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Artigo de Revisão 

 

   A ventilação não invasiva no tratamento de pacientes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica 

 

Thalyta Christian Moura Campos 1, Giulliano Gardenghi2 

Resumo 

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa de 

caráter progressivo, que afeta neurônios motores superiores e inferiores no cérebro e na 

medula espinhal, tendo como consequência a perda do controle muscular voluntário. 

Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre a utilização da ventilação não invasiva 

(VNI) em pacientes com ela. Metodologia: O levantamento bibliográfico foi realizado na 

biblioteca virtual de saúde (BVS) e em bases de dados na internet, como LILACS, SCIELO, 

MEDLINE, Biblioteca Cochrane, PEDro e Google Acadêmica, utilizando artigos de 2009 a 

2019. Resultados/Considerações Finais: A VNI pode ser citada como uma ferramenta 

valiosa para incremento no tratamento do suporte a vida do paciente com ELA, o que leva a 

uma melhora na qualidade de vida e aumento na sobrevida dos pacientes em determinados 

casos. 

Descritores: Esclerose Lateral Amiotrófica, doença do neurônio motor, fisioterapia 

respiratória, ventilação mecânica não invasiva 

Abstract  

Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative 
disease that affects upper and lower motor neurons in the brain and spinal cord, resulting in 
the loss of voluntary muscle control. Objective: To review the literature on the use of 
noninvasive ventilation (NIV) in patients with it; as well as reporting the aspects of the use of 
this modality for patients with ALS. Objectives: Perform a literature review on the use of 
noninvasive ventilation (NIV) in patients with it. Methodology: The bibliographic survey was 
performed in the virtual health library (VHL) and in internet databases such as LILACS, 
SCIELO, MEDLINE, Cochrane Library, PEDro and Google Scholar, using articles from 2009 
to 2019. Results / Final Considerations: NIV can be cited as a valuable tool for improving 
the life support treatment of patients with ALS, which leads to improved quality of life and 
increased patient survival in certain cases. 

Key words: Amyotrophic Lateral Sclerosis, respiratory physiotherapy, respiratory 
physiotherapy, noninvasive mechanics 
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 A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa de caráter 

progressivo, que afeta neurônios motores superiores e inferiores no cérebro e na medula 

espinhal, tendo como consequência à perda do controle muscular voluntário. Com a 

progressão da doença, a musculatura do sistema respiratório também fica comprometida, 

levando a uma insuficiência. Essa insuficiência respiratória deve-se principalmente à 

fraqueza diafragmática, e com o declínio de musculatura acessória 1.  

A capacidade intelectual é preservada e seu grau de consciência permanece intacto. 

A ELA instala-se mais entre a quinta e sexta década de vida, a incidência no Brasil é de 1,5 

casos/100.000 habitantes, totalizando 2.500 novos casos por ano. Os homens são duas 

vezes mais afetados que mulheres e a etnia mais acometida é caucasiana quando 

comparada com a negra 2,3,4.  

A causa da ELA não é totalmente esclarecida, sendo que 20% dos casos estão 

relacionados a fatores genéticos, 80% não genéticos. A sobrevida média de dois a cinco 

anos após o início dos sintomas. Não há um tratamento especifico até o presente momento, 

o fármaco Riluzol apresenta evidências de mudar a evolução da ELA, reduzindo a 

degeneração neuronal e prolongando a vida dos pacientes entre seis a vinte meses. O 

tratamento multidisciplinar pode prolongar a sobrevida, visando a garantia de uma melhor 

qualidade de vida possível e dignidade 2,3. 

A ventilação mecânica (VM) ou também chamado de suporte ventilatório, consiste 

em um método para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou 

crônica agudizada. Como objetivos, além da manutenção das trocas gasosas, ou seja, 

correção da hipoxemia e da acidose respiratória associada à hipercapnia: aliviar o trabalho 

da musculatura respiratória que, em situações agudas de alta demanda metabólica, está 

elevado; reverter ou evitar a fadiga da musculatura respiratória; diminuir o consumo de 

oxigênio, dessa forma reduzindo o desconforto respiratório; e permitir a aplicação de 

terapêuticas específicas. 5,6,7 

Mediante os benefícios que envolvem a VM, a ventilação mecânica não invasiva 

(VNI), consiste em uma alternativa atraente para pacientes portadores de ELA, justamente 

por se tratar de uma maneira mais afável, com boa prevenção, controle e alivio da 

insuficiência respiratória com o avançar da doença. Está aplicada de forma mais simples, e 

menos desagradável ao indivíduo, permitindo mais conforto para vários aspectos que 

contribuem para uma boa qualidade de vida nos mesmos. 7 

Assim o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão bibliográfica para se obter 

uma melhor compreensão dos benefícios da utilização da VNI em pacientes com ELA. 

 

Metodologia 
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Este pesquisa foi realizada através de uma revisão da literatura que objetiva que 

analisar a utilização da VNI no paciente com ELA; desta maneira realizar uma revisão sobre 

aspectos gerais sobre a aplicação da VNI na ELA.  

As buscas nas bases de dados ocorreram no período de abril a junho de 2019 na 

biblioteca da saúde BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) e nas bases de dados; PUBMED 

(National Library of Medicine), LILACS, SCIELO, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, Google 

Acadêmico e plataforma PeDro de pesquisa. 

Os estudos escolhidos para compor esta pesquisa foram artigos dos anos de 2009 a 

2019. Durante a pesquisa nas bases de dados artigos foram incluídos na pesquisa por 

conterem aspectos dos critérios de inclusão, sendo esses: estudos publicados nos últimos 

10 anos, relatassem a utilização da VNI na ELA, e que fossem do tipo ensaios clínicos e 

revisões sistemáticas. Os critérios de exclusão foram artigos que não se adequassem aos 

critérios de inclusão exigidos no trabalho. 

Foram utilizados descritores em língua Portuguesa e Inglesa; e palavras-chaves na 

indexadas: Esclerose Lateral Amiotrófica, doença, neurônio motor, respiração, pressão 

positiva, fisioterapia respiratória, ventilação mecânica não invasiva. 

Resultados 

 

A seguir será apresentado um panorama geral das publicações para esta revisão. 

Através de uma análise categorizada dos 10 artigos apresentados na tabela 1. 

Tabela I - Resumo dos estudos encontrados na literatura 

Autor, 

Ano 

Estudo Métodos Considerações 

Miller, 
2009 

(7)
 

RS Abordagem de 8 estudos com 
ELA classificados em Classes I, II 
e III 

A VNI e GEP e Riluzol são particularmente 
importantes e apresentam a melhor 
evidência. 

Vrijsen, 
2013 

(10)
 

RS Fornecer uma visão geral dos 
efeitos da VNI na sobrevida, 
qualidade de vida e qualidade do 
sono em pacientes com ELA 

VNI melhora a qualidade do sono, embora 
as-sincronizações do paciente-ventilador 
tenha sido demonstrada. 

Onofri 
et al, 
2019 

(15)
 

RSR Comparar jovens adultos em 
idade de transição para cuidados 
com adultos (≥ 15 anos de idade) 
afetados pela ELA/DNM em VNI. 

Em conclusão, os pacientes com DNMs na 
VNI em idade de transição para adultos 
necessitam de um gerenciamento 
multidisciplinar complexo. 

Berthela
, 2017 
(14)

 

ER 2 grupos randomizados em 
ambulatorial e internados em uso 
de VNI 

As dificuldades de iniciação de VNI de 
pacientes ambulatoriais e internados foram 
semelhantes. 

Kataoka
, 2017 
(11)

 

ER 27 pacientes com ELA receberam 
VNI para sanar IR, identificar 
início da IR de VNI para VMI e 
com VNI descontinuada. 

A VNI pode ser utilizada para gerenciar IR 
grave, porem que deve ser gerenciada 
cuidadosamente com o curso clínico em 
pacientes com ELA. 
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Park, 
2017 

(12)
 

ER 71 pacientes com ELA e IR que 
eram dependentes de VNI 
domiciliar foram avaliados entre 
junho de 2010 e dezembro de 
2015  

Em pacientes com ELA, o manejo 
adequado, incluindo de VNI, pode reduzir a 
morbimortalidade e prevenir a perda de 
complicações pulmonares e atelectasias. 

Vrijsen, 
2017 

(13)
 

EP Os pacientes foram randomizados 
para o modo E ou ET em um 
projeto cruzado 

13 pacientes foram analisados, onde o 
modo ET apresentou melhores resultados 
em vários aspectos. 

Georges
, 2016 

(8)
 

ERD Pesquisa realizada com 624 
pacientes em VNI em um único 
centro de referência nacional, nos 
anos de 2005 a 2013 

A maioria dos pacientes são tratados no 
estágio avançado de hipoventilação diurna 
sugerindo que a VNI é iniciada tardiamente 
em pacientes com ELA. 

 

Jacobs, 
2016 

(9)
 

ECC Pacientes com ELA randomizados 
recebendo VNI placebo ou VNI 
ativa e submetidos a vigilância, a 
cada 3 meses até atingir uma 
CVF de 50% ou uso de VNI para 
o tratamento de sintomas clínicos 

Participantes com VNI (88%) e participantes 
ativos da VNI (73%) relataram apenas 
problemas leves ou não com o uso de VNI. 

Chelsea, 
2016 

(1)
 

RS 6 bases de dados pesquisadas 
por artigos em 2014, investigando 
intervenções de fisioterapia 
pulmonar na população com ELA.  
Foram calculadas medidas de 
resultado CVF, e fluxo expiratório 
de tosse máxima. 

Intervenções de fisioterapia pulmonar têm 
eficácia na melhoria das medidas de 
resultado respiratório e no aumento da 
sobrevida. 

EP= Estudo Prospectivo, ECC= Estudo Controlado Cego, RS= Revisão Sistemática, RR= Revisão Randomizada, 

ER= Estudo Retrospectivo, RSR= Revisão Sistemática Randomizada, RS= Revisão Sistemática, ELA = 

Esclerose Lateral Amiotrófica, VNI = Ventilação Não Invasiva, CVF = Capacidade Vital Forçada, PEEP = Pressão 

Positiva Expiratória Final, IR = Insuficiência respiratória, VMI = Ventilação Mecânica Invasiva, GEP= Gastronomia 

Endoscópica Percutânea, E = Espontâneo, ET= Espontâneo a Tempo, PSAV= Pressão de Suporte Assegurada 

por Volume, PS= Pressão de Suporte. DNM=Doenças Neuromusculares.                 

 

Discussão 

 

Uma das questões de maior impasse dentro do tratamento para pessoas com ELA, 

está a tomada de decisão para o momento apropriado entre a utilização da VNI e da VM. 

Para alguns pacientes a indicação da VNI é feita tardiamente, e por vários aspectos o uso 

não é bem tolerável e nem eficaz.  

Georges et al8 confirma estas informações em seu estudo em uma análise de dados 

retrospectiva de uma base prospectiva em um centro de referência em Paris, em resultados 

que demonstram satisfação e eficácia na implementação da VNI, neste processo seguindo 

os critérios recomendados pelas diretrizes Francesas. Georges et al8 relatou que durante os 

resultados de seu estudo pode observar que a VNI iniciada tardiamente apresentou 

proporção de 70% de rejeição entre os pacientes.8 

No estudo de Jacobs et al9 os autores buscaram resultados para a utilização da VNI 

ativa (cujo esta ligada) versus a VNI no modo Sham (em que o aparelho e conectado ao 
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pacientes, porém está desligado) em pacientes com ELA. Os pacientes forma submetidos a 

utilização de VNI por vários dias e horas. Jacobs et al9 pode comprovar que os participantes 

do grupo controle, cujo estes (grupo Sham) não sabiam da VNI ativa, e apenas supunham 

que o tratamento era tolerável; tendiam a utilizar a VNI por menos horas diárias do que o 

grupo de VNI ativa. Como efeito terapêutico não foram detectadas efeitos para a dispneia 

subjetiva, ou diferença global na mortalidade. Jacobs et al,9 consideram ainda importante o 

ajuste noturno de parâmetros da VNI.9 

E imprescindível entender que o paciente com ELA necessitará sempre de uma 

atendimento abrangente e especifico com terapias necessárias para manter a qualidade de 

vida, e diminuir a mortalidade precoce. De acordo com Virijsen10 objetivaram fornecer 

informações sobre a verificação da VNI, comparando os efeitos de modos espontâneos na 

troca de gás, sono, arquitetura e paciente-ventilador assincrônicos; onde o autor10 observou 

que os eventos respiratórios foram mais frequentes no modo espontâneo. Porém conclui-se 

que o modo espontâneo em troca de gás apresenta melhores resultados na reversão dos 

eventos respiratórios e assincronia.10 

Os autores Kataoka et al11 realizaram um estudo com 27 pacientes em condição 

neuromuscular estável que inicialmente receberam VNI para tratar insuficiência respiratória 

aguda, para identificar as diferenças nos fatores imediatamente antes do início da 

insuficiência entre os pacientes que recebem suporte contínuo de VNI. Houve o seguinte 

aspecto; no presente estudo descobriu-se que os pacientes estáveis com ELA que 

inicialmente receberam VNI tenderam a exigir ventilação invasiva após a VNI. Não foram 

encontrados valores prognosticamente significativos de pré-ventilação na análise de gás 

sanguíneo arterial. Onde ficou evidenciado que a VNI pode ser tentada para controlar a 

insuficiência respiratória aguda, associada com doenças neuromusculares, mas o curso 

clínico dos pacientes com ELA deve ser acompanhando cuidadosamente.11    

Park et al12 obteve como propósito investigar as adequações do ventilador doméstico 

para pacientes com ELA, sendo que no total, foram incluídos 71 pacientes com, que 

receberam VNI por pressão positiva (VNIPP) ou ventilação por pressão positiva na 

traqueostomia (VPPT). Consequentemente, os pacientes foram divididos em 2 grupos (os 

grupos VNIPP e VPPT). Na qual ficou evidente que em pacientes com ELA, o planejamento 

de manejo adequado, incluindo o uso de VPPT ou VNIPP, pode reduzir a morbidade e 

mortalidade e prevenir a perda de complicações pulmonares e atelectasias. Além disso, será 

útil compreender as diferenças de definição de valores entre VPPT e VNIPP, especialmente 

porque os pacientes com ELA são geralmente tratados com VPPT devido às dificuldades 

iniciais associadas à VNIPP.12 
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Considerações Finais 

 

Nesta revisão bibliográfica foi observado que a instalação da VNI em pacientes com 

ELA é um instrumento valioso para incremento no tratamento do suporte paliativo destes 

indivíduos, levando assim a uma melhora na qualidade de vida e aumento na sobrevida dos 

mesmos em determinados casos. Desta forma é importante ressaltar que o benefício não 

somente é a nível respiratório como a nível psicológico e emocional; fatores como o 

adiamanto da traqueostomia, a diminuição de pneumonias recorrentes e insuficiência 

respiratória aguda, melhora importante na função glótica entre outros foram observados. 

Logo com a relevância destes benefícios, existe a necessidade de mais estudos envolvendo 

o uso da VNI e a população com ELA para uma melhor definição dos tipos adequados de 

técnicas para utilização da VNI para que haja maior norteamento das técnicas.   
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