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SUMMARY
BACKgroUNd ANd oBJetives: The Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) has been used as a way to supply 
ventilatory support to patients with insufficiency respiratory and weaning failure, thus facilitating the early extubation of the 
endotracheal tube and consequent reduction of the complications associated with increase duration of Mechanical Ventila-
tion (MV). The aim of our study was to evaluate the effect of this new method of weaning in the gas exchange, in the work 
of breathing, in the duration of mechanical ventilation, in the  duration of Intensive Care Unit stay or hospital stay and also 
the hospital costs. 
CoNteNts: Although some cited randomized studies in our review demonstrated the effectiveness of the NPPV in the 
weaning with early extubation and reduction of incidence of ventilator-associated complications, these data has not been 
consistent, therefore is necessary that more clearly criterions shall be determinated to clearly show the real advantages of 
the NPPV in relation to the conventional MV. 
CoNCLUsioNs: Thus this new technique of weaning can be useful as an alternative among the several techniques already 
been used.
Key Words: Early Extubation, Mechanical Ventilation, Noninvasive Ventilation, Weaning

 ventilação mecânica invasiva (VMI) é um método 
de suporte ventilatório realizado através de uma 
via endotraqueal, não consistindo em uma terapia 

curativa. O emprego da VMI implica riscos próprios. Sua in-
dicação deve ser prudente e criteriosa, e sua aplicação cerca-
da por cuidados específicos1,2. É um procedimento invasivo 
e associado à complicações como pneumonia nosocomial, 
fraqueza da musculatura respiratória e aumento do índice de 
morbidade e mortalidade2-4. Dessa forma, torna-se importan-
te a rápida reversibilidade do processo pelo qual foi instituída 
a VMI e o retorno à ventilação espontânea2-4.

A fase de transição da VMI para a ventilação espontânea, 
que ocorre de forma gradual, é conhecida como desmame, 
e tem como objetivos verificar a habilidade do paciente em 
sustentar a respiração espontânea sem o auxílio do ventila-
dor artificial e recuperar a função dos músculos respiratórios 
através da redução progressiva do suporte ventilatório. Es-
pera-se, então, que ela ocorra em  menor tempo possível vi-
sando à eliminação de todas as complicações5-7. Há diversas 
técnicas disponíveis para facilitar o desmame da ventilação 
mecânica. Entre elas, está o método de respiração espontânea 
com o tubo-T7, o modo de ventilação com pressão de suporte 
(PSV), o de ventilação mandatória intermitente sincronizada 
(SIMV)8 e o modo com pressão positiva contínua nas vias 
aéreas (CPAP)8,9. Entretanto, há controvérsias em relação ao 

método de desmame mais eficaz, se é que se pode afirmar que 
há superioridade entre eles.

Dentre as várias causas de falha persistente no desmame, 
o desequilíbrio entre a carga imposta ao sistema respiratório 
e a sua capacidade em responder a essa demanda parece ser a 
principal1. Diante desse fato, pacientes com redução da reser-
va ventilatória freqüentemente apresentam desmame difícil9. 

Isso poderia ser evitado com o uso da Ventilação Mecânica 
Não-Invasiva (VMNI), que consiste em um método no qual 
uma pressão positiva é aplicada na via aérea do paciente atra-
vés de máscara nasal ou facial sem a utilização da intubação 
traqueal10-12. Dos objetivos da VMNI, têm-se como principais 
reduzir o trabalho respiratório e as complicações da VMI, 
melhorar a troca gasosa, reduzir o tempo de desmame e di-
minuir a incidência de re-intubação11-15.

Atualmente, há estudos utilizando a VMNI associada 
à extubação precoce como um novo método de retirada da 
VMI em pacientes com falhas no desmame, com os objetivos 
de diminuir as complicações da VMI e fornecer os benefícios 
já descritos2-4,16. Estes estudos sugerem que a VMNI pode fa-
cilitar a liberação do ventilador nestes pacientes. 

Esta revisão de literatura tem como objetivo avaliar os 
efeitos deste novo método de desmame na troca gasosa, no 
trabalho respiratório, na duração de VMI, na permanência 
na UTI e nos custos hospitalares.
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deseNvoLviMeNto

Foram realizadas pesquisas bibliográficas por meio das 
bases de dados MedLine, COCHRANE, LILACS, PEDro  
e CINAHL. As palavras-chave utilizadas foram: noninvasive 
ventilation, early extubation, weaning failure e suas sinonímias; 
restringindo o período de tempo para os artigos referentes ao 
tema do estudo de 1992 e 2004.

Dessa pesquisa, utilizando a leitura de título e abstract, 
foram selecionados 79 artigos nas línguas portuguesa e in-
glesa, e dentre esses, apenas 24 foram utilizados, sendo 18 a 
partir de leitura de textos e seis artigos a partir de referências 
bibliográficas. Desses, 11 são artigos que se referem à eficácia 
da VMNI e os outros 13 foram introduzidos para comple-
mentarem questões relacionadas à VMI e à VMNI. 

Quanto aos tipos de desenhos de pesquisas descritos nos 
artigos relacionados à VMNI, foram encontradas as seguin-
tes classificações: experimentais foram seis; quase experimen-
tal, dois; observacional, um e de revisão, um.

A VMNI é definida, então, como uma técnica de ventila-
ção mecânica empregada através de  máscara nasal ou facial 
que funciona como interface paciente/ventilador sem uma 
via endotraqueal, com o intuito de aumentar a ventilação 
alveolar melhorando as trocas gasosas e reduzindo o traba-
lho respiratório dos pacientes com insuficiência respiratória 
(IResp)10-12. Essa técnica é uma opção para tentar evitar a in-
tubação endotraqueal, além de tratar e prevenir os sintomas 
resultantes da hipoventilação pulmonar, reduzir possíveis 
complicações da VMI e o período de hospitalização10-12. Re-
centemente, estudos têm demonstrado a utilização da VMNI 
também como uma alternativa para o desmame.

A partir da década de 30, surgiram trabalhos pioneiros 
que descreveram a técnica e os benefícios do uso da ventila-
ção com pressão positiva, oferecida através de máscara para 
pacientes com IResp de variadas etiologias. O uso da VMNI 
na Insuficiência Respiratória Aguda (IRespA), para evitar a 
necessidade de intubação endotraqueal, foi descrito primei-
ramente nos anos 80 por Meduri e col.17 

Um número crescente de trabalhos, criando uma casuís-
tica consistente, tem sido sucessivamente publicado, enalte-
cendo o poder da VMNI em evitar a intubação, diminuir a 
freqüência de complicações relacionadas à VMI e o tempo de 
permanência na UTI para os pacientes com IResp11-15. Além 
disso, de acordo com Vitacca e col.18, a pressão de suporte 
não-invasiva parece ser tão eficaz em relação à sensação de 
dispnéia e ao esforço do diafragma em gerar volume corrente, 
quanto à pressão de suporte invasiva. Eles acreditam que tal 
fato se deve à dissipação da resistência para vencer a mesma 
no tubo endotraqueal.

Durante o início dos anos 90, em várias experiências sem 
controle9,19, a VMNI foi aplicada em pacientes que tinham 
sido ventilados por um longo período. As primeiras evidên-
cias dessa aplicação no auxílio do desmame são referentes ao 
seu uso em pacientes com extubação acidental ou IResp pós-
extubação. Dentre essas experiências, pode-se citar um estu-
do publicado em 1992, o de Udwadia e col.19 que relataram 
em estudo observacional, o uso de VMNI para desmamar 22 
pacientes dependentes do respirador. Seu grupo de pacientes 
era variado, incluindo doenças da caixa torácica, fraqueza 
dos músculos respiratórios e IResp após cirurgia cardíaca. 

Previamente à tentativa de VMNI, os pacientes haviam re-
cebido ventilação mecânica (VM) convencional com média 
de duração de 31 dias e todos tiveram experiência sem êxito 
na tentativa de desmame tradicional. Vinte dos 22 pacientes 
foram desmamados com VMNI, dois dos 20 pacientes falha-
ram e necessitaram de re-intubação. 

Em 1993, Restrick e col.9 realizaram um estudo quase ex-
perimental com 14 pacientes portadores de doenças variadas 
que foram encaminhados para o estudo em razão das dificul-
dades no desmame ou pela possibilidade de apresentar essas 
dificuldades posteriormente. A VMNI nasal foi iniciada, uma 
vez que os pacientes estavam respirando espontaneamente ou 
estavam em condições estáveis com uma SIMV < 5 irpm ou 
com uma PSV < 10 cmH2O. Inicialmente, a VMNI era forne-
cida continuamente e depois era reduzida gradualmente, mas 
os autores não descreveram o tempo deste período inicial. Foi 
observado no estudo que a VMNI obteve sucesso em 87% 
do total de tentativas no desmame, além de um aumento na 
PaO2 (p=0,011) e uma redução na PaCO2 (não significativo). 
Os autores consideraram que a VMNI pode reduzir o tempo 
de permanência em UTI facilitando as implicações econômi-
cas e psicológicas do paciente.

No estudo de Kilger e col.20, também um estudo quase 
experimental, utilizaram a VMNI para o tratamento de 15 
pacientes sem DPOC preexistente. Todos os pacientes tinham 
de preencher os seguintes critérios de inclusão: VMI por um 
período mínimo ≥ 72 horas; saturação de oxigênio (SaO2) ≥ 
90% com oxigênio suplementar limitado a 6 L/min durante 
respiração espontânea através de tubo-T. Os critérios para a 
extubação precoce estavam relacionados aos dados gasomé-
tricos e a mecânica respiratória. Naturalmente, estes critérios 
foram muito mais liberais (volume corrente ≥ 3 mL/kg, FR 
≤ 40 irpm, Índice de Tobin ≤ 190, PImáx ≥ -20 cmH2O) do 
que os usados na literatura3,4,15,21,22 e conseqüentemente, tal-
vez fosse presumido que a faixa de re-intubação naqueles pa-
cientes seria alta. Os pacientes eram tratados com dois modos 
de VMNI, iniciando-se 30 minutos depois da extubação com 
CPAP de 5 cmH2O, durante 30 minutos, seguido diretamen-
te pela PSV de 15 cmH2O com PEEP de 5 cmH2O, durante 
outros 30 minutos. Se os valores de estudo fossem benéficos, 
a PSV com a PEEP, durante um mínimo de 30 minutos era 
administrada, no mínimo, 6 vezes por dia. Foi descoberto 
que ambos os modos de VMNI melhoraram a troca gasosa 
e o padrão respiratório e reduziram o shunt intrapulmonar 
e o trabalho respiratório. Os resultados mais benéficos fo-
ram descobertos para a PSV. A duração média da VMNI 
foi de 8,5 ± 1,7 horas (p<0,05) somente 2 de 15 pacientes 
foram re-intubados, obtendo uma taxa de 87% de sucesso 
no desmame.

Ferrer e col.23, em uma revisão da literatura, encontraram 
diversos trabalhos - alguns já descritos3,4,18, nos quais se ins-
tituía a VMNI após extubação precoce ou em pacientes que 
apresentassem IRespA após extubação que aparentemente 
havia obtido sucesso. Eles observaram que esta nova técni-
ca foi mais eficaz na presença de doença pulmonar prévia e, 
além disso, os pacientes se encontravam hemodinamicamente 
estáveis, com um bom nível de consciência, sem febre e com 
reflexo de tosse preservado. Dessa forma, seria difícil deter-
minar a eficácia e o papel da VMNI nestes pacientes que 
apresentavam quadro clínico estável. Entretanto, os autores 
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argumentaram que este método seria uma maneira de obter 
um menor índice de complicações associadas à VMI.

Como mostra a tabela 1, o primeiro estudo controlado foi 
publicado em 1998 por Nava e col.4, utilizando a VMNI como 
uma estratégia para o desmame de pacientes com DPOC agu-
dizada, após um período de 48 horas de VMI. Eles seleciona-
ram um grupo de cinqüenta pacientes intubados com IResp 
hipercápnica que falharam após um teste inicial em tubo-T. 
Vinte e cinco foram mantidos intubados e outros 25 foram 
extubados e imediatamente aplicada a VMNI. No grupo 
tratado com a ventilação convencional, a pressão de suporte 
foi inicialmente 17,6 ± 2,1 cmH2O, sendo reduzida gradual-
mente com tentativas intermitentes de respiração espontânea 
realizadas duas vezes ao dia através do tubo-T ou de CPAP 
com uma PEEP (positive end expiratory pressure) menor que 
5 cmH2O. Já no grupo de VMNI, a pressão de suporte foi 
inicialmente 19 ± 2 cmH2O e reduzida de 2 a 4 cmH2O ao 
dia, levando-se em consideração a tolerância do paciente. 
Nesse grupo, o tempo de respiração espontânea era, a cada 
dia, aumentado gradualmente. Foi, então, observado que a ga-
sometria nos dois grupos permaneceu constante durante todo 
o período de suporte ventilatório. Entretanto, os pacientes do 
grupo de VMNI obtiveram menor tempo de ventilação mecâ-

nica e menor estadia em UTI. Além disso, o estudo mostrou 
maior incidência de pneumonia nosocomial, mortalidade e ne-
cessidade de suporte ventilatório no grupo VMI.

Em outro estudo, realizado em 1999 por Jiang e col.16 fo-
ram selecionados 93 pacientes de uma UTI ventilados meca-
nicamente e que estavam em processo de desmame. Após a 
extubação, eles foram distribuídos em dois grupos aleatoria-
mente, sendo que um grupo recebeu oxigenioterapia e o ou-
tro grupo, tratamento com Biphasic Positive Airway Pressure 
(BIPAP). Os autores observaram que 73 pacientes foram des-
mamados com sucesso. Vinte pacientes foram re-intubados, 
sendo 7 do grupo de oxigenioterapia e 13 do grupo VMNI, 
porém estes resultados não tiveram relevância estatística. 
Dessa forma, os autores concluíram que a VMNI deveria ser 
tentada apenas se houvesse um critério rigoroso dos pacien-
tes para a IRespA.

Girault e col.3 realizaram um estudo prospectivo e alea-
tório, objetivando avaliar a utilização da VMNI como extu-
bação sistemática e como técnica de desmame, para reduzir a 
duração da VMI em pacientes com IResp e que apresentam 
desmame difícil. Além disso, compararam essa técnica com o 
desmame convencional utilizando a PSV em VMI. As variá-
veis estudadas foram o tempo total de duração do paciente em 

Nava S 
e col. 
(1998)

Experimental 50 pacientes 
com DPOC

Após uma falha 
na tentativa de 
tubo-T, os pacientes 
eram extubados 
e imediatamente 
aplicada a 
VMNI. Os que 
continuavam 
na VMI, a PS 
era reduzida 
gradualmente e 
eram  realizadas 
tentativas de 
tubo-T. A VMNI 
era aplicada 
continuamente 
por 48 h ou até 
que ela fosse bem 
tolerada e depois 
intercalada com 
oxigenioterapia

Duração 
de suporte 
ventilatório

16,6 ± 11,8 dias grupo VMI vs 
10,2 ± 6,8 dias grupo VMNI  
(p = 0,021)

O estudo relatou que 
a VMNI aplicada 
precocemente quando 
há falha no desmame 
reduzem o tempo 
de permanência em 
UTI, a incidência de 
PNM nosocomial e 
melhorou a sobrevida. 
Mas os autores 
recomendaram novas 
investigações para 
avaliar a eficácia 
clínica dessa prática 
em pacientes com 
IResp hipoxêmica

Tempo de 
permanência em 
UTI

24,0 ± 13,7 dias grupo VMI vs 
15,1 ± 5,4 dias grupo VMNI  
(p = 0,005)

Dados 
gasométricos  
(pH e PaCO2)

Foi melhor no grupo VMI 
(p=0,001) somente no 
momento da intubação 
e foi similar entre os dois 
grupos durante a respiração 
espontânea

Complicações 
associadas à VMI 

28% grupo VMI vs 0% grupo 
VMNI desenvolveu pneumonia 
nosocomial

Taxa de 
mortalidade após 
60 dias

92% grupo VMI vs 72% grupo 
VMNI (p = 0,009)

Sobrevida
8% grupo VMNI vs 28% grupo 
VMI morreram nos primeiros 
60 dias

Jiang JS, 
Kao SJ, 
Wang SN  
(1999)

Experimental
93 pacientes 
de doenças  
variadas

Após a extubação 
os pacientes eram 
alocados para os 
grupos. A IPAP 
era programada 
inicialmente cerca 
de 12cmH2O e a 
EPAP era cerca de 
5cmH2O. Oxigênio 
suplementar era 
fornecido de 2 a 
15L/min. BIPAP 
era aplicado 
continuamente por 
72 horas e depois 
intercalado com 
oxigenioterapia

Sucesso no 
desmame

78,5% do total de pacientes 
obtiveram sucesso, mas não foi 
descrito se houve relevância 
estatística. Os autores 

concluíram que 
a VMNI deve ser 
tentada apenas se 
houvesse um critério 
de seleção rigoroso 
dos pacientes para a 
IRespA. Mesmo que 
a VMNI seja aplicada 
precocemente este 
fato não prediz 
resultados favoráveis.

Taxa de re-
intubação

Não houve diferença estatistíca 
significativa entre os dois 
grupos

tabela 1 - estudos experimentais sobre o Uso da ventilação Mecânica Não-invasiva como técnica de desmame
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Girault, 
C e col. 
(1999)

Experimental

33 pacientes 
com DPOC  e 
outras doenças 
restritivas ou 
mistas

Após 24h da falha 
na tentativa de 
tubo-T, os pacientes 
eram alocados 
para os grupos. A 
VMNI era fornecida 
inicialmente de 
forma intermitente 
de 2 a 4 h e 
intercalando 
com períodos 
de respiração 
espontânea com 
oxigenioterapia. No 
grupo controle, a PS 
era gradualmente 
reduzida até o 
paciente tolerar 
uma PS < 8cmH2O 
para a extubação

Sucesso no 
desmame

75% do grupo VMI vs 76,5% 
do grupo VMNI (NS)

Os autores 
consideraram esta 
técnica possível 
em pacientes com 
IResp aguda-crônica 
com dificuldade 
de desmame, pois 
reduziu a duração do 
suporte ventilatório 
diário durante o 
desmame sem 
aumentar o risco de 
falha mas não reduziu 
o tempo total de 
suporte ventilatório 
relacionado ao 
desmame

Tempo de suporte 
ventilatório total

3,46 ± 1,42 grupo VMI vs 11,54 
± 5,24 grupo VMNI (p=0,0001)

Tempo de 
permanência 
hospitalar

27,69 ± 13,09 grupo VMI vs 
27,12 ± 14,33 grupo VMNI (NS)

Tempo de 
permanência em 
UTI

14,06 ± 7,54 grupo VMI vs 
12,35 ± 6,82 grupo VMNI (NS)

Complicações 
associadas a VMI 

56,3% grupo VMI vs 35,3% 
grupo VMNI (NS)

Follow-up de 90 
dias

87,5% grupo VMI vs 100% 
grupo VMNI (NS) obtiveram 
maior sobrevida

Keenan, 
SP e col. 
(2002)

Experimental

81 pacientes 
com doenças 
variadas que 
desenvolveram 
IRespA após a 
extubação

Os pacientes que 
desenvolvessem 
IRespA dentro 
de 48h após a 
extubação eram 
alocados para 
os grupos (TP e 
VMNI). A VMNI 
era fornecida 
continuamente 
pelas primeiras 
12h e depois 
era intercalada 
com respiração 
espontânea. A 
TP consistia 
de oxigênio 
suplementar 
acrescentado de 
fisioterapia intensiva 
e farmacologia.

 Taxa de  
re-intubação

72% grupo VMNI vs 69% grupo 
TP (NS)

Os autores não 
recomendaram o uso 
rotineiro da VMNI 
para pacientes que 
necessitaram de 
suporte ventilatório 
por mais de 48h ou 
para aqueles que 
desenvolveram IRespA 
dentro de 48h após a 
extubação

Tempo total de 
VMI

8,4 ± 7,4 dias grupo VMNI vs 
17,5 ± 28 dias grupo TP (NS)

Tempo de 
permanência 
hospitalar 

32,2 ± 25,4 dias vs 29,8 ± 28,4 
dias grupo TP (NS)

Tempo de 
permanência  
em UTI

15,1 ± 10,9 dias grupo VMNI vs 
19,4 ± 25 dias grupo TP (NS)

Taxa de 
pneumonia

41% grupo VMNI vs 40% grupo 
VMI (NS)

Taxa de sobrevida 85% grupo VMNI vs 76% grupo 
TP (NS)

Ferrer, 
M e col. 
(2003)

Experimental
43 pacientes 
com doenças 
variadas

Após três falhas 
consecutivas de 
tubo-T os pacientes 
eram alocados 
para o grupo VMNI 
onde era aplicada 
imediatamente 
após a extubação 
de forma contínua 
nas primeiras 
24h e era retirada 
gradualmente. 
O outro era 
reconectado à VMI 
e a tentativa de 
tubo-T era realizada 
uma vez ao dia. 

Tempo de VMI 9,5 ± 8,3 grupo VMNI vs 20,1 
±13,1 grupo VMI (p=0,003)

Os autores 
concluíram que a 
VMNI é eficaz em 
reduzir o período de 
VMI em pacientes 
com falhas repetidas 
de desmame

Tempo total 
de suporte 
ventilatório

11,4 ± 8,0 grupo VMNI vs 20,1 
± 13,1grupo VMI (p=0,012)

Tempo de 
permanência 
hospitalar 

27,8 ± 14,6 grupo VMNI 
vs 40,8 ± 21,4 grupo VMI 
(p=0,026)

Tempo de 
permanência  
em UTI

14,1 ± 9,2 grupo VMNI vs 25 ± 
12,5 grupo VMI (p=0,02)

Taxa de re-
intubação

Não houve diferença 
significativa entre os grupos

Sobrevida após 
90 dias

19% grupo VMI vs 13% grupo 
VMNI (p=0,045)

tabela 1 - Continuação
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VMI e de suporte ventilatório, sucesso no desmame, as compli-
cações associadas a VMI, o tempo total da hospitalização e a 
permanência na UTI. Como resultado, os autores verificaram 
que não houve diferenças significativas entre os dois grupos 
estudados em relação a algumas variáveis. Mas em relação à 
duração diária de suporte ventilatório e ao tempo em VMI, 
houve uma redução significativa no grupo de pacientes que 
foram submetidos à VMNI em comparação ao grupo PSV 
(p=0,0001).

Foi também observada, em uma outra experiência con-
trolada e aleatória, a eficácia da VMNI durante o tratamento 
de pacientes de alto risco que desenvolveram IResp durante 
as primeiras 48 horas depois da extubação21. Comparando o 
grupo VMNI com o do tratamento convencional, não houve 
nenhuma diferença na faixa de re-intubação ou mortalidade 
hospitalar. Semelhantemente, nenhuma diferença foi encon-
trada na duração da ventilação mecânica ou extensão da UTI 
ou estadia hospitalar. Assim, os autores não recomendaram 
o uso rotineiro da VMNI em pacientes com IRespA dentro 
de 48 horas após a extubação mas consideram de alguma re-
levância o uso da VMNI precocemente à IRespA.

Em um ensaio clínico multicêntrico recente, Esteban e col. 
observaram o uso da VMNI em pacientes em situação clínica 
semelhante ao experimento de Keenan e col. Os pacientes ti-
nham que ter utilizado VMI por mais de 48 horas e ter uma 
extubação com sucesso após completarem o procedimento de 
respiração espontânea. Após a extubação, os pacientes foram 
observados por 48h e aqueles que encontrassem os critérios 
para IRespA dentro deste período eram aleatoriamente distri-
buídos para o tratamento com terapia padrão ou VMNI. De 
um total de 980 pacientes que haviam sido extubados eletiva-
mente, 244 desenvolveu IRespA dentro de 48h após a extuba-
ção, sendo que 221 pacientes foram aleatoriamente distribuí-
dos para o grupo de estudo – 114 para receber VMNI e 107 
para terapia médica padrão. Foi observado que a mortalidade 
de todas as causas na UTI foi mais alta no grupo VMNI do 
que no grupo terapia padrão, a taxa de mortalidade após a 
re-intubação foi maior no grupo de VMNI, porém não houve 

diferença estatistíca significativa na taxa de re-intubação en-
tre os dois grupos. A diferença entre os grupos em relação à 
permanência na UTI também não foi significativa. Outro fato 
documentado foi que o intervalo entre o desenvolvimento da 
IRespA e a re-intubação foi significativamente maior no grupo 
VMNI do que no grupo controle (média de 12 horas vs 2 horas 
e 30 minutos, p=0,02).

Em um outro estudo de Ferrer e col.2, com 43 pacientes 
alocados aleatoriamente, 33 tinham doença pulmonar crôni-
ca. Os pacientes foram distribuídos em dois grupos, em que 
um era extubado e imediatamente era aplicada a VMNI e  
outro era reconectado ao ventilador e o desmame tentado 
uma vez ao dia (desmame convencional). Os autores verifi-
caram que o grupo VMNI  houve maior probabilidade do 
sucesso de desmame não havendo diferença significativa na 
re-intubação entre os dois grupos. Outros dados observados 
foram não somente um índice maior de pneumonia nosoco-
mial e choque séptico no grupo de desmame convencional, 
como também maior sobrevida no grupo VMNI.

Os trabalhos apresentados nesta revisão de literatura 
utilizaram métodos variados no que diz respeito ao uso da 
VMNI após a extubação precoce e a maioria dos pacientes 
apresentavam DPOC e IRespA2-4,9,16,18,19,21,22, sendo que os es-
tudos se dividiram em experimentais, quase experimentais e 
observacionais.

Alguns estudos mostraram que o uso da VMNI como 
método de desmame pode reduzir o tempo de VMI se com-
parado com o desmame convencional em pacientes com fa-
lhas repetidas de desmame2-4,9,19,20. Em conseqüência disso, a 
duração do suporte total de VM, a incidência de pneumonia 
nosocomial, a duração de estadia hospitalar e de permanên-
cia em UTI também reduziram em três desses estudos2-4,9 .

Em relação às complicações, poucos estudos2-4,9 de-
monstraram a incidência de pneumonia nosocomial. Den-
tre tais estudos, Ferrer e col.2 e Nava e col.4, em estudos 
experimentais semelhantes, demonstraram melhora neste 
resultado; porém no estudo de Girault e col.3, também 
aleatório, não houve diferenças significativas em relação 

IPAP= Inspiratory Positive Airway Pressure; EPAP= Expiratory Positive Airway Pressure
NS= não significativo; PS= Pressão de Suporte; IRespA= Insuficiência Respiratória Aguda; TP= terapia padrão, PNM= pneumonia

Esteban 
A e col. 
(2004)

Experimental

221 pacientes 
de doenças 
variadas que 
desenvolveram 
IRespA após a 
extubação

Os pacientes 
eram extubados 
após tentativa de 
desmame e aqueles 
que apresentaram 
IRespA dentro 
das primeiras 48h 
eram alocados para 
receber VMNI ou 
terapia padrão. A 
VMNI era aplicada 
continuamente 
por 4h e depois 
intercalada com 
respiração não 
assistida e a 
TP consistia de 
oxigenioterapia, 
fisioterapia e 
fármacos  

Taxa de 
mortalidade total

25% grupo VMNI vs 14% grupo 
TP (p=0,048)

Os autores 
concluíram que a 
VMNI na IRespA  
após a extubação não 
é eficaz em evitar a 
re-intubação

Taxa de 
mortalidade após 
re-intubação

38% grupo VMNI vs 22% grupo 
TP (NS)

Taxa de  
re-intubação 48% vs 48% (NS)

Tempo de 
permanência em 
UTI

18 vs 18 dias (NS)

tabela 1 - Continuação
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à ocorrência de pneumonia nosocomial entre os grupos 
estudados. Essa diferença nos resultados pode ser em vir-
tude da pequena amostra, como o ocorrido no estudo de 
Girault e col.3. Além disso, os pacientes selecionados não 
permaneceram por um tempo prolongado na VMI como o 
ocorrido em Nava e col.4; sendo observada, então, maior 
tendência dessa complicação no grupo de VMI. Mesmo 
sendo esta uma das maiores complicações associadas à 
VMI, questiona-se então o fato de outros autores não te-
rem considerado tal assunto relevante. Foram citadas tam-
bém complicações relacionadas à VMNI como irritação 
cutânea facial e distensão gástrica4,19, mas não apresenta-
ram valor estatisticamente significativo. 

Comparando-se os protocolos de aplicação da VMNI, 
seis autores2,4,16,18,19,22 utilizaram a VMNI continuamente, 
enquanto três autores3,9,20 utilizaram-na de maneira intermi-
tente. Apenas em um estudo21, a VMNI foi utilizada conti-
nuamente nas primeiras 12 horas e intermitentemente nas 
seguintes. 

Dos seis estudos experimentais2-4,21,22, apenas em Nava e 
col.4 e Esteban e col.22 foram relatados os critérios de des-
mame. Pode-se pensar na necessidade em descrever tais cri-
térios, uma vez que tal fato poderia influenciar no resultado 
final do grupo VMNI. Dessa maneira, estando o paciente no 
modo PSV invasivo por um período prolongado de tempo 
e em redução gradual dos seus parâmetros até a aplicação 
da VMNI, poder-se-ia questionar se não haveria uma melhor 
adaptação deste paciente na respiração espontânea do que 
aqueles que imediatamente, após o modo controlado, são co-
locados em tubo-T.

No que diz respeito ao sucesso no desmame com VMNI, 
foi visto que a maioria2-4,9,19,20 obteve um resultado positivo; 
houve, no entanto, três estudos experimentais21,22 em espe-
cial que não confirmaram este resultado. Mas este fato po-
deria ser esperado, em alguns deles, visto que a instituição 
da VMNI foi realizada apenas quando os pacientes já esta-
vam em IResp, uma vez que já estaria estabelecido um de-
sequilíbrio entre a carga imposta e a capacidade de resposta 
a essa demanda e a VMNI não seria capaz de interromper 
esse ciclo. Além disso, os estudos não relataram o índice de 
re-intubação após a instituição da VMNI, sendo que apenas 
cinco2,16,20-22 descreveram este resultado, como Kilger e col.20, 
em que houve duas re-intubações dentro das primeiras 48 
horas de VMNI, já Esteban e col.22 não houve diferença 
significativa entre os dois grupos. Quanto aos critérios de 
extubação, observou-se que não foram idênticos em todos 
os estudos.

Foi observada uma redução na permanência hospitalar e 
em UTI somente em dois dos estudos analisados2,4. A redu-
ção nesses índices não foi bem descrita e, além disso, deveria 
ser considerado o tempo total em que estes pacientes foram 
ventilados e suas condições clínicas.

A redução nos índices de complicações e na duração da 
estadia hospitalar e em UTI reflete nos gastos financeiros 
das Unidades de Terapia Intensiva. Em Nava e col.24, com-
parando-se os recursos humanos e financeiros necessários 
para ventilar pacientes com DPOC instituindo-se a VMI ou 
a VMNI, os resultados foram muito similares durante as pri-
meiras 48 horas de VM e, após este período, houve uma di-
minuição neste recurso no grupo de VMNI. Isso talvez ganhe 

importância especial durante os períodos difíceis da VM que, 
freqüentemente, impõe não somente um desafio físico, mas 
também psicológico ao paciente.

Outro fator a ser discutido é a melhora nos dados gaso-
métricos. Observou-se que a maioria2-4,16,18,19,21,22 obtiveram 
resultados semelhantes e positivos entre os grupos estu-
dados. No estudo de Girault e col.3, em que a aplicação 
da VMNI ocorreu em períodos intermitentes, obteve-se 
este resultado positivo. Já em Kilger e col.20, em um estu-
do quase experimental, em que o período de aplicação da 
VMNI foi semelhante, obteve-se um resultado melhor no 
grupo VMNI. No que diz respeito ao trabalho respirató-
rio somente este último observou uma redução no grupo 
VMNI.

Dentre os estudos analisados, apenas Girault e col.3 e Nava 
e col.4, que são estudos experimentais, relataram um acompa-
nhamento contínuo dos pacientes durante o desmame, no qual 
eles eram avaliados em relação à oximetria, à pressão arterial, 
à ausculta pulmonar e ao eletrocardiograma.

Foi visto também que os estudos utilizaram método não 
encoberto, o que poderia ser uma limitação destes trabalhos, 
uma vez que isso poderia influenciar nos resultados.

Outras limitações citadas nos estudos são gravidade da 
doença16,20, excesso de secreção pulmonar2,16, maior dose de 
sedativos no grupo de desmame convencional2, ausência de 
grupo controle20 e técnicas de desmame diferenciadas2 e não 
controladas20. Todas essas limitações são fatores que inter-
ferem nos resultados causando um viés. Como foi visto, por 
exemplo, há uma tendência maior do grupo controle (des-
mame convencional) em receber terapia medicamentosa in-
tensificada. Questiona-se, então, se essa co-intervenção não 
influenciaria nos resultados.

Uma maneira de se concluir sobre a eficácia do desenho 
de um estudo é a presença ou não de follow-up, pois através 
do acompanhamento dos pacientes verifica-se a validação de 
um método também a longo prazo. Em nossa revisão de lite-
ratura, todos os trabalhos experimentais2-4,13,14,21 com exceção 
de um22, realizaram um  follow-up após suas intervenções.

CoNCLUsão

Alguns estudos experimentais demonstraram que a apli-
cação da VMNI na extubação precoce em pacientes que 
apresentaram desmame difícil ou desenvolveram IResp após 
a extubação, pode proporcionar uma redução na duração de 
suporte ventilatório invasivo, nos índices de complicações as-
sociadas à VMI e uma melhora na sobrevida. Porém, esses 
dados não foram consistentes, pois houve outras variáveis 
estudadas que não apresentaram diferenças estatistíca signi-
ficativas, como por exemplo, a melhora na troca gasosa, a 
redução do trabalho respiratório e dos custos hospitalares.

Os artigos revisados descreveram pesquisas bem desenha-
das, mas apresentaram um método de intervenção variado, 
deixando algumas lacunas, o que dificultou a análise, como 
por exemplo, o momento adequado para instituir e retirar a 
VMNI, os seus modos de aplicação e o protocolo adequado 
para desmamar os pacientes.

Dessa forma, são necessárias novas investigações experi-
mentais e com melhores critérios como parâmetros ventilató-
rios utilizados e homogeneidade da população para avaliar-
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mos a eficácia da VMNI em pacientes com desmame difícil 
ou com IResp pós-extubação. Assim, essa nova técnica de 
desmame pode ser útil como uma alternativa dentre as várias 
técnicas disponíveis.
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resUMo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A ventilação mecâ-
nica não-invasiva (VMNI) vem sendo utilizada para for-
necer suporte ventilatório aos pacientes com insuficiência 
respiratória (IResp) e falhas repetidas de desmame, facili-
tando assim uma extubação traqueal precoce, e conseqüen-
te redução das complicações associadas ao uso prolongado 
da Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), como fraqueza da 
musculatura respiratória, pneumonia nosocomial e aumen-
to do índice de morbidade e mortalidade. O objetivo deste 
estudo foi avaliar os efeitos desse novo método de desma-
me na troca gasosa, no trabalho respiratório, na duração 
da VMI, na permanência em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e nos custos hospitalares. 

CONTEÚDO: Embora alguns estudos controlados ci-
tados nesta revisão, demonstraram a eficácia da VMNI no 
desmame com extubação precoce e redução na incidência 
de complicações associadas a VMI, esses dados não foram 
consistentes, pois é preciso que se determinem critérios mais 
objetivos para deixar claras as reais vantagens da VMNI em 
relação à ventilação convencional. 

CONCLUSÕES: Essa nova técnica de desmame pode 
ser útil como uma alternativa dentre as várias técnicas já 
disponíveis.

Unitermos: Desmame, Extubação Precoce, Ventilação 
Mecânica, Ventilação Não-Invasiva
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