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Indicação de ventilação mecânica não invasiva pós extubação 

Indication of noninvasive ventilation after extubation 
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Resumo 
 

Introdução:A ventilação mecânica é um procedimento necessário em pacientes com 
insuficiência respiratória aguda (IRA), porém o seu prolongamento está associado a diversas 
complicações, entre elas o aumento da mortalidade e o desenvolvimento de pneumonia 
nosocomial. No processo mecânico, o ato de extubar é o mais crítico dentro de uma unidade 
de terapia intensiva (UTI), porque se ele falhar, o risco de mortalidade aumenta de 30 a 
50%. Por outro lado, de 20 a 25% voltam a ser intubados. Uma maneira de evitar a 
reintubação e diminuir o risco de mortalidade é utilizar a ventilação não invasiva pós 
extubação.Objetivo: Selecionar, avaliar e analisar criticamente as publicações de ensaios 
randomizados que tiveram como foco principal estudar a utilização da ventilação não 
invasiva pós extubação. Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa sobre o uso da 
ventilação mecânica não invasiva pós extubação, utilizando as bases de dados: MEDLINE, 
LILACS, SCIELO, PUBMED com estudos publicados entre os anos de 2008 a 2018. 
Resultados/Conclusão: A ventilação não invasiva é uma terapia eficaz após falha na 
extubação, e sua aplicação profilática durante pelo menos 48 horas após o desmame, em 
pacientes que desenvolvem insuficiêcia respiratória após extubação consegue diminuir o 
tempo de permanência na UTI e o risco de desenvolvimento de IRA. 

 
Descritores: Extubação; ventilação não invasiva; Desmame. 
 

Abstract:   

Introduction: Mechanical ventilation is a necessary procedure in patients with acute                
respiratory failure (ARF), but its prolongation is associated with several complications, 
including increased mortality and the development of nosocomial pneumonia. In the 
mechanical process extubation is the most critical within an intensive care unit (ICU), 
because if it fails the risk of mortality increases by 30 to 50%. On the other hand, 20-25% will 
be intubated again. One way to avoid reintubation and decrease the risk of mortality is to use 
noninvasive post extubation ventilation.Objective: Select, evaluate and critically review 
randomized controlled trial publications that focused on the use of noninvasive post 
extubation ventilation.Methods: An integrative literature review on the use of noninvasive 
mechanical ventilation after extubation was performed using the following databases: 
MEDLINE, LILACS, SCIELO, PUBMED with studies published from 2008 to 2018.Results 
/Conclusion: Noninvasive ventilation is an effective therapy after extubation failure, and its 
prophylactic application for at least 48 hours after weaning in patients who develop 
respiratory failure after extubation can reduce ICU length of stay and the risk of developing 
ARF. 
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Introdução 

 
A ventilação mecânica é um procedimento necessário em pacientes com 

insuficiência respiratória aguda (IRA)1, porém o seu prolongamento está associado a 

diversas complicações, entre elas, o aumento da mortalidade e o desenvolvimento de 

pneumonia nosocomial2,3,4. 

No processo mecânico o ato de extubar é o mais critico dentro de uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), porque se ele falhar, o risco de mortalidade aumenta de 30 a 

50%5,6 . Por outro lado, de 20 a 25% voltam a ser intubabos6. 

A extubação representa um importante passo na recuperação do paciente, porém 

é complicada e requer cuidado, sendo que 25% dos pacientes de UTI tem dificuldades e 

os que possuem IRA este número aumenta de 40 a 60%7.    

Uma forma de se evitar insucesso da extubação em pacientes com IRA é utilizar a 

Ventilação Não Invasiva (VNI)1-10. Ela tem sido amplamente empregada na extubação e 

pós extubação neste grupo de pacientes por ser um recurso facilitador no processo de 

desmame9. Vários estudos utilizam a VNI como um processo aplicado imediatamente 

após a extubação de forma continua.4,6,7,8. 

Um recente estudo de meta-análise comprovou que a VNI pode ser uma estratégia 

com melhores benefícios quando comparada a extubação convencional, particularmente 

em pacientes com Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC)10. 

Embora relevante, a utilização da VNI ainda está pouco discutida, assim o objetivo 

deste artigo é selecionar, avaliar e analisar criticamente as publicações que tiveram como 

foco principal estudar a utilização da VNI na pós-extubação. 

 

Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão integrativa, sendo esta um método de revisão de 

literatura, que permite a busca, a seleção, a avaliação crítica e a síntese das evidências 

científicas. Identifica lacunas na literatura e direciona o desenvolvimento de pesquisas 

futuras12. 

A busca foi conduzida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foram 

pesquisadas as bases de dados da Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(Medline), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Além disso, foi realizada busca no United 

States National Library of Medicine (PubMED), e busca manual de referências 

bibliográficas nos estudos selecionados. A busca foi realizada no período de janeiro a 

abril de 2019 e optou-se por selecionar estudos publicados nos últimos dez anos (2008-



 

2018). Este corte temporal foi feito, pois as publicações com termo VNI surgiram no final 

da década de 90. 

No site da Biblioteca Virtual em Saúde foram consultados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e identificados os seguintes: desmame do Respirador/ 

ventilator weaning, Noinvasive ventilation/ Ventilação Não Invasiva, Mechanical 

Ventilation/ Ventilação Mecânica, Extubation/ extubação. 

No quadro 1 encontram-se as bases de dados, a combinação dos descritores, o 

total de títulos e a seleção final. 

De acordo com as normas da revisão integrativa foram estabelecidos os critérios 

de inclusão e de exclusão. Critérios de inclusão: (a) pesquisas que investigaram a o uso 

da VNI pós extubação; (b) artigos publicados no período de 2008 a 2018; (c) artigos em 

inglês. Critérios de exclusão: (a) artigos repetidos; (b) artigos que não tinham no título 

pelo menos um descritor; (c) artigos de revisão. 

No início da busca foram identificados 69 títulos; inicialmente a seleção foi feita 

pelos títulos, eliminando-se os repetidos. Foram selecionados os artigos referentes ao 

uso da VNI pós extubação, em seguida procedeu-se a leitura de todos os resumos para 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, procedeu-se a busca de 

texto completo restando o total de 10 referências.  

 

Quadro 1 –  Combinação dos descritores, total de títulos e seleção final.  

Base de  

Dados 

Descritores Total de  

Títulos 

Seleção  

Final 

BVS 

Scielo 

Lilacs 

Medline 

[mechanical/ventilation] AND [ventilação 

mecânica] AND [ventilator weaning] AND 

[desmame do respirador] AND [noinvasive 

ventilation) AND [ventilação não invasiva) 

AND [extubation/extubação] 

29 5 

PubMED [respiration artificial] AND [ventilator 

weaning] 

31 4 

Busca Manual 

dos estudos 

selecionados 

[mechanical/ventilation] AND [ventilação 

mecânica] AND [ventilator weaning] AND 

[desmame do respirador] AND [noinvasive 

ventilation) AND [ventilação não invasiva) 

AND [extubation/extubação] 

9 1 

 

 



 

A análise minuciosa desses artigos possibilitou extrair as seguintes informações: 

autores, ano de publicação, periódico de publicação, tipo de estudo, objetivos, 

características da amostra, metodologia, instrumento de avaliação da indicação da VNI 

pós extubação, resultados. Foi realizada concomitantemente, análise crítica dos textos. 

Resultados/Discussão 
 

Integraram a amostra desta revisão 10 artigos, todos publicados em inglês. O 

quadro 2 apresenta a descrição dos estudos selecionados de acordo com os autores, ano 

da publicação, titulo dos artigos, local da publicação, objetivos, métodos, instrumentos 

utilizados na coleta de dados e resultados. 

 

Quadro 2 –  Descrição dos artigos selecionados de acordo com autores, ano, local, objetivos, 
métodos, instrumentos de avaliação e resultados. 
 
Autor/Autores, 

Local, Ano 

Objetivos Métodos/Instrumentos Resultados 

1. Perkins et al, 

Reino Unido, 

2018 

Investigar entre 

pacientes com 

dificuldade no 

desmame, os 

efeitos do 

desmame 

protocolizado 

com a 

extubação 

precoce com 

uso de VNI, 

comparando-os 

Ensaio clínico randomizado, 

multicêntrico, em pacientes entre 

março de 2013 e outubro de 2016 a 

partir de 41 unidades de cuidados 

intensivos no Serviço Nacional de 

Saúde do Reino Unido, até abril de 

2017 com 364 pacientes que 

receberam VNI por mais de 48 

horas e nos quais uma tentativa de 

respiração espontânea falhou. Os 

pacientes foram randomizados para 

receber o desmame protocolizado 

via extubação à ventilação não 

invasiva (n = 182) ou ao desmame 

padrão protocolizado (continuaram 

em ventilação invasiva até o teste 

de respiração espontânea bem 

sucedida, seguido de extubação) (n 

= 182). 

O grupo não invasivo recebeu menos 

ventilação invasiva, e menos dias de 

ventilação, e a extubação precoce para 

ventilação não invasiva, em comparação 

ao desmame com redução do suporte de 

pressão sequencial antes da extubação 

não reduziu o tempo de ventilação. Não 

foi significativa a diferença na 

reintubação, taxas de traqueostomia ou 

sobrevida. Eventos adversos ocorreram 

em 45 pacientes (24,7%) no grupo não 

invasivo em comparação com 47 (25,8%) 

no grupo invasivo.  

2.Thille et al, 

França, 2018. 

Realizar um 

estudo 

prospectivo, 

randomizado, 

multicêntrico e 

controlado 

comparando a 

CNAF somente 

com a VNI 

durante o 

Ensaio clínico randomizado, 

controlado, multicêntrico 

comparando CNAF sozinha ou com 

sessões de VNI durante a pós-

extubação em pacientes com alto 

risco de falha de extubação. 600 

pacientes foram randomizados com 

uma proporção de 1: 1 em dois 

grupos de acordo com a estratégia 

de oxigenação após extubação 

A CNAF pode ser considerada como a 

terapia de referência durante o período 

pós-extubação. A fim de melhorar ainda 

mais as trocas gasosas e o trabalho 

respiratório, a CNAF pode estar 

associada à VNI. 

 



 

período pós-

extubação em 

pacientes com 

alto risco de 

falha de 

extubação na 

UTI, com a 

hipótese de que 

o tratamento 

associando 

CNAF com VNI 

pode reduzir a 

taxa de 

reintubação 

Uma randomização gerada por 

computador é realizada com 

estratificação de acordo com o 

centro e PaCO 2 ≤45 ou> 45 mm 

Hg medido no final do período do 

teste espontâneo de respiração em 

uma proporção de 1: 1, usando um 

sistema de gestão (Clinfile). Após a 

randomização, a estratégia 

atribuída ao paciente (somente 

CNAF ou com VNI) será iniciado 

imediatamente após a extubação. 

 

3. Frédéric 

Vargas et al,  

Bordeaux, 

França, 2017 

Avaliar a 

eficácia da VNI 

precoce na 

diminuição da 

insuficiência 

respiratória 

após a 

extubação em 

pacientes com 

distúrbios 

respiratórios 

crônicos. 

 

Estudo prospectivo, randomizado, 

multicêntrico controlado. 

Foram incluídos 144 pacientes 

ventilados mecanicamente com 

distúrbios respiratórios crônicos que 

toleraram um teste de respiração 

espontânea. Os pacientes foram 

alocados aleatoriamente após a 

extubação para receber: (grupo 

VNI, n = 72), realizado com 

abordagem descontínua, durante as 

primeiras 48 horas, ou tratamento 

convencional com oxigênio (grupo 

de cuidados habituais, n = 72). 

 

A insuficiência respiratória após a 

extubação foi menos frequente no grupo 

VNI: 6 (8,5%) versus 20 (27,8%); Já no 

grupo de cuidados, 6 pacientes (8,5%) 

no grupo versus 13 (18,1%) foram 

reintubados. 

A mortalidade na UTI e a mortalidade em 

90 dias não diferiram significativamente 

entre os dois grupos. 

 

4.Thille et al, 

Poitiers, 

France, 2016 

Avaliar o risco 

de reintubação 

até sete dias 

após a 

extubação em 

pacientes com 

alto risco de 

falha de 

extubação após 

a 

implementação 

de um 

programa 

específico de 

VNI profilático. 

 

Estudo prospectivo antes e depois 

realizado na UTI. Na coorte de 

controle, determinamos que 

pacientes com mais de 65 anos e 

aqueles com doença cardíaca ou 

respiratória subjacente tinham alto 

risco de reintubação. Na coorte 

intervencionista, implementou-se 

um protocolo utilizando VNI 

profilática em todos os pacientes 

intubados pelo menos 24 horas e 

com um desses fatores de risco. A 

VNI foi imediatamente aplicada 

após a extubação planejada 

durante pelo menos as primeiras 24 

horas. A falha na extubação foi 

definida pela necessidade de 

reintubação no prazo de sete dias 

após a extubação. 

A taxa de reintubação diminuiu 

significativamente de 28% na coorte 

controle (23/83) para 15% (23/150) na 

coorte VNI, enquanto aos pacientes sem 

risco não diferiram significativamente nos 

dois períodos (10,2% vs. 10,7%). Após 

análise multivariada de regressão 

logística, o uso do protocolo profilático da 

VNI foi associado ao sucesso da 

extubação. 

 



 

5.Yamauchi et 

al, Santos 

(SP), Brasil, 

2015 

Descrever o 

uso de 

ventilação não 

invasiva com 

pressão 

positiva pós-

extubação na 

prática clínica 

da unidade de 

terapia 

intensiva, e 

identificar os 

fatores 

associados à 

falência da VNI. 

Estudo prospectivo de coorte incluiu 

pacientes com idade ≥ 18 anos 

admitidos consecutivamente  na 

UTI e submetidos à ventilação não 

invasiva com pressão positiva 

dentro de 48 horas após extubação. 

 

A taxa global de uso de ventilação não 

invasiva com pressão positiva foi de 

15%. Dentre todos os pacientes que 

utilizaram VNI, em 44% o uso ocorreu 

pós-extubação. A taxa de falência da VNI 

foi de 34%.  

6.Ornico et al, 

São Paulo, 

Brasil, 2013 

Determinar a 

eficácia da VNI 

aplicada 

imediatamente 

após a 

extubação 

planejada, em 

contraste com  

(MO) em 

pacientes com  

(IRA). 

 

Estudo clínico randomizado, 

prospectivo, controlado e não cego. 

Na UTI geral em um hospital 

universitário foi realizada em um 

período de 12 meses. Os pacientes 

incluídos preencheram os critérios 

de extubação com pelo menos 72 

horas de ventilação mecânica por 

IRA, após o desmame. Os 

pacientes foram randomizados 

imediatamente antes da extubação 

eletiva, sendo alocados 

aleatoriamente em um dos grupos 

de estudo: VNI ou MO. 

Comparamos os dois grupos em 

relação à troca gasosa de 15 

minutos, 2 horas e 24 horas após a 

extubação, taxa de reintubação 

após 48 horas, duração da VM, 

tempo de internação na UTI,e 

mortalidade hospitalar. 

Os 20 pacientes do grupo  (VNI) com os 

18 pacientes (MO) que terminaram o 

estudo 48 horas após a extubação, a 

taxa de reintubação no grupo VNI foi de 

5% e 39% no grupo MO. A redução do 

risco absoluto para reintubação mostrou 

uma diminuição de 33,9% e a análise do 

número necessário para tratar foi de três. 

Nenhuma diferença foi encontrada no 

tempo de permanência na UTI A 

mortalidade hospitalar foi zero no grupo 

VNI e 22,2% no grupo MO. 

 

7.Shihan Wang 

et al, Beijing, 

China, 2013 

Determinar a 

utilização de 

VNI para IRA 

em um estudo 

de base 

populacional. 

 

Estudo de coorte retrospectivo de 

base populacional, onde todos os 

adultos internados 

consecutivamente (≥18 anos) com 

IRA do Condado de Olmsted, 

Rochester, na UTI clínica e cirúrgica 

da Clínica Mayo, durante 2006 

foram incluídos. Pacientes sem 

autorização de pesquisa ou uso de 

VNI crônica para apneia do sono 

foram excluídos. Dos 1461 

residentes adultos do condado de 

76 pacientes com IRA sem limitação de 

tratamento receberam um teste de VNI e 

49 pacientes tiveram sucesso, enquanto 

27 tiveram que ser intubados. A 

mortalidade foi semelhante entre os 

pacientes inicialmente receberam 

suporte de VNI versus ventilação 

mecânica invasiva. Na análise 

multivariada, o desenvolvimento de 

SDRA e maiores escores APACHE III 

foram associados com o fracasso do 

tratamento inicial com VNI. 



 

Olmsted internados nas UTIs em 

2006, 364 pacientes desenvolveram 

IRA, quais 146 pacientes foram 

iniciados em VNI.  

 

8. Chien-Ling 

Su et al, 

Taiwan, 2012 

Determinar o 

papel do uso 

preventivo de 

VNI em 

pacientes após 

a extubação  

Estudo multicêntrico randomizado 

controlado envolvendo pacientes 

em ventilação mecânica por 48 

horas que toleraram um teste de 

respiração espontânea de 2 horas e 

foram posteriormente extubados. 

Os pacientes foram randomizados 

para VNI ou terapia clínica padrão. 

Foram randomizados 406 pacientes 

para VNI (n.202) ou terapia médica 

padrão (n.204). Os dois grupos 

tinham características clínicas de 

base semelhantes. 

Não houve diferenças na falha de 

extubação (13,2% no grupo controle e 

14,9% na VNI), terapia intensiva, 

mortalidade unitária ou hospitalar. A 

insuficiência cardíaca foi uma causa mais 

comum de falha na extubação controle 

do que na VNI. Não houve diferença no  

IRRS na extubação pacientes com falha 

entre controle (80) e VNI (73). 

9. Rosanna  et 

al, Novara, 

Italy, 2012 

Avaliar a 

viabilidade da 

extubação 

precoce 

seguida de VNI 

imediata, 

comparando o 

desmame 

convencional, 

em pacientes 

com hipoxemia. 

 

Ensaio clínico randomizado, estudo 

piloto foi realizado em  uma UTI do 

Hospital Universitário'' Maggiore 

della Carita` '' em Novara (Itália), 

entre Março de 2008 e março de 

2009, Vinte consecutivos pacientes 

hipoxêmicos foram aleatoriamente 

designados para receber desmame 

tradicional ou VNI. As mudanças 

em gases sanguíneos arteriais e 

respiratórios, taxa foram 

comparados entre os dois grupos 

em 1, 12, 24 e 48 h.  

 

Os Gases sanguíneos arteriais foram 

semelhantes durante a ventilação 

mecânica invasiva, 1h após aplicação da 

VNI após extubação e após 12, 24 e 48 

h, a taxa respiratória foi maior após 1h no 

grupo VNI, mas não diferente, depois de 

12, 24 e 48 h. A taxa de falha de 

extubação, e mortalidade hospitalar, 

traqueotomias, complicações sépticas, 

dias e taxas, sedação contínua e tempo 

de permanência não foram 

significativamente diferente entre os dois 

grupos. 

 

10. Christophe 

et al, França, 

2011 

Investigar a 

eficácia da VNI 

como desmame 

precoce/técnica 

de extubação 

em pacientes 

difíceis de 

desmamar com 

insuficiência 

respiratória 

hipercápnica 

crônica 

Estudo randomizado multicêntrico, 

em 13 unidades de terapia 

intensiva, com 208 pacientes 

intubados para IRA que falharam 

em um primeiro teste de respiração 

espontânea foram divididos 

aleatoriamente em três grupos: 

grupo de desmame invasivo 

convencional (n = 69), extubação 

seguida de oxigenoterapia padrão 

(n = 70) ou VNI (n = 69).  

Os resultados do desmame diferiram 

significativamente entre os grupos, 

favorecendo o grupo intervencionista 

VNI, quando se considerou a ocorrência 

de FRA pós-extubação no desfecho do 

desmame. Assim, a VNI diminuiu 

significativamente a incidência de IRA 

pós-extubação em comparação com 

ambos os grupos não-VNI. 

 

 

VNI= ventilação não invasiva; IRA= insuficiência respiratória aguda; MO= máscara de Oxigênio; IRRS= índice de 

respiração rápida e superficial; FRA= falência respiratória aguda; CNAF= cânula nasal de alto fluxo; SRDA= 

síndrome do desconforto respiratório agudo; PaCO 2= pressão parcial de CO2 do sangue arterial ; APACHE= 

escala de Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde Crônica. 



 

 

  

 

                

 

A ventilação não invasiva (VNI) foi utilizada em todos os estudos para diminuição 

da mortalidade, diminuição do tempo de internação, facilitar a retirada da ventilação 

mecânica (VM), prevenir a falha no processo de desmame e tratar a falência respiratória 

pós extubação. 

O principal objetivo dos dez artigos foi comparar a VNI com a extubação 

convencional, e em alguns artigos foi comparado também os benefícios da VNI com 

outras técnicas, mas sempre usando a VNI como principal recurso no desmame da 

ventilação mecânica invasiva.  

Em um estudo randomizado multicêntrico, Perkins et al.1, enfatiza que a extubação 

precoce com o uso da ventilação não invasiva comparada com um protocolo de 

ventilação invasiva, que utilizava a redução sequencial do suporte pressórico antes da 

extubação, não reduziu o tempo de ventilação nas duas formas utilizadas. Mortalidade, 

necessidade de reintubação, traqueostomia e as taxas de eventos adversos não foram 

significativamente diferentes entre as duas formas de extubação. 

Concordando com os autores acima, Yamauchi et al.6, observaram que pacientes 

que apresentaram falência pós-extubação com o uso de VNI tiveram um pior desfecho na 

UTI, com frequência mais alta de traqueostomias, tempo maior de permanência na UTI e 

taxas mais elevadas de mortalidade.  

Por outro lado, discordando dos resultados do estudo acima, Chien-Ling et al.2, em 

um estudo randomizado, com o uso preventivo da VNI em pacientes não seletivos na UTI, 

não mostraram redução na taxa de falha de extubação por VNI.  

Já Vaschetto et al.11, em um estudo piloto randomizado, demonstrou em pacientes 

altamente selecionados, que a extubação precoce seguida pela aplicação imediata da 

VNI é viável e pode facilitar a liberação da ventilação mecânica em pacientes com IRA 

hipoxêmicos.  

Ornico et al.3, avaliaram se a ventilação não invasiva  imediatamente após 

extubação melhora o resultado do desmame após insuficiência respiratória aguda (IRA), 

por um período de 12 meses, quarenta pacientes foram randomizados para receber VNI 

(20 pacientes) e Máscara de Oxigênio (20 pacientes), com pelo menos 72 horas de 

ventilação mecânica por insuficiência respiratória aguda (IRA), os pacientes foram 

randomizados imediatamente antes da extubação eletiva,  sendo colocados  em um dos 

grupos de estudo, VNI ou MO, apenas 38 pacientes concluíram os estudos.Comparando 



 

os dois grupos em relação à troca gasosa de 15 minutos, 2 horas e 24 horas após a 

extubação, a taxa de reintubação após 48 horas, duração da ventilação mecânica, tempo 

de internação na UTI,e mortalidade no hospital, nesta população estudada, a VNI impediu 

a reintubação de 48 horas se aplicada imediatamente após a eletiva extubação em 

pacientes com mais de 3 dias de IRA quando comparado ao grupo MO, somente 8 dos 38 

pacientes foram reintubados,  apenas 1 paciente do grupo VNI foi reintubado, enquanto 

18 do grupo MO foram reintubados, o tempo de permanência na UTI não diferiu entre os 

dois grupos. 

Vargas et al.9, propuseram em um estudo recente analisar o uso da ventilação não 

invasiva (VNI) intermitente pós extubação em pacientes com doença respiratória crônica, 

que toleraram um teste de respiração espontânea. A mortalidade na UTI foi três vezes 

mais frequente  no grupo de atendimento habitual, em comparação com o grupo VNI, 

insuficiência respiratória após extubação foi menos frequente no grupo VNI em 

comparação com o grupo de cuidados habituais, concluíram ainda que a VNI inicial 

realizada seguindo um protocolo sequencial, para as primeiras 48 horas após a 

extubação, diminui o risco de insuficiência respiratória em pacientes com distúrbios 

respiratórios crônicos. 

Fica evidente portanto que os estudos  sobre a utilização da VNI pós extubação 

embora demonstrem resultados relevantes, ainda são necessários mais ensaios clínicos 

randomizados e controlados que avaliem os benefícios do uso da VNI pós extubação. 

 

Conclusão 

Foi evidenciado que a VNI é uma terapia eficaz após a falha na extubação, e que 

sua aplicação profilática durante pelo menos 48 horas após o desmame, e em pacientes 

que desenvolvem insuficiência respiratória após a extubação,  consegue diminuir o tempo 

de permanência em UTI e o risco de desenvolvimento de IRA. Com base nos resultados 

obtidos em nosso estudo a indicação da VNI pode ser benéfica, sendo necessário a 

monitorização adequada, de modo a garantir o sucesso desta terapia.  
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