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Introdução: A Insuficiência  Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica na qual o coração tem 

dificuldade de bombear sangue, gerando limitação funcional com importantes alterações 

cardiovasculares, hemodinâmicas e metabólicas. Pacientes com IC  apresentam como 

principais sintomas físicos, dispnéia e fadiga durante a realização de exercícios físicos ou  

atividades de vida diárias. A progressão desses sintomas gera uma diminuição do nível de 

atividade física, agravando os sintomas, a intolerância ao exercício, reduzindo 

progressivamente a capacidade funcional e a qualidade de vida de indivíduos acometidos pela 

IC. Isso por sua vez, gera uma condição clínica frequente, aumentando o número de 

hospitalização e re-hospitalização de alto custo.  Objetivo: analisar o benéfico da aplicação 

Ventilação Não Invasiva (VNI) em portadores de IC. Metodologia: Foi realizada uma revisão 

de literatura sobre o uso de pressão positiva em pacientes portadores de IC e incluído ensaios 

clínicos randomizados, revisão sistemática meta-análise, estudos clínicos, relato de caso, 

estudo transversal e estudo crossover, publicados entre os anos de 2000 a 2017. 

Resultados/Considerações finais: Evidenciou-se que o efeito positivo do uso da VNI em 

pacientes com IC, apresenta melhora na oxigenação e a mecânica pulmonar, elevando a 

tolerância ao exercício físico e resultando também em uma melhora na capacidade funcional, 

assim como na realização das atividades de vida diária.  

Descritores: Insuficiência Cardíaca; Pressão Positiva Contínua nas Vias Áreas; Ventilação 

Mecânica Não Invasiva.  

Abstract  

Introduction: Heart Failure (HF) is a clinical and heart syndrome with the function of 

pumping blood, generating its cardiovascular, hemodynamic and metabolic functional 

alterations. Patients with major physical manifestations, dyspnea and fatigue during physical 

exercise or daily life activities. The progressions of the testing of the physical level, agraving 

the symptoms, intolerance to the exercise, progressively degenerates the functional capacity 

and the quality of life of the individuals affected by the HF. This image was at the time of the 

hospital of re-hospitalization of high cost. Objective: to analyze the benefit of the Non-

Invasive Ventilation (NIV) application in patients with HF. Methodology: A review of the 

literature on the use of positive pressure in patients with HF and a session of randomized 

clinical trials, systematic review of meta-analysis, clinical studies, case study, cross-sectional 

study and cross-over study, presentation among the years from 2000 to 2017. Results / Final 

considerations: Evidence that has the positive effect of NIV in patients with HF, presents 

improvement in oxygenation and pulmonary measurement, increasing tolerance to physical 

exercise and also the capacity to improve functional capacity, as well as in the activities of 

daily living. 

Keywords: Heart Failure; Positive Continuous Positive Pressure Areas; Non-invasive 

Mechanical Ventilation. 
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Introdução 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é um grande problema mundial que afeta mais de 20 

milhões de pessoas. No Brasil, esta prevalência é de aproximadamente dois milhões de 

indivíduos e uma incidência de 240.000 novos casos diagnosticados anualmente. A 

progressão desses sintomas gera uma diminuição do nível de atividade física, que contribui 

para agravar ainda mais os sintomas e a intolerância ao exercício físico, reduzindo 

progressivamente a capacidade funcional e a qualidade de vida dessa população, o que 

acarreta uma condição clínica frequente, de alto custo e geralmente incapacitante. 
1  

A IC define-se como uma síndrome e não como um diagnóstico clínico isolado. A 

tríade clássica de achados clínicos é a dispnéia, o cansaço e a retenção de fluidos, resultado de 

qualquer alteração que comprometa a função cardíaca. A disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo (VE) 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 afetadas. 
2 

As alterações 

hemodinâmicas comumente encontradas na IC envolvem respostas inadequadas do débito 

cardíaco e elevadas pressões pulmonares e venosas sistêmicas. Na maioria das formas de IC, a 

redução do débito cardíaco é responsável pela a inapropriada perfusão tecidual. 
3
 

Os pacientes com IC também apresentam como sintomas, desconforto respiratório 

associado à hipertensão pulmonar capilar, o que ocorre devido ao aumento da pressão no átrio 

esquerdo ou aumento da pressão de enchimento do VE. 
4.

Um dos principais agravos da IC é o 

desenvolvimento da insuficiência respiratória aguda devido à redução da complacência 

pulmonar que aumenta o trabalho respiratório. Tal redução é resultado da insuficiência 

circulatória causada pela disfunção do VE, que pode causar prejuízos agudos e/ou crônicos na 

função respiratória. 
5 

Nesse contexto, a VNI é uma técnica de suporte ventilatório na qual a conexão entre o 

ventilador e o paciente é feita por intermédio de uma interface, ou seja, o ar é fornecido para 

as vias aéreas através de máscaras. Atualmente existem diferentes métodos de VNI sendo o 

modo clássico, aplicado à maioria dos pacientes o Continuous Positive Airway Pressure 

(CPAP) que utiliza pressão positiva em dois níveis, inspiratório e expiratório por meio de 

aparelho de  Bilevel Positive Pressure Airwa (BiPAP). A VNI interfere de forma positiva na 

pressão transmural do ventrículo esquerdo, reduzindo a pós-carga, melhorando o débito 

cardíaco e aumentando a capacidade funcional residual, abrindo os alvéolos colapsados ou 

pouco ventilados, diminuindo assim o shunt intrapulmonar e, consequentemente, melhorando 

a oxigenação. 
6 
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O objetivo desta pesquisa foi analisar sobre o benéfico da aplicação de VNI em 

pacientes portadores de IC. 

 

Metodologia 

O presente estudo tem como objetivo produzir um artigo científico de revisão da 

literatura, onde foram incluídos ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática, estudos 

clínicos, relato de caso, estudo transversal e estudo crossover, publicados entre os anos de 

2000 a 2017. Assim, a metodologia utilizada constitui-se em revisão de literatura, visando 

proporcionar uma visão ampliada sobre o uso da VNI em pacientes com IC.  

Resultados  

Foram utilizadas para direcionar esse estudo, referências obtidas na base de dados 

Scielo, Lilacs, Pubmed. Foram encontradas 18 referências bibliográficas na busca realizada 

sobre a utilização da Ventilação mecânica não invasiva em pacientes com insuficiência 

cardíaca, as quais 6 se enquadram nos critérios de inclusão era necessário que as mesmas 

estivessem escritas em inglês ou português e apresentasse relevância cientifica para a 

elaboração deste artigo. Utilizaram-se as seguintes palavras chaves: Pressão positiva; 

Ventilação mecânica não invasiva; Insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência cardíaca. 

TABELA 1. Resultado da busca de artigos relacionados ventilação mecânica não 

invasiva no paciente com insuficiência cardíaca. 

 

Referência Objetivos Métodos Resultado 

Magalhães et al, 2015.
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Revisar a literatura 

acerca da utilização 

VNI como tratamento 

não farmacológico no 

cuidado respiratório ao 

paciente com síndrome 

da apnéia do sono em 

pacientes associada à 

IC grave.  

Realizou uma revisão 

integrativa da literatura nos 

banco de dados da Medline, 

Scielo, Lilacs, Pudmed, entre 

o período delimitado de 1999 

a 2012, por estudos clínicos 

randomizados e controlados. 

A amostra constituída por 19 

artigos. 

Os trabalhos mostram 

que a VNI diminui os 

batimentos ventriculares 

prematuros, apresentam 

melhora na fração de 

ejeção do VE, a 

saturação do oxigênio 

no sangue arterial e a 

apneia central e 

obstrutiva do sono
 

Reis, Silva, Catai, 

Reis, 2014.
8
 

Avaliar a eficácia do 

uso da pressão positiva  

continua nas vias áreas 

sobre a tolerância ao 

exercício físico 

Estudo transversal onde 7 

pacientes foram submetidos 

ao  TI, um ciclo 

cicloergômetro. Após foi 

iniciado o exercício com 

No período de uso do 

CPAP, houve um 

aumento importante no 

tempo de exercício 

físico (405±52 vs. 
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Referência Objetivos Métodos Resultado 

 e a VFC de pacientes 

com IC crônica. 

carga constante até a carga 

máxima e inicialmente 

utilizando o CPAP e 

posteriormente sem fazer o 

uso à pressão positiva. A  FC 

foi monitorada pelo o 

cardiofrequencímetro , e a  

VFC foi analisada pela o 

domínio do tempo. 

438±58 s) e da FC pico 

(97±3 vs. 105±2 bpm) 

somente na intensidade 

de 75%. Em relação à 

VFC, observou-se que o 

RMSSD foi 

significativamente 

menor em exercício 

físico quando 

comparado ao repouso 

com CPAP na 

intensidade 50%. 

Lima, Rodrigues – 

Junior, Ima, Cruz et 

al, 2011.
5 

Avaliar a capacidade 

funcional de pacientes 

com insuficiência 

cardíaca submetidos 

ao suporte ventilatório. 

12 pacientes tiveram seus 

dados sociodemográficos, 

qualidade de vida, frequência 

cardíaca FC, PA, saturação 

periférica de oxigênio SpO2 , 

dispnéia, concentração de 

lactato, antes e depois do 

TC6, e a distância percorrida 

de pacientes com ICC, de 

ambos os sexos, randomizado 

em dois grupos: controle e 

CPAP (utilizou CPAP 10 

cmH2 O por 30 minutos). 

No comparativo 

realizado entre os 

grupos Controle e 

CPAP, no final do 6º 

minutos, foi encontrada 

diferença significativa 

nos valores de SpO2 % 

entre os grupos 

(Controle: 93,6 ± 1,5 % 

vs CPAP: 96,1 ± 1,8%; 

p = 0,027), dispnéia 

(Controle: 13,1 ± 1,16 

vs CPAP: 11 ± 0,8; p = 

0,009),e distância 

percorrida no TC6 

(Controle: 420,6 ± 73,8 

m vs CPAP: 534 ± 

89,91 m; p = 0,038). 

Quintão et al, 2014.
9 Determinar os efeitos 

agudos da VNI com 

CPAP, sobre a PP em 

pacientes 

ambulatoriais com 

ICC.  

Pesquisa realizada com 23 

pacientes com ICC classe II e 

III da NYHA, seguindo 

protocolo randomizado, 

duplo cedo, cruzado e 

controlado com placebo, 

sendo submetidos à CPAP 

via máscara nasal durante 30 

minutos, com pressão de 6 

cmH2O e o placebo de 0-1 

cmH2O. 

A VNI com CPAP 

diminuiu a pressão de 

pulso em pacientes com 

ICC estável.  

Silva et al, 2016.
10 

 

Avaliar os efeitos da  

VNI na capacidade 

funcional de 

portadores de IC 

estável com fração de 

ejeção normal. 

Estudo experimental de 

abordagem quantitativa do 

tipo crossover com amostra 

de 13 pacientes realizaram 

três  TC6est e TC6 , um dois 

teste fazendo o uso prévio de 

VNI  durante 30 minutos, um 

teste com a utilização durante 

do deste TC6est e TC6’, sem 

uso da VNI. 

Na distância percorrida  

diferença estatística 

significativa, entre os 

quatro testes realizados  

(p= 0,986).Nas variáveis 

cardiorrespiratórias 

durante os 3 TC6est 

pôde-se observar apenas 

diferença estatística 
significativa na 
freqüência respiratória 
no sexto minuto entre o 
teste de 30’ antes da 
VNI X VNI durante. 

Ventilação Não Invasiva (VNI); Capacidade do Funcional (CF); Insuficiência Cardíaca (IC); Saturação do 

Oxigênio no Sangue Arterial (SO2); Variabilidade da Freqüência Cardíaca (VFC); Teste Incremental (TI); 

Continuous Possitive Airway Pressure (CPAP); Root Mean Square of the Successive Differences  (RMSSD); 
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Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2 ); Pressão arterial (PA); Teste De Caminhada de 6 Minutos (TC6); 

Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC); Frequência cardíaca (FC); Teste de Caminhada de 6 minutos em esteira 

(TC6est); Teste de Caminhada de 6 minutos em solo ( TC6’); Ventrículo Esquerdo (VE); Teste De Caminhada 

de 6 Minutos no solo(TC6’); New York Heart Association (NYHA);Pressão de Pulso(PP).  

 

Discussão 

 

Nessa revisão, a utilização da VNI demonstrou uma melhora na tolerância de 

exercícios físicos, qualidade de vida e capacidade funcional  nos pacientes com IC.  

O uso da VNI diminui a pressão transmural do VE, a pós-carga e, consequentemente, 

melhora o débito cardíaco. Em exercício físico de alta intensidade, ocorre redistribuição do 

fluxo sanguíneo da musculatura periférica para a musculatura ventilatória (teoria do roubo de 

fluxo). Como consequência, há um menor aporte sanguíneo para a musculatura periférica, o 

que induzirá a fadiga precoce. Assim os resultados podem estar relacionados ao ganho na 

tolerância ao exercício físico que se deu pela melhora da oferta de oxigênio à musculatura 

periférica à custa da redistribuição do fluxo sanguíneo, mesmo com CPAP de 5 cmH2O. 
12 

 

A administração do CPAP, contribui para para aumentar a distancia percorrida no em 

teste de de 6 minutos em solo (TC6), quando aplicada a 10 cmH2O por 30 minutos, antes TC6, 

aumentado a tolerância a exercícios físicos, atividades de vida diárias (AVD’S) e qualidade de 

vida de pacientes  ICC classe funcional II e III de acordo com a  New York Heart Association 

(NYHA) que participaram de estudo randomizado.5
 

Em pesquisa realizada por Magalhães et al, aponta que a VNI diminui os batimentos 

ventriculares prematuros, apresenta melhora na fração de ejeção do Ventrículo Esquerdo 

(VE), a saturação do oxigênio no sangue arterial e a apneia central e obstrutiva do sono.
10 

No estudo randomizado, duplo cego, com 23 pacientes portadores de ICC, com 

classificação conforme NYHA, classe II e III.Os pacientes foram submetidos à CPAP via 

máscara nasal durante 30 minutos na posição reclinada. A pressão da máscara foi de 6 

cmH2O, enquanto o placebo foi fixado em 0-1 cm H2O. pressão de pulso. Os resultados 

obtidos no estudo evidenciaram que o uso do CPAP contribui para a frequência cardíaca de 

repouso (pré e pós de p > 001) e pressão arterial média (CPAP < 005 pós 5 mim). A CPAP 

diminui a PP (CPAP: 47 ± 20 pré para 38± 19 mm Hg pós; controle: 42 ± 12 mmHg, pré para 

41 ± 18 pós p < 0,05 pós 5 min.), observando que a VNI com CPAP diminui a pressão de 

pulso em pacientes com ICC estável. 
13 

Em randomizado foi avaliado em três teste de caminhada de esteira (TC6est) e um 

TC6:1- com uso prévio por 30 minutos antes do TC6est de pressão inspiratória nas vias áreas 

e pressão positiva expiratória nas vias aéreas, respeitando o conforto respiratório do 
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paciente;2- o teste foi semelhante ao anterior, porém o paciente utilizou o VNI  durante o 

TC6est; 3- realização do TC6est, sem uso da VNI, e por último; 4- o teste de seis minutos em 

solo sem uso de VNI.Na avaliação cardiorrespiratória, durante os três TC6est, observou-se 

apenas diferença estatística significativa na freqüência respiratória no sexto minuto, entre os 

teste de 30’ antes de VNI X VNI durante ( p=0,026), sendo inferior no teste com aplicação de 

VNI.Apenas 2 pacientes conseguiram realizar a distância prevista, sendo este, teste em solo, 

porém sem significância estatística.
14 

Sabendo que a insuficiência cardíaca é uma doença que afeta a qualidade da 

capacidade funcional e diminuição da qualidade de vida do indivíduo, levando ao 

comprometimento do sistema respiratório, dentro os outros, a fadiga e a dispnéia, a utilização 

de terapias complementares com suporte ventilatório, através do modo de VNI, pode ser de 

revelante importância para que eles disponham de maior independência na execução das 

atividades de vida diária e trabalho.
 

 

Conclusão 

 

Considerando os dados colhidos sobre o efeito positivo do uso da VNI em pacientes 

com IC, observou-se melhora na oxigenação e na mecânica pulmonar, que pode se estender 

também a CF, assim como a realização das AVD’S resultou em tolerância ao exercício físico 

e qualidade de sonos dos portadores da doença. Isso proporcionou a eles maior independência 

nas realizações de atividade sociais e de trabalho, possibilitando uma melhora na qualidade de 

vida dos pacientes IC. Os estudos aponta que a pressão mais utilizada para realização de 

reabilitação cardíaca está entre 5 a 10 cmH2O, com aplicação durante ou antes da realização 

dos exercícios físicos. 
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