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Artigo de Revisão  

Avaliação da eficácia da ventilação não invasiva na melhoria da tolerância ao 

exercício em pessoas com insuficiência cardíaca 

Non-Invasive Mechanical Ventilation Health of Exercise Tolerance in Persons with 

Heart Failure 

 

Lívia Alcântara1, Hemilly Nascimento2, Giulliano Gardenghi3 

Resumo 

Introdução: A insuficiência cardíaca é uma alteração que se desenvolve devido a alteração 
e déficit de bombeamento de sangue do coração, levando ao comprometimento do aporte 
sanguíneo ao resto do corpo, e consequentemente a severos comprometimentos sistêmicos. 
O acometido por tal doença se torna incapaz e intolerante a realização de exercícios físicos, 
tanto complexos quanto os mais leves dependendo da gravidade do caso. Mediante essa 
complexidade entender e tratar esse quadro é uma tarefa importante, e que pode ser 
associada com várias terapias, dentre elas exercícios específicos para cardiopatas além da 
combinação com a ventilação não invasiva, que se mostra como uma aliada na recuperação 
e manutenção da qualidade de vida desses indivíduos. Objetivo: Avaliar a eficácia do uso da 
ventilação não invasiva em pacientes que sofriam de insuficiência cardíaca. Metodologia: O 
estudo foi realizado através de pesquisa em base de dados eletrônicas, nacionais e 
internacionais, LILACS, MEDLINE, Cochrane, PubMed e Scielo, Scopus e Web of Science. 
Com pesquisas que vão de 2013 a 2017. Resultados/Considerações finais: É possível 
concluir que o uso de ventilação não invasiva é sim eficaz no tratamento e melhora da 
resistência e tolerância ao exercício para pacientes com insuficiência cardíaca.  
Descritores: Insuficiência Cardíaca; Ventilação Não Invasiva; Respiração, Pressão Positiva; 
Suporte Ventilatório Interativo. 

 Abstract  

Introduction: Heart failure is an alteration that develops due to changes and deficit of blood 
pumping in the heart, leading to impairment of blood supply to the rest of the body and, 
consequently, to various systemic impairments. Those affected by such disease become 
incapable and intolerant in performing physical exercises, the greater the number of times less 
than the severity of the case. Because of this complexity, understanding and treating this 
condition is an important task that can be associated with various therapies. The following 
exercises for cardiac patients in addition to the combination with noninvasive ventilation, which 
shows as an ally in the recovery and maintenance of the quality of life of these isolates. 
Objective: To evaluate the effectiveness of the use of noninvasive ventilation in patients 
suffering from heart failure. Methodology: The study was conducted by searching national 
and international electronic databases, LILACS, MEDLINE, Cochrane, PubMed and Scielo, 
Scopus and Web of Science. With surveys ranging from 2013 to 2017. Results/ Final 

considerations: It can be concluded that the use of noninvasive ventilation is indeed effective 
in treating and improving exercise resistance and tolerance for heart failure patients.  
Key words: Cardiac insufficiency; Non-invasive ventilation; Breathing, Positive Pressure; 
Interactive Ventilatory Support. 
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Introdução 

A Insuficiência Cardíaca (IC) se constitui em um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo, apresentando uma prevalência de 1 a 2% da população, apesar do avanço 

clínico e tecnológico nessa área, nas últimas décadas. Em consequência, verifica-se um alto 

índice de internações, que ocasionam alto custo, bem como o aumento de reinternações, que 

têm sido atribuídas a não adesão ao tratamento    farmacológico e às medidas não- 

farmacológicas1. 

É considerada o desfecho final de algumas doenças que acometem o coração, com 

alta prevalência, e está associada a fadiga, dispneia e intolerância ao exercício. Essa 

intolerância ao exercício é um preditor de mortalidade1,2,3, e com a progressão da doença, os 

pacientes experimentam dificuldades em participar de programas de reabilitação tanto devido 

a dispneia, como também a redução da tolerância ao esforço4,5.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), reabilitação cardíaca é o 

somatório das atividades importantes para garantir aos pacientes portadores de cardiopatia 

as melhores condições física, mental e social, de forma que eles consigam, pelo seu próprio 

esforço, reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida ativa e produtiva6. 

Logo, estratégias como estimulação elétrica neuromuscular, treinamento dos músculos 

inspiratórios, e ventilação não invasiva (VNI), juntamente com exercícios, estão sendo 

investigadas para maximizar os ganhos obtidos com os programas de reabilitação e otimizar 

a participação dos pacientes em reabilitação6,7. 

Pacientes com IC aguda apresentam piora da congestão pulmonar, dispneia, aumento 

do esforço respiratório, intolerância ao exercício, frequente diminuição da ventilação alveolar, 

o que resulta em desvio de sangue e hipoxemia. Nesse contexto, a VNI tem sido amplamente 

utilizada em casos agudos de reduzir a dispneia e melhorar a oxigenação8,9,10. 

Além disso, pacientes com IC crônica têm apresentado redução progressiva da 

capacidade funcional e diminuição da tolerância ao exercício em relação a indivíduos 

saudáveis, tanto por doença cardíaca quanto por fatores periféricos (disfunção endotelial, 

inflamação e aumento da ativação neuro-hormonal).10,11 

Dessa forma este estudo teve como objetivo relatar a eficácia da utilização da VNI em 

pacientes com IC. 

 

Métodos 



Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão da literatura do tipo integrativa 

sobre a eficácia do uso da ventilação não invasiva em pacientes que sofriam de insuficiência 

cardíaca e a tolerância destes ao exercício. O estudo foi realizado através de pesquisa em 

base de dados eletrônicas, nacionais e internacionais na língua Portuguesa e Inglesa, 

LILACS, MEDLINE, Cochrane, PubMed e Scielo, Scopus e Web of Science. 

Os descritores norteadores da pesquisa foram (Mesh/DeCS): heart failure; noninvasive 

ventilation; positive-pressure respiration; interactive ventilatory support. O período de busca 

dos artigos ocorreu nos meses de março a agosto de 2019. Os estudos escolhidos para 

compor esta pesquisa foram dos anos de 2013 a 2017. 

A pesquisa foi direcionada pelos seguintes critérios de inclusão: estudos publicados 

nos últimos 5 anos, que estudassem a VNI no paciente com IC em ambos os sexos e idades 

(com restrição de crianças), que estivessem avaliando a verificação da tolerância ao exercício 

com uso da VNI e que fosse realizado em seres humanos, estudos do tipo ensaios clínicos. 

Os critérios de exclusão foram todos aqueles que fossem contrários ao modelo de 

inclusão de estudo citado acima. 

 

Resultados 

 

Mediante a pesquisa bibliográfica e refinamento de pesquisa 100 artigos foram 

encontrados; porém, 16 foram escolhidos por atenderem a critérios de inclusão desta 

pesquisa, destes após fichamento apenas 10 participaram do estudo, outros 6 foram excluídos 

por se tratarem de revisões sistemáticas ou por abordarem o uso da VNI sobre a tolerância 

em exercícios em outras patologias que não IC. Abaixo será apresentada a tabela com os 

principais resultados. 

Tabela 1. Análise dos estudos referentes a eficácia do uso da VNI em pacientes com IC. 

Autor e ano  Objetivo Métodos  Desfecho 

Neto et al, 2017 
(16) 

Investigar o efeito da 
VNI com uso do 
(BiPAP) na tolerância 
ao exercício e dispneia 
em pacientes com IC.  

40 pacientes com IC da 
NYHA; grupo VNI (n20) ou 
GC (n20). Submetidos a 2 
testes TC6. No grupo VNI, 
usou-se BiPAP na linha de 
base, e após o primeiro e o 
segundo TC6, a FC, PAS, 
SaO2) e dispneia foram 
avaliadas. 

A VNI/BiPAP mostrou 
efeitos benéficos na 
tolerância ao exercício e 
dispneia. 

Bittencourt et al, 
2017 (21) 

Testar o treinamento 
aeróbico e de 
resistência 
combinado e a VNI 
sozinho em pacientes 
com IC. 

46 pacientes com IC da 
NYHA, programa de 10 
semanas de treinamento 
aeróbico e de resistência 
combinado, com VNI 
(n=23) ou treinamento 
aeróbico e de resistência 
combinado (n=23). 

O suporte VNI combinado 
ao treinamento aeróbico e 
de resistência combinado 
oferece benefícios dispneia 
e QV em pacientes com IC. 



Carvalho et al, 

2017 (14) 

Avaliar o efeito da VNI 
no exercício de 
desempenho em 
indivíduos com IC. 

8 mulheres e 16 homens da 
NYHA com IC entre 50 a 55 
anos. A VNI em 2 níveis de 
pressão por 30 min fixados 
através de uma máscara 
facial. Teste ergométrico, 
Pressão inspiratória de 15 
cmH2O e pressão 
expiratória (EPAP) de 5 
cmH2O. 

A VNI provocou efeitos 
benéficos na população 
com IC que, destes 
incluíram aumento da 
tolerância ao exercício, 
otimização do tempo de 
recuperação. 

Cowie et al, 2016 

(20) 

Investigados os 
efeitos da 
servoventilação 
adaptativa em 
pacientes com IC com 
fração de ejeção 
reduzida e apneia do 
sono. 

1325 pacientes com uma 
fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo de 
45% ou menos, um índice 
de apneia-hipopneia de 15 
por hora e predominância 
de eventos centrais para 
receber orientações.  

A servoventilação não teve 
efeito significativo no 
desfecho primário em 
pacientes com IC com 
fração de ejeção reduzida e 
apneia do sono. 

Silva et al, 2013 (17) Avaliamos o impacto 
fisiológico da VNI 
durante a resistência 
isocinética da 
extensão do joelho 
exercício em pa 
cientes com IC. 

10 pacientes do sexo 
masculino IC isquêmica 
(idade:57±9,1). Os 
indivíduos foram 
submetidos a 2 sessões de 
exercício com isocinético 
dinamômetro, separado por 
72 horas de descanso.  

A ventilação com pressão 
positiva em dois níveis nas 
vias aéreas melhorou 
significativamente a 
resposta cardiovascular e a 
fatigabilidade durante o 
exercício resistido em 
pacientes com IC. 

Seino et al, 2015 (18) Confirmar se o grupo 
SV é superior ao GC 
em relação à melhora 
da contratilidade do 
ventrículo esquerdo e 
remodelação, ambos 
avaliados por ECG 
bidimensional e 
examinar os efeitos 
da terapia com SV no 
prognóstico e na QV 
de pacientes com IC. 

200 pacientes 
ambulatoriais japoneses 
com IC leve a grave (idade: 
≥ 20 anos; classificação da 
NYHA, aleatoriamente 
designados para um dos 
dois grupos de estudo a 
seguir: o grupo SV; e o GP, 
no qual 100 pacientes 
apenas a terapia médica 
orientada por diretrizes por 
24 semanas. 

Espera-se que o presente 
estudo forneça evidências 
científicas mais sólidas 
sobre a terapia com SV 
como uma nova terapia de 
ventilação a longo prazo, 
não invasiva, não 
farmacológica, em casa, 
para pacientes com IC leve 
a grave. 

Quintão et al, 2013 

(12) 

Determinar os efeitos 
agudos da VNI com 
CPAP na PP em 
pacientes com IC. 

23 pacientes com IC (17 
homens; 60 ± 11 anos; IMC 
29 ± 5 kg / cm2, NYHA 
classe II, III) foram 
submetidos a CPAP via 
nasal máscara por 30 min 
em uma posição reclinada. 
A pressão da máscara foi 
de 6 cmH2O, enquanto o 
placebo foi fixado em 0-1 
cmH2O.  

A VNI com CPAP diminuiu 
a pressão de pulso em 
pacientes com ICC estável. 
Os ensaios clínicos futuros 
devem investigar se esse 
efeito está associado a um 
resultado clínico 
melhorado. 

Reis et al, 2014 (15) Avaliar a eficácia da 
pressão positiva 
contínua nas vias 
aéreas (CPAP) na 
tolerância ao 
exercício físico e na 
variabilidade da 
frequência cardíaca 
(VFC) em pacientes 
com ICC. 

Sete homens com ICC (62 
± 8 anos) e fração de 
ejeção do ventrículo 
esquerdo de 41 ± 8% foram 
submetidos a um teste de 
esforço incremental 
limitado por sintomas (IT) 
no cicloergômetro 

Esses dados sugerem que 
o CPAP parece ser uma 
estratégia útil para 
melhorar a capacidade 
funcional em pacientes 
com ICC. No entanto, o 
impacto positivo do CPAP 
não gerou alterações 
significativas na VFC 
durante exercícios físicos. 

Moraes et al, 2017 

(19) 

Avaliar os efeitos da 
VNI na tolerância ao 
exercício em 
pacientes com IC 
descompensada. 

13 pacientes (77 ± 15 anos) 
com FEVE média de 35 ± 
15% foram incluídos. 2 
testes de esforço com 
cicloergômetro carga para 
MMII. 

VNI foi eficaz no aumento 
da tolerância ao exercício 
em pacientes com IC 
descompensada. 



Oliveira et al, 2017 
(13) 
 
 
 

Investigar os efeitos 
do TE sozinho ou 
combinado com a 
VNI. 

29 pacientes em 3 grupos: 
GC; TE com VNI placebo 
(TE + Sham) e TE + VNI. 
 

O treinamento físico na IC 
aguda era seguro, não 
apresentava eventos 
adversos. 

VNI – Ventilação Não, TE – Treinamento de Exercicios, IC – Insuficiência Cardíaca, Sham – Efeito placebo, PP – Pressão 
de Pulso, CPAP – Continuous Positive Airway Pressure, GC – Grupo Controle, TC6 – Teste de Caminhada de 6 minutos, 
SV – Servoventilação, NYHA – New York Heart Association, BiPAP – PAS – Pressão Arterial Sistólica, FC – Frequencia 
Cardíaca, SaO2 – Índice de Oxigenação , QV – Qualidade de Vida.  

 

Discussão 

 

O aumento da pressão de pulso (PP) reflete uma interação complexa do coração com 

os sistemas arterial e venoso. O aumento da PP é um importante marcador de risco em 

pacientes com IC. Logo a VNI tem sido usada para IC aguda descompensada, para melhorar 

o congestionamento e a ventilação através efeitos respiratórios e hemodinâmicos. Todavia, 

nenhum desses estudos relatou o efeito da VNI na PP. Assim, Quintão et al,12 investigaram 

os efeitos agudos da VNI com CPAP na PP em pacientes ambulatoriais com IC.  O autores 

realizaram um protocolo duplo-cego, randomizado, cruzado e controlado por placebo, com 

vinte e três pacientes com IC que foram submetidos a pressão positiva contínua nas vias 

aéreas (CPAP). A pressão da máscara foi de 6 cmH2O, enquanto o placebo foi fixado em 0-

1 cmH2O. A PP e outras variáveis hemodinâmicas não invasivas foram avaliadas antes, 

durante e após o modo placebo e CPAP. A conclusão do estudo de Quintão et al,12 

demonstrou que a VNI com CPAP é um método não farmacológico eficaz que reduz a pressão 

de pulso em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável.12 

No estudo de Oliveira et al13 o treinamento físico melhora a capacidade funcional na 

ICC. No entanto, os efeitos do treinamento físico na IC aguda são desconhecidos. Logo o 

objetivo desse estudo foi investigar os efeitos desse treinamento sozinho ou combinado com 

VNI em comparação com o tratamento médico padrão durante a hospitalização em pacientes 

com IC aguda. Assim, com um número de vinte e nove pacientes; houve a randomização para 

três grupos: controle (controle - apenas tratamento médico padrão); treinamento físico (TF) 

com VNI placebo (TF + Sham) e TF + VNI. Os resultados apontaram que exercício aeróbico 

é seguro, melhora a tolerância ao exercício e reduz a permanência hospitalar para pacientes 

com IC descompensada, os resultados apontaram também que a VNI diminuiu de forma 

significativa a dispnéia em todos os grupos.13 

Carvalho et al14 também avaliaram o efeito da VNI no desempenho do exercício em 

indivíduos com IC. No qual os resultados também demonstram que o uso da VNI é benéfico 

para pessoas com IC, incluindo aumento da tolerância ao exercício, recuperação melhorada 

após atividade aeróbica e aumento da reserva cronotrópica. Ressaltando ainda que a VNI 

pode ser implementada em combinação com programas de atividade física para melhorar o 

desempenho e otimizar o tempo de treinamento e recuperação na população com IC.14 



É compreendido por esses autores e para aqueles que acompanham pacientes com 

IC que eles têm menor tolerância ao exercício como principal resultado da doença. Sabendo 

disso Reis et al15 propuseram avaliar a eficácia da CPAP na tolerância ao exercício físico e na 

variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com IC. O método aplicado se deu por, 

divisão dos pacientes em dois grupos onde realizaram quatro testes de exercícios com taxa 

de trabalho constante com tolerância máxima com e sem CPAP (5 cmH2O) nas seguintes 

condições: a) a 50% da taxa de trabalho de teste de esforço (TE) de pico; e b) a 75% da taxa 

de pico de trabalho de TE. Como desfecho os autores apresentaram índices de melhorias 

significativas na tolerância ao exercício a 75% da taxa máxima de trabalho de TE com CPAP 

(405 ± 52 vs. 438 ± 58 s).  Somando a esses resultados valores reduzidos do índice 

representativo de modulação vagal que foram observados na transição do repouso ao 

exercício físico, sugerindo a o ajuste da frequência cardíaca predominantemente simpática e 

às custas da redução da taxa de modulação parassimpática quando submetida à VNI.15 

Neto et al16 do mesmo modo verificaram o efeito da VNI com ventilação de pressão 

positiva em dois níveis nas vias aéreas (BiPAP) na tolerância ao exercício e dispneia em 

pacientes com IC.  Tendo como consequência melhora significativa do grupo VNI em 

resultados de distância no TC6min (68,3 vs. 9,8 m) e dispneia (1,3 vs. 3,1) em comparação 

com o grupo controle. Desse modo a VNI/BiPAP mostrou efeitos benéficos na tolerância ao 

exercício e dispneia.16 

 

Conclusão 

 

Os resultados encontrados para os 10 artigos abordados nesta pesquisa, possuem 

forte evidencia da correlação da melhora de resultados hemodinâmicos e respiratórios em 

pacientes com diagnóstico de IC, e que fizeram a utilização da VNI durante verificação da 

tolerância ao exercício. A VNI foi associada a boa aceitação sem efeitos adversos relatados, 

portanto provando ser uma abordagem segura.  

Estudos têm confirmado a eficácia da utilização da VNI em pacientes com IC, 

evidenciando a melhora da variabilidade da frequencia cardíaca, diminuição de sensação de 

dispneia, melhorando a tolerância ao exercício físico, diminuindo o tempo de internação entre 

outros benefícios. Desta forma é possível concluir que o uso de VNI é eficaz no tratamento e 

melhora da resistência e tolerância ao exercício para pacientes com IC.  
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