invasiva está 
associada à partida a um menor risco de 
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complicações, reduz o risco de infecção, a 
necessidade de sedação e o risco de 
barotrauma quando comparada com a 
ventilação mecânica invasiva. A análise dos 
artigos seleccionados demonstra que a 
utilização da VNI nos doentes com EAP consiste 
numa intervenção de primeira linha com ganhos 
c la ros em saúde pe la d im inu ição da 
necessidade de EOT, pela redução da 
mortalidade, pela melhoria clínica e metabólica 
mais rápida comparativamente à oxigenioterapia 
convencional e pela redução dos custos 
associados. 

Os DRS como a Apneia do Sono (obstrutiva ou 
central) e a Respiração de Cheyne-Stokes estão 
presentes em muitos doentes com IC. O estudo 
da relação entre estes DRS e os parâmetros de 
IC e efeitos cardiovasculares tem suscitado 
grande interesse e o desenvolvimento de vários 
estudos. Estes revelam que a utilização de VNI 
por CPAP, Bi-Nível ou Servo Ventilador tem 
demonstrado ser uma mais-valia nestes doentes 
pois a correcção destes distúrbios respiratórios 
traz melhoria em vários parâmetros da 
insuficiência cardíaca e previne sequelas 
cardiovasculares. 
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Doentes com IC e DRS submetidos a VNI
•
• Utilização de CPAP, Bi-nível e Servo Ventilador ⇓ o Índice de Apneia-Hipopneia.

• Servo Ventilador é eficaz na correcção da Apneia do Sono Central e ⇑ FEVE.

• Utilização VNI melhora parâmetros da IC (⇑ FEVE, ⇓ níveis NT-proBNP).

• ⇓ sonolência e melhoria dos valores de TA .
• Previne sequelas cardiovasculares.

Doentes com IC descompensada (EAP) submetidos a VNI
•
• Melhoria da dispneia e dos distúrbios metabólicos mais rápida 

comparativamente à terapia convencional.
• 1ª linha no tratamento do EAP. 

• ⇓ risco de EOT.

• ⇓ mortalidade. 
• Menor custo relativamente à EOT.

Quadro 3: Os ganhos em saúde associados à utilização de VNI nos doentes com IC
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IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PROFISSIONAL
 
 Em cardiologia a IC é uma condição 
clínica que apesar de todo o desenvolvimento 
técnico e terapêutico dos últimos anos tem vindo 
a aumentar. Os internamentos por IC 
descompensada são uma fatia importante da 
taxa de ocupação dos nossos serviços, tanto na 
Cardiologia como nos serviços de Medicina, 
com duração prolongada em muitos dos casos. 
 Na realidade de muitos dos serviços que dão 
resposta a estes doentes a VNI ainda não 
consiste numa intervenção de primeira linha ou 
de prática corrente. Esta revisão de literatura 
demonstra a evidência científica que sustenta a 
utilização da VNI nos doentes com IC em duas 
vertentes distintas mas bastante focadas na 
literatura e com ganhos em saúde significativos, 
com a aspiração final de que a prática se baseie 
cada vez mais na evidência científica e que a 
utilização de VNI se torne mais frequente nos 
nossos serviços.  
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