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O estudo visa determinar parâmetros que podem influenciar na baixa

eficiência/falha da VNI em pacientes com IRpA tipo II e DPOC.

Objetivo 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se pela presença

de obstrução crônica do fluxo aéreo, sendo geralmente progressiva e

associada à uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, podendo levar

ao desenvolvimento da insuficiência respiratória aguda (IRpA), a qual

caracteriza-se pela incapacidade de manter a oxigenação/ventilação

adequada1. Um dos métodos de escolha nesses casos é a ventilação não

invasiva (VNI) para suporte ventilatório, demonstrando melhora da dispneia,

sinais vitais e troca gasosa2.

PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM NA EFICÁCIA DA VNI EM 

IRpA TIPO II ASSOCIADA A DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Essa revisão sistemática foi desenvolvida pelo PRISMA, com base em

artigos pesquisados nas línguas inglesa/portuguesa, sem filtro de data inicial

até setembro de 2020. As buscas foram realizadas nos bancos de dados:

PUBMED, Lilacs, Bireme Medline, Science Direct, Scielo, Cochrane Library

e Base PEDro. Foram encontrados 684 artigos, 5 foram elegíveis. Os

resultados obtidos nos estudos elegidos foram demonstrados através de

média dos valores descritos pelos mesmos. Na seleção dos artigos, 2

avaliadores selecionaram individualmente, subsequentemente um terceiro

avaliador foi utilizado para solucionar os artigos que estavam em divergência

entre os dois primeiros autores. Foram incluídos artigos em

português/inglês, não ser revisão sistemática/metanálise, abordar pacientes

DPOC com IRpA que utilizaram VNI como tratamento e abordar a falha da

VNI.

86 pacientes com média de idade de 70 anos, após a utilização da VNI, a PaCO2

média do grupo sucesso (GS) foi de 72,5 mmHg e do grupo falha (GF) foi de 84

mmHg, o que nos indica uma maior retenção de CO2 no grupo que falhou. O

tempo médio de internação hospitalar do GS foi de 12,5 dias e 5 dias de média na

duração da VNI, enquanto o GF foi de 16,5 dias e 6,8 dias, esses resultados nos

sugerem que o maior número de dias de exposição à VNI e internação hospitalar,

não proporcionou uma condição satisfatória ao paciente. Observamos uma

mortalidade média de 7,75 pacientes no GS e 11,5 no GF, nos sugerindo que os

pacientes falha têm maior risco de óbito.

No grupo falha a VNI foi utilizada por maior tempo e demonstrou pior prognóstico

no quadro ventilatório e mortalidade dos pacientes, possivelmente decorrente do

tempo de internação hospitalar prolongada. Baseado nos dados apresentados,

sugerimos que o sucesso da VNI possui intima relação com o tempo de exposição

a este suporte ventilatório.

Conclusão

Gráfico 1: PaCO2 (mmHg) - Valores em milímetros de mercúrio expressos em média da

PaCO2 para o grupo falha e grupo sucesso. Fonte: Squadrone e cols, 2004; Lemyze e cols,

2017 e Hilbert e cols, 2000.
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Registros selecionados com base no 

título e resumo 

(N= 607)

Razões de exclusão:

- Artigos que não estejam em português ou 

inglês (N= 92)

- Artigos de revisão sistemática ou 

metanalise (N= 75)

- Estudos feitos em animais ou que não 

utilizem pacientes (N= 73) 

- Artigos que não abordem sobre DPOC 

(N= 46) 

- Artigos que não abordem a VNI como 

tratamento para pacientes com DPOC 

(N=10)

- Pacientes DPOC sem IRA (N= 24)

- Artigos que não abordem sobre falha da 

VNI (N= 201) 

- Resumo de anais de congresso (N= 21)

- Não é um artigo científico (N= 5)

- Artigos não encontrados (N= 9)

Estudos incluídos na 

Revisão Sistemática 

(N = 5)
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Registros identificados através de 

pesquisas de banco de dados

PubMed  = 276

Lilacs = 1

Bireme Medline =  48

Science Direct  = 14

Scielo = 0 

Cochrane Library =  117

Base PEDro =  228

(N= 684)

Registro depois da remoção dos 

duplicados  

(N= 77)
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Artigos na integra avaliados para 

elegibilidade

(N = 51)

Razões de exclusão de Artigos na Íntegra:

- Utilização de tratamentos médicos 

convencionais além da VNI (N = 28)

- Pacientes submetidos a cirurgias (N = 3)

- Pacientes com IRA Tipo I (N= 10)

- Não demonstra resultados para a análise 

(N= 5)

Figura 1: Fluxograma

Gráfico 2: Tempo de internação e duração da VNI - Valores em dias expressos em média

do tempo de internação hospitalar e tempo de duração da VNI. Fonte: Ergan & Ergun, 2016;

Squadrone e cols, 2004; Lemyze e cols, 2017; Hilbert e cols, 2000 e Antenora e cols, 2017.

Gráfico 3: Número de pessoas expressos em média da mortalidade. Fonte: Ergan & Ergun,

2016; Squadrone e cols, 2004; Lemyze e cols, 2017 e Antenora e cols, 2017.
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