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Analisar os fatores de risco associados a falha da VNI em

pacientes com câncer admitidos em CTI, para isso

consideramos os valores das análises múltiplas dos estudos

selecionados.

Objetivo 

Novos tratamentos têm sido introduzidos com o objetivo de

aumentar a sobrevida dos pacientes oncológicos. Em

decorrência destas abordagens, casos de toxicidade e

complicações contribuem para uma possível evolução clínica, a

insuficiência respiratória aguda (IRA)1. Neste contexto, a

ventilação não invasiva (VNI) é uma alternativa no tratamento

da IRA, entretanto, apesar de apresentar benefícios

comprovados em diversas condições clínicas, os resultados em

pacientes com câncer são controversos 2.

PREDITORES DE INSUCESSO NA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 

EM PACIENTES ONCOLÓGICOS – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Os fatores associados a falha da VNI foram investigados em

pacientes (n=2116) admitidos no CTI e divididos em dois grupos: o

grupo experimental (GE) – 50,6%, que apresentou falha no

tratamento e o grupo controle (GC) - 49,4%, que obteve sucesso. No

GE 62,3% apresentaram infecção pulmonar e 83,5% neoplasia

hematológica. Este mesmo grupo apresentou uma média na análise

múltipla na infecção pulmonar (OR=2,66), na escala de SOFA

(OR=1,13), no tipo de tumor (hematológicos vs sólidos) (OR=1,92),

na frequência respiratório durante a VNI (OR=1,13) e o número de

quadrantes afetados na radiografia (quatro vs um quadrante)

(OR=3,61), dados estes significativamente associados a falha da

VNI.

Figura 1: Fluxograma.

Tabela 2: Média do odds ratio (OR) dos fatores associados a falha da VNI.

Estes resultados demonstram que pacientes com IRpA causada por

infecção pulmonar, que obtêm maior pontuação na escala de SOFA,

que apresentam maior frequência respiratória durante a VNI e um

número maior de quadrantes afetados na radiografia, apresentam

maiores chances de falharem na VNI. Sugerindo assim, que nestes

pacientes a VNI deve ser utilizada com cautela, para um melhor

prognóstico do paciente.

Fonte: Adda e cols, 2008; Gristina e cols, 2011; Lemiale e cols, 2014; Ferreira e 

cols, 2015; Al-Rajhi e cols, 2017; Liu e cols, 2017; Neuschwander e cols, 2017; 

Rathi e cols, 2017.

Conclusão

Tabela 1: Média das características clínicas dos pacientes (n=2116).

Fonte: Adda e cols, 2008; Gristina e cols, 2011; Lemiale e cols, 2014; Ferreira e 

cols, 2015; Al-Rajhi e cols, 2017; Liu e cols, 2017; Neuschwander e cols, 2017; 

Rathi e cols, 2017.
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A revisão sistemática foi desenvolvida de acordo com a

declaração PRISMA, com base em artigos pesquisados nos

bancos de dados do PubMed, Base PEDro, Lilacs, Scielo,

Bireme, Cochrane e Science Direct. As buscas foram realizadas

nas línguas inglesa e portuguesa, sem filtro para a data inicial

até outubro de 2019. Foram encontrados 786 artigos, onde 8

contemplaram os critérios de elegibilidade. Os resultados

obtidos nos estudos elegidos foram demonstrados através de

média dos valores descritos pelos mesmos. Foram incluídos

artigos que não eram revisão sistemática/metanálise,

abordaram a falha da ventilação não invasiva em paciente

oncológicos, utilizaram as parâmetros da causa da IRpA, score

SOFA, número de quadrantes afetados na radiografia e

frequência respiratória na análise múltipla.


