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EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
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Resumo 

Introdução: A obstrução parcialmente reversível de estruturas das vias respiratórias, 

advinda de uma resposta inflamatória anormal por toxinas; são características 

apresentadas na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Mediante as complicações 

da DPOC o uso de ventilação não invasiva (VNI) é tido como uma medida de tratamento 

com menores riscos de complicações para o paciente. Porém seu uso deve ser realizado 

cumprindo requisitos que são importantes para a segurança dos pacientes, evitando-se 

mais complicações. Objetivo: Analisar a utilização da VNI e seus aspectos quanto a sua 

eficácia no tratamento de indivíduos com DPOC. Metodologia: Este estudo foi realizado 

seguindo critérios de uma revisão da literatura, no qual foi conduzido por meio de 

informações retiradas nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e PUBMED. Os estudos 

foram referentes aos anos de 2006 a 2018. Resultados/Considerações finais: A VNI é 

considerada eficaz, principalmente quanto a sua utilização na reversão da sobrecarga e 

stress sofrido na musculatura respiratória. 

Descritores: Tratamento, Doença Pulmonar obstrutiva Crônica, Ventilação Não Invasiva, 
Fisioterapia. 

 Abstract  

Introduction: Partially reversible obstruction of airway structures arising from an 
abnormal inflammatory response by toxins; are characteristics presented in chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Due to the complications of COPD, noninvasive 
ventilation (NIV) is considered as a treatment measure with lower risk of complications for 
the patient. However, its use should be performed in compliance with requirements that 
are important for patient safety, avoiding further complications.Aim: To analyze the use of 
NIV and its aspects regarding its effectiveness in treating individuals with COPD. 
Methodolody: This study was conducted following the criteria of a literature review, which 
was conducted through information obtained from the databases: MEDLINE, LILACS and 
PUBMED. The studies were from 2006 to 2018.Results/ Final Considerations: NIV is 
considered effective, especially regarding its use in reversing the overload and stress 
suffered in the respiratory muscles. 

Key words: Treatment, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Noninvasive Ventilation, 
Physical Therapy. 
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Introdução 

 

A DPOC é uma doença que causa uma limitação ao fluxo aéreo, tendo como 

causa principal as inalações frequentes decorrentes de gazes tóxicos e partículas 

nocivas, o que resulta um processo inflamatório que ocasiona o estreitamento das vias 

aéreas, e deterioramento das paredes alveolares, o que prejudica a força elástica dos 

pulmões; diminuindo assim o tempo expiratório o que causa um aprisionamento aéreo.  

Neste contexto o sintoma mais citado é a dispnéia, causada pela diminuição do 

recolhimento elástico dos pulmões além do aumento da resistência das vias aéreas.1  

Deste modo com a prevalência da DPOC na última década, e que os casos 

provavelmente aumentarão com o passar dos anos; assim como o aumento morbilidade, 

mortalidade além dos custos associados, é de extrema importância identificar as 

melhores estratégias para controle dos sintomas e da consequente progressão da 

doença, de modo que ocorra a redução do impacto social, tanto em termos de custos, 

como também da dependência funcional destes indivíduos.2   

Logo a DPOC comumente leva a necessidade do uso da suplementação de 

oxigênio na hipoxemia e a utilização da Ventilação Não Invasiva (VNI) no caso da 

presença de hipercapnia. Sendo que um dos objetivos da VNI é de diminuir toda a 

sobrecarga causada na musculatura ventilatória; promovendo uma melhora das trocas 

gasosas.2 Assim a VNI mostrou-se como uma forte estratégia, com resultados 

satisfatórios para evitar a intubação e possíveis complicações em pacientes com DPOC e 

insuficiência respiratória, e reduziu drasticamente a mortalidade nesses pacientes.3-4 

Atualmente a VNI pode ser considerada como primeira escolha de tratamento 

para doenças como insuficiência respiratória aguda de diversas causas, entre elas 

edema pulmonar cardiogênico5-6, também é escolhida para tratamentos da insuficiência 

respiratória em pacientes imunossuprimidos7,8, e com maior enfoque, para pacientes com 

exacerbações agudas de DPOC.9 

Dessa forma, com base no que foi descrito sobre o uso da VNI para a DPOC, 

procurou-se analisar a sua utilização; bem como compreender sua eficácia no tratamento 

de pacientes com DPOC. 

Metodologia 

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura do tipo integrativa, 

que relatou o seguinte tema: a análise da utilização e eficácia da VNI no paciente com 

DPOC.  



 
 

Os critérios de inclusão: artigos entre os anos de 2006 a 2018; que abordagem o 

tema VNI em DPOC e que fossem do tipo revisão sistemática e ensaios clínicos.  

A busca bibliográfica ocorreu através pesquisa em bases de dados da saúde: 

BVS, MEDLINE, LILACS e PUBMED. As buscas ocorreram por meio de pesquisa através 

da língua Portuguesa e Inglesa, com as seguintes palavras-chaves: tratamento, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, ventilação não invasiva, fisioterapia. 

Para determinar o estudo objetivou-se padronizar tanto a maneira de pesquisa 

quanto a forma de apresentação de resultados. Frente a necessidade de discussão sobre 

o tema, após um refinamento da pesquisa foram incluídos apenas 10 artigos dos 32 

selecionados referentes aos anos de 2006 a 2018 devido a sua especificidade do 

assunto.  

 

Resultados 

A tabela abaixo contém um resumo dos principais artigos encontrados e que 

compuseram este estudo. Logo são relatados os 10 artigos, que foram divididos em 

tópicos de referência, objetivos, métodos e conclusão.  

Resultado da busca de artigos relacionados à análise da eficácia da VNI em pacientes com DPOC. 

Referência Objetivos Métodos Resultados 

Meme et al, 
2007 (10) 

Estudar os efeitos 
fisiológicos de 
diferentes tipos de 
CPAP e CPAP + PS 
em pacientes com 
DPOC grave em fase 
estável. 

Estudo com 18 pacientes, foi 
avaliado o trabalho 
respiratório, o padrão 
respiratório, a oximetria de 
pulso e os gases sanguíneos 
nas seguintes condições: a) 
basal; b) CPAP: 3 cmH2O; c) 
CPAP: 6 cmH2O; d) CPAP + 
PS: 3 e 8 cmH2O, 
respectivamente, e e) CPAP + 
PS: 3 e 12 cmH2O, 
respectivamente. 

O CPAP de 3 e 6 cmH2O foi 
associado ao aumento do volume 
corrente, que de um valor médio 
inicial (± desvio padrão) de 0,52 ± 
0,04 passou para 0,62 ± 0,04 e 0,61 
± 0,03 l, respectivamente. 

Pessoa et 
al, 2012 (11) 

Estudar se ocorre a HD 
e dispneia no momento 
realização de uma AVD 
com os MMSS com e 
sem o uso da VNI. 

Participaram 32 pacientes com 
DPOC de moderada a muito 
grave, com idades entre 54 a 
87 anos (69,4±7,4). Com uso 
de VNI do tipo BiPAP, IPAP e 
EPAP.  

 Simulação da AVD com os MMSS 
resultou em aumento da HD e 
dispneia. A VNI ofertada com 
pressões preestabelecidas não foi 
suficiente para evitar a HD e a 
dispneia. 

Costa et al, 
2006 (12) 

Avaliar o efeito do 
BIPAP, através de 
máscara nasal, na 
tolerância ao exercício 
físico em pacientes 
com DPOC. 

Com VEF1/CVF <70% do 
previsto e idade média de 
59,4±8,9 anos, dez pacientes 
DPOC foram tratados com 30 
minutos de BIPAP em três 
sessões semanais, durante 
dois meses. 

Com base no estudo conclui-se que o 
BIPAP melhorou o desempenho 
muscular respiratório e a tolerância 
ao exercício físico nesses pacientes 
com DPOC. 



 
 

Rego et al, 
2012 (13) 

Comparar o 
desempenho de três 
interfaces para VNI em 
DPOC. 

Simulador para paciente com 
DPOC em VNI. 3 máscaras 
com volumes internos de 366, 
550 e 1500 mL  

Concluímos que o tipo de interface 
usado para VNI tem impacto na 
sincronia. 

Barros, 
2017 (1) 

Analisar a importância 
da VNI durante a 
reabilitação de 
pacientes com DPOC 
na prática de exercícios 
físicos e realização das 
atividades de vida 
diária. 

Este estudo consistiu de uma 
revisão sistemática, onde 
foram utilizados como base de 
dados o Scielo, Pubmed, 
Medline, Lilacs e livros, ao 
qual abordaram sobre o tema, 
de estudos publicados entre 
2009 a 2016. 

A VNI associada ao exercício físico 
como forma de tratamento trás 
efeitos benéficos ao portador da 
DPOC como melhora da dispneia, 
repouso da musculatura respiratória, 
aumento da tolerância ao exercício e 
consequente aumento do 
condicionamento físico. 

Nogueira, 
2018 (14) 

Avaliar o efeito agudo 
da VNI Bínivel, na 
função muscular 
periférica no exercício 
isocinético e 
desempenho aeróbico 
no TC6, na DPOC. 

Amostra não probabilística, 
totalizando 14 indivíduos com 
DPOC moderada a muito 
grave, sem exacerbações. 
Procedimentos realizados em 
dois dias. 

A VNI melhora diretamente a 
percepção de dispnéia e escores 
avaliados no exercício isocinético. 
Apresenta relevância clínica na 
distância percorrida no TC6, e 
melhora do nível de lactato 
sanguíneo, nos pacientes com 
DPOC. 

Plachi, 
2013 (15) 

Avaliar a eficácia da 
VNI na alteração de 
parâmetros clínicos e 
gasométricos em 
pacientes com IRA por 
exacerbação da DPOC. 

Os pacientes que fizeram 
parte do acompanhamento 
assistencial da equipe de 
fisioterapeutas no período de 
maio a agosto de 2012 por 
DPOC exacerbada e IRA 

A VNI mostrou-se eficaz na redução 
da FR e da PaCO2 evitando a IOT 
mesmo em pacientes normalmente 
considerados não indicados ao uso 
da VNI. 

Windisch et 
al, 2006 (16) 

Avaliar a evolução de 
um grupo de doentes 
com DPOC com 
hipercapnia estável, 
tratados com VNI e 
verificar se atingiu a 
melhoria. 

O estudo retrospectivo de 
1997 a 2003 envolveu 34 
doentes do departamento de 
pneumologia do Hospital 
Universitário de Friburgo. 

A VNI por pressão positiva usando 
pressão inspiratória média de 28 cm 
H2O é bem tolerada por longos 
períodos e pode melhorar as trocas 
gasosas e a função pulmonar. 

Correia, 
2013 (2) 

Houve a verificação da 
utilização de VNI 
durante o exercício é 
mais eficaz que 
exercício sem VNI, na 
dispneia, distância 
percorrida, gasometria 
e estado de saúde, em 
pacientes com DPOC 

Foram um total de 208 artigos 
randomizados controlados 
identificados, destes fizeram 
parte do estudo incluídos 
apenas 7, que ao refinamento 
diminuíram para 4.  

Foi apresentada uma boa influência 
da VNI durante a realização do 
exercício.  

Passarini et 
al, 2012 (16) 

Analisar os casos de 
IRA aguda decorrente 
de EAP e de 
agudização da DPOC, 
submetidos a VNI. 

Pacientes de ambos os 
gêneros, com idade ≥18 anos, 
que utilizaram VNI devido ao 
quadro de IRA secundaria a 
EAP ou agudização da DPOC. 
 

A VNI possui bons efeitos no  
serviços de urgência/emergência 
para casos de IRA, EAP e DPOC. 

DPOC- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, VNI – Ventilação Não Invasiva, TC6 – Teste de Caminhada de 6 minutos, CPAP – 

Pressão Positiva Continua nas Vias Aéreas, HD –Hiperinsuflação Dinâmica, VER1 – Volume Expiratório Forçado Cronometrado de 

Primeiro Segundo, PS – Pressão de Suporte, CmH2O – Centímetros de Agua, CVF – Capacidade Vital Forçada. BIPAP – Pressão 

Positiva de Vias Aéreas a 2 níveis, IRA – Insuficiência Respiratória Aguda, EAP – Edema Agudo de Pulmão.  

Discussão 

É possível compreender que a VNI evoluiu de forma significativa nos últimos anos, 

onde a indústria promoveu o desenvolvimento de mais e melhores ventiladores e 



 
 

interfaces sobretudo nos últimos 5 anos, e que melhores e mais eficazes estratégias 

ventilatórias surgiram por maiores amplitudes e possibilidades de parametrização, com a 

somatória de maior portabilidade em termos de baterias internas e externas para estes 

ventiladores, ocasionando a mobilidade dos pacientes, seja em atividades de vida diária, 

ou mesmo em programas de reabilitação pulmonar, indicada para pacientes com DPOC.2 

No estudo de Rego et al 5 houve a realização de um estudo piloto, em que 

consistiu na aplicação de 3 tipos diferentes de volumes de máscaras de VNI, em um 

simulador mecânico de pulmão que era acoplado a uma cabeça e que simulava um 

paciente com DPOC e que estava em VNI; que tinham volume interno de 366, 550 e 

1500 mL. Onde puderam comprovar que assim como aplicação em pratica clínica, é 

possível notar vazamentos em grande quantidade devido a adaptação imperfeita das 

máscaras ao rosto do modelo escolhido para esse trabalho; o que provocou um aumento 

de 50% no tempo inspiratório do ventilador comparado ao tempo de esforço inspiratório, 

demonstrando assim que das máscaras utilizadas Orofacial, Fullface e Totalface; as 

máscaras Orofacial e Fullface demonstraram um desempenho vantajoso quando 

comparadas  a Totalface. 

Já Costa et al6 objetivaram analisar a influência do uso do BIBAP (pressão positiva 

em vias aéreas a dois níveis), através de máscara nasal na tolerância ao exercício físico, 

além do desempenho de musculatura respiratória em pacientes com diagnóstico 

comprovado de DPOC. Para isso 10 indivíduos sendo 5 homens e 5 mulheres; com 

idades entre 59 e 60 anos e com DPOC, receberam aplicação de BIBAP por 30 minutos, 

em 3 sessões semanais durante 2 meses. Assim conseguiram obter resultados que 

demonstraram melhora na força da musculatura respiratória com aumento PIMax 

(pressão inspiratória máxima) e PEMax (pressão expiratória máxima).  

Em uma revisão sistemática realizada por Barros1; com o objetivo de analisar a 

importância da VNI, durante práticas de exercícios e nas atividades de vida diária. Onde 

após análise de 8 artigos escolhidos para compor o estudo; ficou evidente que a VNI 

associada a exercícios físicos como uma forma de tratamento, traz efeitos significativos 

ao indivíduo com DPOC; melhorando dispneia, trazendo o repouso da musculatura 

respiratória, além de melhorar o desempenho do indivíduo em atividades de vida diária.  

Já Pessoa et al8 aplicaram protocolo terapêutico com 32 pacientes com DPOC 

confirmado em estado moderado a grave, com idades entre 54 e 87 anos com o 

propósito de verificar se existe a propensão de desenvolvimento de hiperinflação 

dinâmica e dispneia durante a realização de atividade de vida diária com os membros 

superiores e sem o uso da VNI. E posteriormente a aplicação dos testes após protocolo 

de atividades ficou constatado que houve diminuição importante em capacidade 



 
 

inspiratória após realização de uma atividade de vida diária sem o uso da VNI além do 

aumento da dispneia. O que verificou as grandes alterações que o não uso de VNI por 

ambos os pacientes com DPOC moderada a grave, pode ser prejudicial a sua condição 

com piora dos sintomas de desconforto respiratório. 

Nemes et al9 estudaram os efeitos fisiológicos de diferentes aplicações de CPAP 

(pressão positiva continua de via aérea) e CPAP associado à PS (pressão de suporte) 

em 18 pacientes com DPOC moderada a grave; e posteriormente avaliavam o estado 

respiratório e condições basais. Deste modo encontraram resultados que demonstraram 

o uso do CPAP a 3 cmH20 com PS melhorou de forma satisfatória o padrão respiratório 

dos indivíduos, onde proporcionou aumento da ventilação alveolar e diminuição do 

trabalho respiratório.  

Conclusão 

A VNI é eficaz para alivio da sobrecarga sofrida pelos músculos respiratórios, 

auxiliando em um descanso momentâneo do stress sofrido no sistema respiratório de 

portadores de DPOC. O condicionamento físico e maior tolerância a cargas de 

treinamentos merecem destaque por serem demasiadamente evidenciados nos estudos 

abordados. Entretanto um ponto a ser ressaltado é que os níveis pressóricos e o tipo de 

VNI escolhidos devem se adequar ao estado de saúde do paciente, serem aceitos para 

que haja uma boa utilização e bem acoplados ao rosto do paciente para que não ocorra o 

escape de ar. 
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