
Introdução  

Resultados 

Diante dos resultados obtidos através de uma revisão 

sistemática de literatura, nota-se que a VNI auxilia como 

suporte frente às complicações da ELA, reduzindo seus 

sintomas e fornecendo conforto ao paciente na 

terminalidade. 

Conclusão 

Refere-se a uma revisão sistemática de literatura, 

realizada de acordo com o protocolo PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematica Reviews and Meta 

Analyses) com 3 examinadores independentes que 

avaliaram a qualidade do estudo. A operação de busca 

foi realizada nas plataformas de dados: PEDRO, BVS, 

PUBMED, SCIELO e COCHRANE. Como critérios de 

inclusão se aplicaram artigos científicos publicados sem 

data inicial até dezembro de 2019, em português, inglês 

ou espanhol, e estudos que englobam a utilização da 

VNI nos CP em pacientes com ELA. Foram excluídos 

artigos duplicados e que não coincidiam com o tema 

proposto.  
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pois se referem ao estudo. 
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Este estudo tem como objetivo analisar os benefícios 

da ventilação não invasiva em pacientes com ELA na 

terminalidade.  

 

Objetivo  

 A esclerose lateral amiotrófica (ELA) também 

conhecida como doença do neurônio motor, é uma 

doença neurodegenerativa fatal que afeta o sistema 

motor de forma veloz e progressiva acarretando na 

paralisia de membros e músculos bulbares que 

controlam os músculos responsáveis pela respiração, 

mastigação, fala e deglutição1.2. A doença deve ser 

tratável embora no momento não exista tratamento 

curativo, tendo como extrema necessidade a 

implantação dos cuidados paliativos (CP) pela equipe 

multidisciplinar logo no diagnostico da doença 3.4. Em 

vista disso, a atenção da equipe multidisciplinar frente 

às necessidades do paciente deve ser acessível ao 

melhor tratamento, como o suporte ventilatório através 

da utilização da ventilação não invasiva (VNI), como 

alternativa a métodos invasivos, que tem cooperado em 

diminuir maiores sequelas resultante da patologia, 

visando amenizar as taxas de complicações 

infecciosas, reduzir a dispneia e proporcionar melhor 

conforto ao paciente com ELA na terminalidade1.  


