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RESUMO 

           Introdução: A ventilação não invasiva (VNI) é um método terapêutico baseado 

em suporte por pressão positiva ou por pressão negativa (menos frequente), e for-

necido via interface, podendo auxiliar pacientes com insuficiência respiratória aguda, 

nas diversas patologias existentes no setor de emergencia respiratória ou em outro.  

        Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar e descrever o uso da VNI em cri-

anças com insuficiência respiratória aguda (IRA), internadas em emergência com 

bronquiolite viral aguda (BVA), asma e pneumonia adquirida na comunidade (PAC). 

      Materiais e Métodos: Estudo longitudinal, descritivo, analítico e retrospectivo. 

Foi realizada coleta de dados através de prontuários, no período de 1 de julho de 

2014 a 30 de outubro de 2016. Estudou-se variáveis demográficas e clinicas que po-

deriam interferir no desfecho desses pacientes. Foi empregada a escala de insufici-

ência respiratória de Wood Downes (EWD). Foi considerado desfecho positivo a evo-

lução do paciente para macronebulização/ ar ambiente e negativo a evolução para 

ventilação mecânica invasiva. A análise estatística foi realizada com o software R 

versão 3.6.0 em estatística descritiva (freqüência, percentuais, média e mediana) e 

por regressão logística univariada e multivariada. 

  

    Resultados: Haviam 27(51%) pacientes do sexo feminino; 20 (37,7%) com 

pneumonia; 21(39,6%) com BVA e 12(22,7%) com asma. Dentre as variáveis demo-

gráficas, encontrou-se que quanto menor a idade maior a probabilidade de desfecho 

negativo (p < 0,001). Pacientes com BVA tiveram risco 77% menor de desfecho posi-

tivo, quando comparados com pacientes com asma. Para cada aumento de 1 unida-

de na EWD pré VNI, o risco de desfecho positivo diminuiu em 75%; assim como para 

cada aumento de 1 unidade na EWD na frequência respiratória, o risco de des-fecho 

positivo diminuiu em 9%. A cada aumento de 1 unidade na frequência cardía-ca, o 

risco de desfecho positivo diminuiu em 8%. Houve tendência a desfecho ne-gativo 

para pacientes em uso de pronga nasal. A cada aumento de 1 unidade na EWD na 

saturação pós VNI, o risco de desfecho positivo aumentou três vezes seu valor. (p < 

0,001) 



        Conclusão: Foi observado que o desfecho dos pacientes submetidos à VNI na 

IRA foi influenciado negativamente pela idade e pelas variações na EWD antes da 

aplicação de VNI. Observou-se também a contribuição da VNI no desfecho positivo 

evitando IOT.  

Palavras Chave:  Insuficiência respiratória aguda, ventilação não invasiva, escala 

de Wood Downes.  



ABSTRACT  

     Introduction: Noninvasive ventilation (NIV) is a therapeutic method based on 

posi-tive pressure support most commonly provided via the interface and can be 

used in acute respiratory failure and its various groups. 

        Objectives: The aim of this study was to evaluate and describe the use of NIV 

in children with acute respiratory failure (ARF) hospitalized in an emergency with 

acute viral bronchiolitis (AVB), asthma and community-acquired pneumonia (CAP). 

Demo-graphic and clinical variables that could interfere with the outcome of these 

patients were studied. 

       Materials and Methods: Descriptive longitudinal retrospective study. Data were 

col-lected through medical records of children hospitalized with from July 1, 2014 to 

Oc-tober 30, 2016. Wood Downes Respiratory Failure Scale (EWD) was employed. 

Pos-itive outcome was the evolution of the patient to macronebulization / ambient air 

and negative evolution to invasive mechanical ventilation. Statistical analysis was 

per-formed using R software version 3.6.0 in descriptive statistics (frequency, per-

cent-ages, mean and median) and by univariate and multivariate logistic regression. 

       Results: There were 27 (51%) female patients; 20 (37.7%) with CAP; 21 (39.6%) 

with AVB and 12 (22.7%) with asthma. Among demographic variables, it was found 

that the younger the higher the probability of negative outcome (p < 0.001). Patients 

with AVB had a 77% lower risk of positive outcome when compared to patients with 

asthma. For each 1 unit increase in pre-NIV EWD, the risk of a positive outcome de-

creased by 75%; As with each 1-unit increase in EWD in respiratory rate, the risk of 



positive outcome decreased by 9%. With each 1 unit increase in heart rate, the risk 

of positive outcome decreased by 8%. There was a tendency to negative outcome for 

patients using nasal prongs. With each 1-unit increase in post-NIV EWD saturation, 

the risk of a positive outcome increased three-fold. (p < 0.001) 
 

         Conclusion: It was observed that the outcome of patients undergoing NIV in ARI 

was negatively influenced by age and variations in EWD prior to NIV application. 

Keywords:   Accute breathing insufficiency, non invasive ventilation, Wood Downes 

Scale 
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1 INTRODUÇÃO 

A insuficiência respiratória aguda (IRA) é a incapacidade de o indivíduo pro-

mover a troca gasosa de forma adequada, ou seja, a incapacidade do sistema respi-

ratório em captar oxigênio (PO2) e/ou remover o gás carbônico (PCO2) do sangue e 

do tecido do organismo (1). 

Esta afecção é uma das mais frequentes na emergência pediátrica, com 

grande potencial de morbidade e mortalidade infantil. Segundo Carvalho et al.(2), as 

emergências respiratórias pediátricas estão entre as causas mais frequentes de in-

ternação hospitalar e óbitos em crianças menores de 1 ano de idade (1,2,3). É ne-

cessário o reconhecimento precoce e ações imediatas de tratamento da IRA para 

prevenir a parada cardiorrespiratória. A população pediátrica é particularmente sus-

cetível a desenvolver distúrbio respiratório de maior gravidade, em decorrência de 

diversos fatores inter-relacionados, que vão desde peculiaridades anatômicas a ca-

racterísticas fisiológicas e imunológicas (2). Dentre as condições anátomo- fisiológi-

cas das crianças que podem contribuir para a IRA estão: o maior metabolismo e 

maior consumo de O2; a língua maior, próxima ao palato mole facilitando a obstru-

ção da via aérea; a ventilação colateral (canais de Lambert e Poros de Kohn) po-

bremente desenvolvidos ou ausentes, favorecendo a formação de atelectasias; o di-

afragma perpendicular ao tórax e caixa torácica mais complacente ocasionando a 

incoordenação tóraco-abdominal no sono REM (Rapid Eye Movement), o pequeno 

diâmetro das vias aéreas com tendência à obstrução; o tórax em tonel diminuindo os 

movimentos compensatórios para aumentar o volume corrente; os pulmões com 

menos elastina nas crianças pequenas, ocasionando diminuição na propriedade de 

recolhimento elástico, com consequente diminuição na complacência pulmonar, e a 

musculatura respiratória menos desenvolvida com consequentes frequências respi-

ratórias mais elevadas (4,5). A IRA no paciente de baixa idade torna-se mais com-

plexa, devido principalmente as limitações quanto à maturidade pulmonar. No lacten-

te os sinais e sintomas são mais exuberantes do que em crianças maiores e no ado-

lescente (1,4,6). 
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A ventilação não invasiva (VNI), que consiste em ventilação mecânica de for-

ma não invasiva, ofertada através de interface quando por pressão positiva,  sendo 

esta a forma mais comum, e presente neste estudo; visando facilitar os cuidados e 

minimizar o sofrimento de pacientes com IRA, contribuindo para sua melhora e dimi-

nuindo a probabilidade de comorbidades. Teoricamente, a aplicação de VNI, na IRA  

permite recrutar alvéolos colapsados ou não ventilados, aumentar a capacidade re-

sidual funcional, melhorar a relação ventilação-perfusão, optimizar a dinâmica respi-

ratória, diminuir o trabalho respiratório e melhorar o intercâmbio gasoso (7,8). A VNI 

é cada vez mais usada para controlar a IRA em crianças, diminuindo a necessidade 

de ventilação mecânica invasiva (9). Muitos pacientes com IRA são tratados com in-

tubação traqueal e ventilação mecânica para correção da hipoxemia, hipoventilação 

e melhora do desconforto respiratório. No entanto, a intubação traqueal é associada 

a complicações e aumenta a necessidade do uso de sedativos e tempo de interna-

ção (10,11). A VNI provê assistência ventilatória sem necessidade de via aérea artifi-

cial. É cada vez mais aceita e empregada em casos de IRA em geral (6,12).   

Pons-Òdena et al. (13), estudaram pacientes entre 0 e 18 anos diagnostica-

dos com IRA, internados em unidades de tratamento intensivo (UTI), onde recebe-

ram VNI como tratamento inicial, segundo o protocolo do Grupo Respiratório da So-

ciedade Espanhola de Terapia Intensiva Pediátrica. A idade foi um importante predi-

tor para falha de VNI (sendo a menor idade correlacionada com a falha), assim como 

aumento na pressão positiva inspiratória nas vias aéreas (Ipap), aumento da 

freqüência cardíaca, e a menor relação Pa02/Fi02 (14). 

As recomendações para VNI em diversos grupos de IRA estão descritas no 

quadro 1. 

O presente estudo foi desenvolvido pela nossa observação da evolução clini-

ca de diversas crianças que deram entrada com IRA na emêrgencia pediátrica, prin-

cipalmente no outono e inverno de um hospital terciário do Rio de Janeiro. Foram 

estudadas as doenças existentes nos grupos de insuficiência respiratória aguda; 

avaliando a necessidade ou não de VNI; destacando-se três afecções principais, re-

correntes em emergência pediátrica: pneumonia adquirida na comunidade (PAC), 

bronquiolite (BVA) e asma. 
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     Quadro 1: VNI em diferentes tipos de IRA : evidencias e recomendações 

DPOC : Doença pulmonar obstrutiva crônica, SARA, síndrome da angustia respiratória agu-
da. 
A. Ensaios controlados e randomizados; B: mais que um ensaio controlado e randomizado e 
estudos de coorte; C: serie de casos ou dados conflitantes. 
Recomendado: primeira escolha para suporte ventilatório em pacientes selecionados. Proto- 
colo: pode ser usado em pacientes apropriados com monitorização cuidadosa. Opcional: 

indicável com seleção cuidadosa e monitorização do paciente.  

Fonte:  Adaptado de Hill NS, Brennan J, Garpestad E, Nava S.  Non Invasive Ventilation in 
acute respiratory failure, Crit. Care Med., 2007 Oct; 35 (10): 24027.                                                                                                                                                  

Tipo de IRA Nivel de evidência Recomendação

IRA Hipercapnica:

Exacerbação DPOC A Recomendado

Asma C Opcional

Facilitação extubação A Protocolo

IRA Hipoxêmica

Edema pulmonar cardiogênico A Recomendado

Pneumonia C Opcional

SARA C Opcional

Imunossuprimidos A Recomendado

IRA situações especiais

Pós- Operatório B Protocolo

Falha de extubação C Protocolo

Estado Terminal C Protocolo

Oxigenação pre intubação B Opcional

Facilitação da broncoscopia B Protocolo
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 FISIOPATOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

A IRA é definida como a incapacidade do sistema respiratório em promover 

adequadamente as trocas gasosas, ou seja, promover oxigenação e eliminação de 

gás carbônico (CO2) (15). Segundo Patel et al. (16), a IRA é um distúrbio no qual o 

nível de oxigênio (O2) no sangue fica mais baixo ou o nível de CO2 fica mais alto. 

A IRA é uma causa comum de internação em UTI pediátrica, cuja maioria das 

causas pode ser agrupada em três categorias: doença parenquimatosa pulmonar, 

obstrução das vias aéreas ou disfunção neuromuscular. Muitos pacientes com IRA 

são tratados com sucesso com suporte respiratório não invasivo. No entanto, em ca-

sos graves, os pacientes podem necessitar de intubação e ventilação mecânica in-

vasiva (15,17). A IRA pode ocorrer por diferentes mecanismos fisiopatológicos, 

como: hipoventilação, distúrbios de difusão, e distúrbios na relação ventilação/perfu-

são (V/Q). A oxigenação e eliminação do gás carbônico são dependentes do funcio-

namento da adequada ventilação alveolar, difusão e equilíbrio entre a ventilação al-

veolar e a perfusão (relação V/Q) (18). 

2.1.1 A hipoventilação 

Caracterizada pela ineficiente renovação do ar alveolar, por movimentação de 

quantidades inadequadas do ar atmosférico até os alvéolos. O sangue venoso che-

ga aos pulmões com baixas concentrações de O2 e elevadas concentrações de 

CO2, resultado do metabolismo celular inadequado, ocasionando a hipoxemia e hi-

percapnia (19). 
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2.1.2 A difusão 

Na difusão ocorre o espessamento da membrana alvéolo-capilar, dificultando 

a difusão passiva de O2 e CO2. Como há grande reserva funcional na capacidade 

de difusão, não é comum como causa isolada de IRA. Além disso, o CO2 é muito  

mais difusível pela membrana alvéolo-capilar do que para o O2, fazendo com que os 

distúrbios de difusão gerem hipoxemia sem hipercapnia. Na difusão ocorre meca-

nismo de compensação devido a hipoxemia, no qual o indivíduo passa a hiperventi-

lar, aumentando os níveis alveolares de O2 e reduzindo os de CO2, ocasionando, 

assim, hipocapnia. Somente em fases mais avançadas da IRA pode-se encontrar 

normocapnia ou hipercapnia (20). 

2.1.3 A alteração da relaçãoV/Q 

A alteração da relação V/Q é uma das causas mais comuns de IRA. Na bai-xa 

V/Q, parte do sangue que chega aos pulmões passa por alvéolos pouco ventila-dos 

ou não ventilados, com níveis baixos de O2, ocasionando deficit de oxigenação e 

consequente hipoxemia. A hiperventilação decorrente da hipoxemia e a maior ca-pa-

cidade de difusão do CO2 podem fazer com que não haja hipercapnia, exceto em 

formas mais avançadas e/ou graves de IRA (21). Outro mecanismo compensatório 

é a vasoconstrição hipóxica, caracterizada pela vasoconstrição na circulação para os 

alvéolos com baixa tensão de oxigênio, na tentativa de desviar o sangue para capila-

res cujos alvéolos estão ventilados, melhorando a V/Q. Este mecanismo, entretanto, 

pode vir a ser deletério quando as áreas de baixa V/Q são extensas, pois a vaso-

constrição será intensa na circulação pulmonar, gerando hipertensão pulmonar, 

comprometendo a ejeção do ventrículo direito, caracterizando o ‘cor pulmonale agu-

do’ (22). 

Denomina-se shunt a situação em que o sangue passa por alvéolos não venti-

lados (V/Q = 0) e de efeito shunt aquelas em que o sangue passa por alvéolos mal 

ventilados (V/Q baixa). 

A outra alteração de V/Q ocorre nas áreas alveolares ventiladas adequadamen-

te, porém mal perfundidas (ou não perfundidas), ao contrário da anterior elevada V/ 



Q (21). E ainda denomina-se shunt a situações em que o sangue passa por alvéolos 

não ventilados (V/Q = 0) (22). Os dados gasométricos na IRA são: 

PaO2 <55-60 mmHg, com o paciente respirando ar ambiente (FIO2=0,21) 

PaCO2 >50 mmHg, usualmente determinando acidose respiratória (pH <7,35)  (23) 



22! 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA IRA 

IRA pode ser classificada em pulmonar (tipo 1 ou hipoxêmica),  extra-pul-mo-

nar (tipo 2 ou hipercápnica), ou mista  (24). 

A IRA do tipo I, ocorre pelo comprometimento das trocas gasosas que se deve 

a alterações na membrana alvéolo capilar ou da relação V/Q. Na IRA tipo 1 as doen-

ças mais comuns que acometem os pulmões são: intersticiais, as de preenchi-mento 

ou compressão do parênquima e as de circulação pulmonar (21, 24). 

Na IRA do tipo II, a capacidade de troca gasosa entre os alvéolos e os capila-

res está mantida, mas aqueles encontram-se hipoventilados, portanto, não apresen-

tam níveis adequados de O2 e CO2 que permitam a troca gasosa. As doenças mais 

comuns que comprometem a ventilação na IRA extrapulmonar são: neurológicas, 

neuromusculares, as que limitam a expansão da caixa torácica e as obstrutivas (24). 

Na IRA mista ocorre a insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2, ou seja, a hipo-
xêmica e a hipercápnica, respectivamente. A principal doença, neste caso, é a a do-
ença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), na qual ocorre obstrução difusa das vias aé-
reas e hiperinsuflação pulmonar, reduzindo a contratilidade do diafragma levando a hi-

poventilação. Ao mesmo tempo, algumas vias aéreas podem estar completamen-te obs-
truídas, sobretudo por secreções, o que determinará baixa ou não da venti-lação das 
unidades alveolares correspondentes, caracterizando baixa V/Q (25,26). 

2.3 CAUSAS MAIS COMUNS DA IRA 

As doenças e lesões que prejudiquem uma ou mais das três etapas da troca 

gasosa são responsáveis por desencadear mecanismos fisiopatológicos responsá-

veis pelo desenvolvimento da IRA. Por serem muitas as causas de IRA, podem ser 

divididas de acordo com cada etapa da troca gasosa prejudicada, a saber: (27) 
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2.3.1 Causas de hipoventilação 

• Lesões que acometem o centro respiratório (infecções, acidente vascu-
lar cerebral, neoplasia) 

• Lesões medulares ( trauma raquimedular, infecção, infarto, hemorragia, 
poliomielite, Guillain-Barré, mielite transversa, esclerose lateral amiotró-
fica) 

• Doenças neurológicas periféricas 
• Doenças neuromusculares 

•     Doença da parede torácica 

•                Doença da via aérea superior 
• Doenças difusas das vias aéreas inferiores ( asma, fibrose cística, 

DPOC) 

2.3.2 Causas de deficit de difusão 

• Infecciosas: tuberculose miliar, pneumonias virais, pneumocistose, histoplas-

mose. 
• Neoplasia: linfangite carcinomatosa; 
• Doenças inflamatórias: pneumoconioses, pneumonia de hipersensibilidade, 

sarcoidose, fibrose pulmonar idiopática.

2.3.3 Causas de déficit de V/Q 

a) Doenças com preenchimento alveolar: 

- pneumonia, edema agudo de pulmão, 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), hemorragia alveolar, contusão 

pulmonar. 

b) Doenças com colapso alveolar: 

- atelectasias, grandes derrames pleurais ou pneumotórax comprimindo o parênqui-

ma pulmonar; 

c) Doenças com obstrução completa ou colapso de pequenas vias aéreas: 

- DPOC e asma. 
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2.4 CAUSAS MAIS FREQUENTES DE IRA NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 

2.4.1 Pneumonia 

Segundo Yarzabal et al. (28), cerca de 120 a 156 milhões de casos de infec-

ções respiratórias agudas ocorrem por ano no mundo, com aproximadamente 1,4 

milhões de mortes. Dentre estas infecções, a pneumonia adquirida na comunidade 

(PAC) mata cerca de 1 milhão de crianças todos os anos, cuja maior parte ocorre 

nos países em desenvolvimento. 

 Segundo Medeiros et al, a pneumonia pode ser causada por diversos agen-

tes infecciosos, a bactéria Streptococus pneumoniae é uma das causas infecciosas 

mais comumente identificada em PAC na infância. A forma de contaminação mais 

frequente é a bacteriana, que atinge principalmente crianças menores de cinco anos 

de idade e idosos (29). Os vírus respiratórios contribuem com aproximadamente 

48% de toda a PAC  que requer hospitalização (30). 

A PAC é uma doença infecciosa, que acomete o parênquima pulmonar e per-

manece como uma das principais causas de hospitalização e morte entre crianças 

em todo o mundo, com quase 120 milhões de novos casos e um milhão de mortes 

anualmente, principalmente entre crianças menores de 5 anos. Os fatores de risco 

para PAC são: idade (menores de um ano), desnutrição, prematuridade, imunossu-

pressão, superpopulação, exposição passiva ao tabaco, exposição a combustíveis 

em ambientes fechados, moradia inadequada, superlotação nos locais, e período de 

inverno (13). 

2.4.2 Bronquiolite 

A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma infecção respiratória aguda de vias aé-

reas inferiores que afeta predominantemente crianças pequenas,menores de 2 anos, 

cuja ocorrência aumenta no outono e inverno no hemisfério sul, portanto com caráter 

sazonal (31,32,33). A maioria dos casos de BVA é leve e pode ser tratada em nível 

ambulatorial; 1% a 3% (dependendo da gravidade da doença) exigirá hospitalização 

(32, 34). Os fatores de risco associados à necessidade de hospitalização são: idade 
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jovem, parto prematuro, doença pulmonar crônica, cardiopatia congênita e sistema 

imunológico deficiente (35). 

Segundo Roque et al. (32), a fisioterapia respiratória na BVA poderia auxiliar na 

depuração das secreções respiratórias e melhorar a respiração (34). 

Em estudo retrospectivo, Nizarali. et al (31), analisaram pacientes com BVA, 

sendo observadas duas coortes: coorte A (crianças internadas na UTI pediátrica an-

tes da introdução da VNI de 2003 a 2005); coorte B (crianças internadas após a in-

trodução de VNI, de 2006 a 2008). Excluindo a VNI, a terapêutica de suporte foi 

igual nos dois grupos. Foram incluídas crianças com o diagnóstico de BVA por vírus 

sincicial respiratório e IRA geral numa amostra homogênea em relação a idade e 

não se excluindo comorbidades como cardiopatias congênitas e encefalopatia hipó-

xico isquêmica (31). Analisaram-se variáveis demográficas, clínicas e gasométricas. 

No Grupo B, o número de crianças que necessitou de ventilação invasiva foi menor 

que no grupo A. Também houve diminuição do número de casos de pneumonia as-

sociada a ventilação (PAV) e de intubação orotraqueal (37). 

Segundo Nizarali et al. (31), a VNI pode ser uma forma importante para trata-

mento quando os pacientes com BVA apresentam desconforto respiratório, levando 

à diminuição das complicações infecciosas e da necessidade de entubação (31,37). 

2.4.3 Asma 

A. asma é definida através da Global Initiative for Asthma (GINA- 2019) como 

processo inflamatório pulmonar causado por agente alergênico ocasionando hiper-

responsividade brônquica que produz episódios recorrentes de sibilância, dispneia, 

opressão torácica e tosse, particularmente durante noite ou manhã (38). 

As crises de asma são uma das causas mais comuns de frequentes consultas 

em emergência pediátrica e refletem o fracasso do tratamento de base (39). 

Segundo recomendações de American Thoracic Society (ATS) e da European 

Respiratory Society (ERS), nas ultimas diretrizes para uso de VNI na IRA a principal 

característica da asma aguda é o episódio súbito e reversível de broncoconstri- 

ção, levando a um aumento da resistência das vias aéreas que varia em gravidade. 

A alteração aguda na carga mecânica gera hiperinsuflação, aumento do esforço 

muscular respiratório e dispneia. A hiperinsuflação também reduz a eficiência da 
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musculatura respiratória e, assim, a bomba muscular respiratória pode se esgotar, 

levando à hipercapnia (40,41). 

A VNI é usada, juntamente com o tratamento farmacológico convencional, com 

o objetivo de diminuir o trabalho muscular respiratório, que está muito aumentado 

durante os episódios de broncoconstrição aguda,  melhorar a ventilação, diminuir a 

sensação de dispneia e, finalmente, evitar entubação e ventilação mecânica invasi-

va. Possivelmente porque episódios de asma aguda que requerem internação em 

UTI pediátrica (UTIPE) são incomuns, não há muita pesquisa publicada nesse cam-

po. Dada a incerteza das evidências, não foi oferecida recomendação sobre o uso 

de VNI para IRA devido à asma. Porém em seu estudo observacional retrospectivo, 

Fernandes et al constataram que pacientes adultos com asma apresentaram bom 

desfecho quando submetidos a VNI (42). 
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2.5 OXIGENOTERAPIA 

A oxigenoterapia é um importante recurso terapêutico para aqueles pacientes 

que cursam com IRA. Segundo Carvalho et al a oferta de oxigênio (O2) é manda-tó-

ria na IRA, mesmo com SatO2 >92%, para otimizar o transporte de O2 aos tecidos e 

diminuir o trabalho respiratório melhorando o volume minuto (Vol Min) (2). Se a cri-

ança estiver mantendo ventilação espontânea efetiva, pode-se administrar O2 por 

meio de numerosos dispositivos. A escolha do sistema de oferta de O2 é determi-

nada pela condição clínica da criança e pela concentração desejada de 02. O O2 

pode ser fornecido de várias formas, através de catéter nasal (Figura 1), máscara de 

Venturi (Figura 2), máscara de Hudson, máscara não reinalante entre outras, estabe-

lecendo- se a escolha de acordo com a adaptação do paciente. (2) 
 

Figura 1 – Canula nasal Figura 2 – Máscara de Venturi 

(http://www.gmimedicall.com) (https://www.lumiarsaude.com.br/mascara-facial-sistema-venturi-adulto/p) 

https://www.lumiarsaude.com.br/mascara-facial-sistema-venturi-adulto/p
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2.6  VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) 

A VNI começou a ser empregada na doença pulmonar restritiva, especialmen-

te durante a epidemia de poliomielite na década de 1950. A maioria das doenças 

pulmonares restritivas em pediatria é secundária a afecções neuromusculares. En-

quanto os defeitos genéticos de muitas afecções neuromusculares que afetam as 

crianças estão sendo identificados e até que a terapia genética esteja disponível, 

muitas delas terminam prematuramente à insuficiência respiratória (43). A IRA resul-

ta inicialmente de infecções torácicas recorrentes causadas por atelectasia, que pro-

gridem para hipoventilação noturna a partir da fraqueza muscular e da sensibilidade 

reduzida ao dióxido de carbono durante o sono. 

Problemas respiratórios relacionados ao sono como hipoventilação noturna e 

apneia obstrutiva do sono são bem documentados em crianças com doenças neu-

romusculares (44). Estes distúrbios relacionados ao sono quando não tratados, po-

dem levar ao desenvolvimento de IRA através de controle ventilatório inadequado, 

resultante da adaptação e regulação descendente das respostas ventilatórias à hi-

poxemia e à hipercapnia (45). 

Há hipóteses de que a VNI aja através de vários mecanismos no pulmão: 

1) melhora a mecânica ventilatória; 

2) alivia a fadiga dos músculos respiratórios; 

3) aumenta a sensibilidade ventilatória ao dióxido de carbono. 

A VNI pode ser fornecida, por pressão negativa ou pressão positiva (através 

de interface) sendo esta ultima modalidade a mais utilizada. Fisiologicamente a VNI 

traz os seguintes benefícios: melhora da força muscular pelo recrutamento alveolar, 

reexpansão de alvéolos colapsados; favorecimento da relação V/Q pela melhora da 

troca gasosa; alívio do esforço respiratório, diminuição da sobrecarga cardíaca exis-

tente na IRA e favorecimento da higiene através da varredura das secreções pulmo-

nares pelo mecanismo de depuração mucociliar (46). Dwyer et al descrevem que 



29! 

pacientes que usaram VNI associada a fisioterapia deixaram hospital com melhor 

função pulmonar devido ao aumento da capacidade respiratória (46). 

Embora comprovada primeiramente em doenças como exacerbações agudas 

de doença pulmonar obstrutiva crônica, edema pulmonar cardiogênico agudo e insu-

ficiência respiratória pós-operatória , o uso da VNI na IRA também foi descrita em 

pacientes imunodeprimidos com PAC, com interrupção ou falha na extubação e com 

asma, com diferentes graus de sucesso (29,39,40,43,45). 

Faltam, entretanto, dados em crianças. Em 2006 a maior série de pacientes 

pediátricos com IRA tratados com VNI foi descrita por Essouri et al.. Os autores rea-

lizaram estudo retrospectivo de 5 anos no qual o sucesso no uso da VNI dependeu 

muito da causa da IRA e da gravidade da doença, segundo os escores do risco pe-

diátrico de mortalidade PRISM (Pediatric Risk of Mortality Score) e do escore de 

gravidade PELOD (Pediatric Logistic Organ Dysfunction) no primeiro dia. Segundo 

os autores, também em adultos, a seleção de pacientes por instrumento de avalia-

ção de desconforto respiratório é importante no uso bem-sucedido da VNI (47). 

A aplicação da VNI em pacientes com IRA, principalmente do tipo 1, iniciada 

de forma precoce ou imediata ao diagnostico, possibilita resultado positivo, com im-

pacto financeiro favorável no sistema global de saúde. Nos casos do bom desfecho 

estabiliza-se o paciente, evitando assim a ventilação mecânica invasiva e conse-

quentemente o risco de infecção hospitalar (PAV), aumento no tempo de internação 

(aumento nos gastos hospitalares, medicação entre outros fatores), o risco de outras 

complicações associadas a ventilação mecânica invasiva e o aumento das interna-

ções em centro de terapia intensiva (47) . 

Embora o uso de VNI seja aconselhado principalmente para crianças com 

desconforto respiratório, é recomendado diferenciar aqueles que respondem ao tra-

tamento dos não responsivos, para evitar atrasar a intubação, se necessária, pio-

rando o desfecho do paciente segundo Khaloud S. et al (48). Preditores específicos 

de falha da VNI são importantes em sua observação, tais como: agravamento dos 

sinais vitais (por exemplo, frequência respiratória e frequência cardíaca) após trata-

mento com VNI, presença de doença respiratória isolada versus disfunção de múlti-

plos órgãos e a relação saturação de oxigênio (SpO2) / fração inspirada de oxigênio 

(FiO2) (31, 49). 

A relação SpO2 /FiO2 é usada como um indicador clínico para hipoxemia, cuja 

menor razão indica maior gravidade; números abaixo de 200 desta relação são con- 
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siderados indicadores de gravidade da IRA (26). Crianças com doença mais grave 

na admissão estão em risco aumentado de falha da VNI. 

Parâmetros fisiológicos antes do tratamento também foram relacionados à fa-

lha do tratamento: os pacientes que responderam bem apresentaram taxas de 

frequência respiratória, cardíaca e gasométricas melhores (28). Em particular, a res-

posta à terapia VNI é demonstrada pela melhora nas taxas respiratórias uma hora 

após o tratamento, com melhoria contínua nas horas subseqüentes. Da mesma for-

ma, as freqüências cardíacas dos responsivos mostraram melhoria 2 a 6 horas após 

a intervenção. Em contraste, a maior necessidade da elevação de FiO2 e me-nor 

relação SpO2 / FiO2 dentro de uma hora de tratamento tem sido associado à fa-lha 

no tratamento (30). Por fim, crianças com doença respiratória subjacente são menos 

propensas a falhar do tratamento com VNI em comparação com crianças com outros 

tipos de comorbidades (27,49). 

Foram encontrados poucos estudos semelhantes ao aqui descrito. Alguns auto-

res estudaram a respeito da VNI em doenças específicas e seus comportamentos, 

como Paula e Barreto , descrevendo a aplicação de VNI em asma durante a infância 

e observando melhora ou piora do quadro após aplicação (50). Carrillo et al , estu-

daram a VNI na PAC e na IRA grave, em 184 pacientes: 102 com IRA e 82 com do-

ença cardíaca ou respiratória prévia. Foi definido como sucesso da VNI a não intu-

bação e a não internação em UTI permanecendo pelo menos 24 horas na enferma-

ria (51). Franklin et al. demostraram que a VNI diminuiu a necessidade de intuba-ção 

endotraqueal, melhorou a evolução clínica, e reduziu as complicações infeccio-sas 

na BVA por vírus sincicial respiratório com IRA (52). 

Kogo et al., publicaram estudo retrospectivo com adultos com insuficiência res-

piratória hipoxêmica que receberam tratamento com VNI. O quadro clínico e os re-

sultados dos pacientes com e sem alteração no nível de consciência foram compa-

rados; obtendo resultado de melhora para maioria dos casos, embora sem diferen-

ça estatística (53,54). 

Viscusi et al. propuseram análise da VNI em emergência pediátrica quanto 

aos efeitos fisiológicos da VNI e seu papel nas doenças respiratórias comuns encon-

tradas em emergência pediátrica, observando então melhora para maioria dos paci-

entes internados (55). Na maioria dos estudos, este último se destaca por ser mais 

semelhante ao presente estudo do ponto de vista metodológico, assim como, os de 
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Abadesso et al. no qual foram observados benefícios para crianças com IRA sub-

metidas a VNI (56). 

2.6.1 INTERFACES PARA VNI 

A interface é um dispositivo para aplicação de VNI por pressão positiva, geral-

mente de material flexível para boa adaptação a região facial, podendo o material 

ser de silicone, evitando lesões na pele ou vazamentos (principalmente na região 

dos olhos), sendo estes fatores prejudiciais a aplicação da técnica. A interface utili-

zada para aplicar a VNI pode ser uma máscara nasal (cobre o nariz, mas não a 

boca)[ Figura 3], orofacial (cobre o nariz e a boca)[Figura 4], facial total (cobre nariz, 

boca e olhos) ou um capacete (cobre toda a cabeça e parte do pescoço) (57). Se-

gundo Navalesi et al. (57) as máscaras nasais são frequentemente usadas em paci-

entes com insuficiência respiratória crônica por cobrirem menor área do rosto, permi-

tindo a fala e tosse, gerando maior tolerância, porém esta interface pode não funcio-

nar devido ao escape de ar pela boca. As máscaras orofaciais são preferíveis em 

pacientes com IRA, pois ao cobrir a boca garantem que o volume corrente expirató-

rio seja monitorado e que não haja perda de pressurização no caso de haver respi-

ração oronasal, não dependendo, desse modo, da colaboração do paciente. Sua 

principal desvantagem é frequentemente associar-se a lesões cutâneas e intolerân-

cia em longos períodos de uso segundo Nava et al. (58). 

As máscaras faciais totais surgiram devido a intolerância de alguns pacientes a 

máscara orofacial, relacionadas à lesão de pele ou vazamentos na região próxima a 

base do nariz, que levam ao ressecamento ocular, sendo mais confortáveis por não 

comprimirem a base do nariz do paciente, um dos locais mais sujeitos a lesões 

quando se usa máscaras faciais, e distribuem melhor a pressão local, gerando me-

nos lesão cutânea (58). 

Porém, de acordo com Gonzalez et al (59), seu volume interno e o vazamento 

são maiores, o que pode comprometer a eliminação do Co2 e alivio da sobrecarga 

da musculatura respiratória, reduzindo a eficácia da VNI. 

A reintrodução de interfaces ao lugar do tubo endotraqueal para a pressão po-

sitiva contínua nas vias aéreas (CPAP) ou VNI continua sendo um dos grandes 

avanços no cuidado com a IRA. Os primeiros relatos da eficiência da VNI foram pu- 
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blicados em 1989, segundo Meduri et al. e foram seguidos de inúmeras séries de 

casos no início da década de 1990 (60). Ainda há muito o que ser observado em re-

lação a eficácia da VNI na IRA, sendo a interface utilizada, uma grande ferramenta 

para o desfecho positivo do paciente em uso do método não invasivo. O sucesso da 

VNI está relacionado à população tratada, à técnica ventilatória utilizada e à interfa-

ce de VNI adotada (61). Segundo Holanda et al em seu estudo envolvendo máscara 

facial total, máscara nasal e máscara orofacial; a máscara facial total se mostrou be-

néfica para os pacientes com IRA, porém houve ressecamento de cavidade nasal 

(alguns solucionados com a umidificação), assim como relatos de claustrofobia (62). 

A máscara orofacial se mostrou mais tolerada que a nasal. Ainda segundo Kwok et 

al. ocorreram achados que corroboram com a crença comum que, em pacientes 

dispnéicos, as máscaras nasais são menos toleradas que as máscaras oronasais 

(63). 

A interface ótima para a VNI ainda não foi identificada; apesar de estudos com 

voluntários saudáveis fornecerem informações importantes, como os de Holanda et 

al. e Partinoni et al, ainda não está claro até que ponto seus achados podem ser ge-

neralizados à população de pacientes que sofrem de desconforto respiratório agudo 

(62,64). 

Figura 3 Figura 4  

Mascara Nasal para VNIPP Mascara orofacial para VNI 

Figura 3: Fonte: srvd.grupoa.com.br/oxigenioterapia  Figura4: https://interfisio.com.br/EFICACIA-DO-USO-DA-VENTILACAO-NAO-
INVASIVA-NA-UTI-PEDIATRICA/ 

http://srvd.grupoa.com.br/oxigenioterapia
https://interfisio.com.br/EFICACIA-DO-USO-DA-VENTILACAO-NAO-INVASIVA-NA-UTI-PEDIATRICA/


33! 

2.7 VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA: EFEITOS ADVERSOS 

A elevada incidência e a diversidade de complicações resultantes da utiliza-

ção da ventilação mecânica invasiva no tratamento da IRA, entre elas a PAV e a le-

são pulmonar induzida por este procedimento, foram os principais fatores que impul-

sionaram o surgimento de importantes estudos sobre o uso da VNI(70,71). 

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é um tipo de infecção 

nosocomial, e ocorre após mais de 48 horas de ventilação mecânica, podendo levar 

pacientes a dificuldades para sair do ventilador mecânico permanecendo no hospital 

por demanda de recursos médicos (65). As diretrizes clínicas de 2016 divulgadas 

pela IDSA (Sociedade de Doenças Infecciosas da América) relatam que a taxa de 

mortalidade da PAV nos Estados Unidos chegou a 13% (66). Na Europa, um estudo 

prospectivo multicêntrico relatou que a taxa de mortalidade em 30 dias da PAV foi de 

29,9%, a taxa de mortalidade precoce da PAV foi de 19,2% e ainda a taxa de morta-

lidade da PAV tardia foi de 31,4% (67). Uma meta-análise que incluiu 8282 casos de 

20 províncias da China indicou que a incidência cumulativa de PAV na China conti-

nental foi de 23,8% entre 2006 a 2009 (65). 

 Galal et al, em seu estudo no Cairo, referem que a taxa de mortalidade no 

grupo PAV foi significativamente maior em comparação com a não PAV (68). Da 

mesma forma, pacientes com PAV apresentaram maior taxa de mortalidade em um 

estudo em UTIP na Itália (41). Ao contrário, Huang et al., em Taiwan, referem que as 

taxas de mortalidade dos grupos PAV e não PAV eram semelhantes em uma UTIP 

(40). As taxas de incidência de PAV são maiores em países em desenvolvimento 

com recursos limitados (68). O estado imunológico alterado do paciente é um impor-

tante fator de risco para a aquisição de PAV. A incidência de PAV foi alta na primeira 

semana após a admissão na UTIP, enfatizando a importância de se aplicar estraté-

gias precoces de prevenção da PAV para reduzir a mortalidade. Porém mais estu-

dos prospectivos de caso-controle são necessários para avaliar os fatores de risco e 

desfechos desta afecção (68). 
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Segundo Meyer et al. os diferentes tubos traqueias e seus respectivos balo-

netes de oclusão da traquéia promovem, além de lesão local secundária à isquemia 

da mucosa da via aérea superior, agressão aos mecanismos de defesa pulmonar. 

Facilitam a ocorrência de PAV. Esta é, atualmente, a complicação mais temida rela-

cionada à intubação traqueal (69). 

2.8 ESCALA OU ESCORE DE WOOD DOWNES 

Este é um método de avaliação para pacientes com IRA no qual são analisa-

das respostas anátomo -fisiológicas ao dano respiratório, estabelecendo análise 

quantitativa do esforço ventilatório. Apresenta em sua composição a análise da 

frequência respiratória, freqüência cardíaca, ventilação, cianose, sibilos e tiragem. A 

Escala de Wood Downes (EWD) é contabilizada por pontuação variando de 0 a 14, 

no qual valores mais altos são obtidos para quadros de IRA mais graves. Pela classi-

ficação considera-se: leve (1 a 3 pontos), moderado (4 a 7 pontos) e grave (8 a 14 

pontos), (Anexo 1) (76). 

Segundo Garcia Sosa et al comparada com outras escalas como a Escala 

Pulmonar, a EWD tem melhor correlação com os dados clínicos e o tipo de trata-

mento farmacológico utilizado em crianças com IRA, especificamente, a asma (73). 

Já Martínez et al verificaram o comportamento da SatO2 em pacientes com IRA, no 

qual a pontuação obtida pela EWD mostrou correlação negativa moderada com sa-

turação periférica (r = -0,56, p < 0,001) (72). Pacientes com resultados de EWD mais 

altos obtiveram maior dessaturação. Por outro lado, a pontuação de EWD mais bai-

xa demonstrou níveis de Sat O2 mais altas, ou seja, melhores. Segundo Tanaka et al 

valores de SpO2 inferiores a 92% para os pacientes com PAC indicam alerta de in-

ternação (74). 

Calantin e Ballester (75), (76) consideram útil a EWD usada principalmente 

para gravidade da BVA, embora também tenha sido usada para avaliar a asma agu-

da, especialmente em crianças. No caso de pacientes com BVA em emergências 

pediátricas, a avaliação inicial permite, em muitos casos, começar com a terapia 

adequada para a gravidade estimada, muitas vezes evitando desfechos desfavorá-

veis. A avaliação de EWD de 3 ou menos pontos, implica em IRA leve, cujo trata-

mento pode ser iniciado com medidas físicas e salbutamol ou terbutalina, com avali- 
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ação adequada nas próximas 24-48 horas. Uma escala maior que 3 supõe uma IRA 

grave, que provavelmente requer nebulização com adrenalina, e avaliação posterior 

nas 2 horas seguintes, com terapia de acordo com as mudanças. O agravamento já 

indicaria internação hospitalar (75,76). A aplicação rotineira da EWD poderia unificar 

as avaliações e possíveis tratamentos; se mostrando assim, uma escala promissora 

(73). 

Hansen et al fizeram uma revisão retrospectiva de prontuários de pacientes 

com idade <17 anos admitidos com desconforto respiratório entre 2016 e 2017 esco-

lhendo os escores respiratórios do Sistema de Alerta Antecipado Pediátrico (PEWS), 

avaliação beira leito pelos sistemas neurológicos, cardiovasculares e respiratórios, 

correlacionado com a Escala Pulmonar (EP), avaliando as respostas clínicas de pa-

cientes que necessitaram de VNI em modo HFNC. Nesse estudo a EWD foi uma 

boa escolha, concluindo também que a VNI precoce e bem intitulada, através de 

uma boa avaliação, em enfermarias e emergências pediátricas pode melhorar signi-

ficativamente a sobrevida de crianças com IRA (91). 
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3 JUSTIFICATIVA 

Este estudo traz a reflexão sobre o uso da VNI e o cuidado na IRA na infân-

cia, dado o crescente aumento de pacientes nas emergências pediátricas em decor-

rência do perfil sazonal de certas afecções e do avanço terapêutico nos últimos anos 

que facilitou a qualidade de atendimentos e a sobrevida de tais pacientes. Estudou-

se o uso da VNI na fase inicial de doenças, segundo o perfil do paciente na fase ini-

cial da IRA à admissão na emergência pediátrica. 

Baseado em estudos anteriormente publicados, tendo em vista a necessidade 

de ampliar conhecimentos nesta área e melhorar as condições evolutivas das crian-

ças que dão entrada na emergência em angústia respiratória por IRA, se faz neces-

sário a adequada intervenção da VNI, especificamente, para estabilização do quadro 

de desconforto respiratório de modo a buscar a boa evolução clínica desde o início 

da doença. É uma oportunidade de melhora com menor tempo de internação, com 

maior comodidade, diminuindo comorbidades e facilitando o fluxo de atendimentos e 

de alta hospitalar. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO  GERAL 

Descrever a aplicação da VNI em pacientes pediátricos com IRA em um ser-

viço de emergência pediátrica de um hospital publico terciário. 

4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Descrever aspectos demográficos, clínicos e desfecho dos pacientes.  Des-

crever e avaliar as variáveis demográficas e clínicas dos pacientes e sua possível 

relação com o desfecho clinico. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 TIPO E LOCAL DE ESTUDO 

Estudo retrospectivo, longitudinal e analítico. Realizado em um único centro, 

na cidade do Rio de Janeiro, RJ, no setor de emergência pediátrica de alta com-

plexidade do Hospital Estadual Getúlio Vargas, localizado na Penha Circular, Rio 

de Janeiro, RJ. A escolha do centro foi baseada no nível de complexidade e na 

demanda assistencial do local (média de 2.398 internações em emergência pe-

diátrica a cada semestre- Fonte: Pró Saúde / Plano Estatístico -Processo No: 

E-08/001.2098/2014 - Data: 13/03/2014). 

5.2 PERÍODO DE ESTUDO 

A coleta de dados foi realizada de 1 de julho de 2014 a 30 de outubro de 

2016. Período de coleta escolhido aleatoriamente. 

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

          A população de estudo trata-se de crianças e adolescentes internados na 

emergencia pediátrica do Hospital Estadual Getulio Vargas com IRA submetidos a 

VNI. Foi realizada amostra por conveniência.   

Critérios de inclusão: pacientes, com idade entre 1 mês e 12 anos e 11 meses com 

diagnóstico de IRA que foram assistidos por VNI por pressão positiva (ANEXO)  

Critérios de exclusão : crianças com IRA de elevada gravidade com evolução ime-

diata para ventilação mecânica invasiva, sem utilizar VNI. 
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5.4 QUESTIONÁRIO APLICADO 

Os pacientes foram avaliados com escore de insuficiência respiratória  (Anexo 

1). 

Foi realizada coleta de dados através de questionário (Anexo 2), previamente 

aprovado pelo serviço de qualidade do hospital assistido, desenvolvido de acordo 

com as variáveis selecionadas para análise em estudo, com questões norteadoras 

ao preenchimento da tabela de dados, foram elaboradas e organizadas tais como a 

saber: características clínicas, demográficas, e evolutivas da internação. A EWD (73) 

foi a escala para IRA escolhida na avaliação do paciente antes e após o uso da VNI. 

Foi escolhida devido a rápida e simples forma de preenchimento, viabilizando sua 

utilização em uma emergência de grande complexidade com alta demanda de in-

ternações e com o perfil de admissão de crianças com IRA. 

5.5 COLETA DE DADOS E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Todos os dados coletados em estudo foram registrados e guiados por questi-

onário previamente estruturado pelo próprio pesquisador.  A coleta de dados foi rea-

lizada em setor de arquivo médico onde através dos prontuários existentes e organi-

zados na sessão de emergência pediátrica foram analisadas e registradas as infor-

mações inerentes a pesquisa. Realizou-se a coleta em próprio computador portátil 

(Macbook Air) com auxilio de planilha de Excel. 

Dados demográfico 

amarelo e  outras. 

1-Sex        (definição  de acordo com certidão de nascimento anotada em prontuá-
rio):

feminino e masculino

2- 
Idade

(definição de acordo com idade cronológica anotada em prontuário); 1 
mês

a 12 anos e 11 meses

3- Cor
(definição de acordo com  anotação em prontuário): negra, parda, 

branca,
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Dados de internação 

4- Data de internação (definição de acordo com anotação em prontuário) coletada à 

admissão do paciente. 

5- Diagnóstico (definição em evolução admissional e avaliação clinica/laboratorial do 

paciente descritas em prontuário). 

6- Escala de insuficiência respiratória, empregada a Escala Wood Downes- (EWD) 

(76). leve- 0 a 3; moderado:  4 a 7 e grave 8 a14 (anexo 1) 

- Avaliada a escala pré VNI e pós VNI 

Dados clínicos 

7- Data inicial da VNI (definição através da evolução em prontuário - documentação 

médica) 

8- Data final da VNI (definição através de evolução em prontuário) 

9 - Tempo por aplicação da VNI (definição através de análise do inicio e fim de VNI) 

10- Sinais vitais (definição através de anotações pré e pós aplicação de VNI obser-

vadas em evoluções multidisciplinares), a saber: 

.   FR (freqüência respiratória) - definida como quantidade de incursões respiratórias 

em um minuto, contabilizada através de relógio. 

.   FC (freqüência cardíaca) - definida como quantidade de batimentos     cardíacos 

em um minuto, contabilizada através de relógio. 

.   Sat O2 (saturação de oxigênio) - definida como porcentagem de oxigênio que seu 

sangue está transportando, comparada com o máximo da sua capacidade de trans-

porte, mensurada por oximetria de pulso por sensores periféricos. 

11- Dieta (forma de alimentação ou ausência tal como dieta suspensa)- definida 

através de anotação em prontuário. 

12- Ausculta Pulmonar (sons pulmonares)- definido através de anotações em pron-

tuário.  

13- Medicações ( medicações utilizadas durante internação pelo paciente)- definida 

através de anotações em prontuário.   
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14- Tipo de interface (definição através de anotações em prontuário), a saber: dis-

positivo adaptado a via aérea superior do paciente para fornecer a ventilação não 

invasiva por pressão positiva. A interface pode ser encontrada em diversas formas, 

escolhidas geralmente por adaptação do paciente. Máscara orofacial (material de 

silicone com formato anatômico em tamanhos P, M e G, adaptada a via respiratória 

oronasal) e pronga nasal (material de silicone em tamanhos infantil e pediátrico, es-

colhidos a partir do peso estimado do paciente, adaptação em cavidades nasais). 

15- Modo ventilatório e parâmetros da VNI (definição através de anotações em pron-

tuário). 

Modos ventilatórios utilizados em VNI: 1 nível de pressão (CPAP- continuou positive 

air pressure) e 2 níveis de pressão ( BIPAP- bilevel positive airway pressure), mo-

dos ventilatórios para VMI ( SIMV- ventilação mandatória intermitente sincronizada, 

SIMV/PCV- ventilação por pressão controlada, PSV- pressão de suporte ventilatório, 

RPPI- respiração por pressão positiva intermitente, TCPL- ciclada por tempo e pres-

são limitada /SIMV). 

Prótese ventilatória utilizada (SERVO I MAQUET) 

O Sistema de Ventilação Servo i é composto por uma Unidade do Doente (onde são 

misturados e administrados os gases) e uma Interface do Usuário (onde as progra-

mações são efetuadas e onde é monitorizada a ventilação). O ventilador fornece ao 

doente respirações controladas ou assistidas, seja com fluxo constante ou com 

pressão constante, utilizando uma concentração de oxigênio definida. (SIEMENS 

ELEMA AB, Röntgenvägen 2, Solna, SUÉCIA, SE-171 95) (Figura 5) 

Figura 5 – Sistema de ventilação Servo Fonte: P.V. MAQUET Critical CareRöntgenvägen 2, 
Solna – SuéciaSE-171 95 
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16- Data de alta ( definição através de anotações em prontuário) 
17- Desfecho positivo (evolução do paciente para macronebulização/ ar ambiente) 

18- Desfecho negativo (evolução do paciente para ventilação mecânica invasiva) 

5.6 DESENHO DO ESTUDO 

       Estudo retrospectivo, longitudinal e analítico. A avaliação admissional do pa-

ciente para aplicação da VNI (no serviço de emergência foi feita e seguida diaria-

mente pela EWD). 
               Após avaliação do paciente com indicação para aplicação de VNI foi preen-

chida a folha de avaliação/monitorização pré e pós aplicação. No primeiro momento 

foi feita a avaliação inicial (no primeiro dia após a primeira aplicação da VNI) e no 

segundo momento a avaliação final (no último dia após a última aplicação da VNI). 

Neste momento observou-se o desfecho do tratamento com VNI: se o paciente evo-

luiu para macronebulização/ a.a. ( ar ambiente) ou para intubação orotraqueal e 

consequentemente ventilação mecânica invasiva. 

. 
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5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados coletados foram armazenados inicialmente em uma planilha de Ex-

cel. As análises estatísticas foram realizadas com o software R versão 3.6.0 (The R 

Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria, 2019). 

Empregada regressão logística multivariada para estudar as variáveis relaci-

onadas ao desfecho. 

As variáveis categóricas foram expressas em termos de frequências absolu-

tas e relativas, e variáveis numéricas foram expressas por medianas e amplitudes 

inter-quartílicas (AIQ). Análises univariadas e multivariadas para fatores associados 

ao desfecho positivo foram realizadas. Na análise univariada, dados categóricos fo-

ram comparados utilizando-se tabelas de contingência e teste qui-quadrado; variá-

veis numéricas foram comparadas utilizando-se o teste U Mann-Whitney. A análise 

multivariada foi conduzida utilizando-se modelos de regressão logística binária com 

eliminação de variáveis. 

As variáveis candidatas para a análise multivariada foram aquelas que mos-

traram uma associação com o desfecho positivo com um valor-p ≤ 0,20 na análise 

univariada. Para se estimar a magnitude da associação entre a variável resposta 

Desfecho, razões de chance com intervalos de 95% de confiança (IC 95%) foram 

usadas. Todos os valores-p menores do que 0,05 foram considerados estatistica-

mente significativos. A qualidade do ajuste da regressão logística foi avaliada pelo 

teste de Hosmer-Lemeshow. 
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    6 ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi pautado nos princípios éticos regulamentados pela Resolução 

número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e submetido ao CEP UFF pela Pla- 

taforma Brasi l com aprovação em 21 de Janeiro de 2018, CAAE 

98444918.7.00005243, respeitando todos os critérios éticos e não apresentando 

conflito de interesse. 
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7 RESULTADOS 

Durante o período do estudo foram incluídos 53 pacientes. Haviam 27(51%) 

pacientes do sexo feminino e 26 (49%) do sexo masculino. Os dados clínicos e de-

mográficos estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características dos pacientes

Características N=53

Sexo masculino, n (%) 26 (49%)

Idade (meses), mediana (AIQ) 31,2 (4,6-76,1)

Cor, n (%)

      Branco 17 (32%)

      Pardo/Negro 36 (68%)

Diagnóstico, n (%)

      Pneumonia 20 (37,7%)

      Bronquiolite 21 (39,6%)

      Asma 12 (22,7%)

Medicações, n (%)

      Antibióticos 19 (35,8%)

      Antibióticos com broncodilatadores 18 (34,0%)

      Broncodilatadores 16 (30,2%)

Dieta, n (%)

      Oral 28 (52,8%)

      0 20 (37,8%)

      Sonda nasoenteral 5 (9,4%)

Escala Wood Downes pré VNI, mediana (AIQ) 9 (7-9)

Frequência respiratória (irpm), mediana (AIQ) 60 (40-68)



Legenda: AIQ, amplitude inter-quartílica; irpm- incursões respiratórias por minuto;  
bpm – batimentos por minuto 

Das variáveis demográficas a idade apresentou grande valor significativo, 

demonstrando maior tendência para pacientes com menor idade evoluírem para 

ventilação mecânica invasiva (p.valor 0,001). 

As variáveis cor e sexo não apresentaram significância estatística. 

Frequência cardíaca (bpm), mediana (AIQ) 152 (140-165)

Saturação O2(%), mediana (AIQ) 93 (90-95)

Modo VNI/parâmetros, n (%)

      simv/pcv 42 (79,2%)

      não simv/pcv 11 (20,8%)

Interface VNI, n (%)

      Orofacial 42 (79,2%)

      Pronga nasal 11 (20,8%)

Tempo total VNI (horas), mediana (AIQ) 12 (8-20)

Tempo VNI por aplicação (horas/dia), mediana (AIQ) 3 (2-4)

Ausculta pulmonar, n (%)

      Sibilos 8 (15,1%)

      Roncos/crepitações 17 (32,1%)

      Sibilos com roncos/crepitações 28 (52,8%)

Escala Wood Downes pós VNI, mediana (AIQ) 4 (3-6)

Frequência respiratória (irpm) pós VNI, mediana (AIQ) 30 (25-42)

Frequência cardíaca (bpm) pós VNI, mediana (AIQ) 132 (120-150)

Saturação O2(%) pós VNI, mediana (AIQ) 98 (96-98)

Desfecho = Positivo, n (%) 43 (81,1%)
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e Em relação ao diagnóstico houve predomínio de desfecho negativo para os paci-

entes com BVA (de 100 % dos pacientes que evoluíram para desfecho nega-tivo 

60% apresentavam BVA); a menor prevalência de pacientes com desfecho ne-gativo 

foi na asma (de 100% da amostra em desfecho negativo 10% tinham asma). ( p.va-

lor = 0,3077). 

A variável medicação não apresentou significância estatística enquanto a va-

riável dieta demostrou predomínio de pacientes em dieta 0 para desfecho negativo 

(80%) ( P.valor = 0,06351) 

EWD pré VNI foi encontrada pontuação mediana 8 para desfecho positivo e 

pontuação mediana 9 para desfecho negativo, mostrando menores valores para o 

desfecho positivo. ( p valor = 0,001). 

A freqüência respiratória e a freqüência cardíaca demostraram valores meno-

res correlacionados com o desfecho positivo, com mediana de 55 incursões por mi-

nuto e 150 batimentos por minuto, respectivamente. ( p valor = 0) 

Na variável interface houve grande predomínio ao desfecho positivo para 

mascara orofacial ( 86%) 



48! 

Para variável tempo de VNI, houve tendência para pacientes que evoluíram 

com desfecho negativo para maior valor de tempo de uso da pressão positiva. (p va-

lor = 0).   

De acordo com a tabela 2, houve maior prevalência de pacientes que evoluí-

ram para desfecho positivo (para aqueles pacientes com maior SatO2) (0,001).  

Tabela 2 – Características dos pacientes de acordo com o desfecho

Características Desfecho positivo Desfecho negativo valor-p*

 (n=43; 81,1%) (n=10; 18,9%)  

Sexo masculino, n (%) 21 (48,8%) 5 (50%) 0,9472

Sexo feminino, n (%) 22 (51,2%) 5 (50%)

Idade (meses), mediana (AIQ) 37,2 (5,7-98,3) 3,7 (2,6-37,1) 0,01498

Cor, n (%) 0,8759

      Branco 14 (32,6%) 3 (30%)

      Pardo/Negro 29 (67,4%) 7 (70%)

Diagnóstico, n (%) 0,3077

      Pneumonia 17 (39,5%) 3 (30%)

      Bronquiolite 15 (34,9%) 6 (60%)

      Asma 11 (25,6%) 1 (10%)

Medicações, n (%) 0,1199

      Antibióticos 16 (37,2%) 3 (30%)

      Antibióticos com broncodilatadores 12 (27,9%) 6 (60%)

      Broncodilatadores 15 (34,9%) 1 (10%)

Dieta, n (%)
0,00635

1

      Oral 27 (62,8%) 1 (10%)

      0 (dieta suspensa) 12 (27,9%) 8 (80%)

      Sonda nasoenteral 4 (9,3%) 1 (10%)

Escala Wood Downes pré VNI, mediana (AIQ) 8 (7-9) 9 (9,0-9,8) <0,001



Legenda: AIQ, amplitude inter-quartílica; irpm- incursões respiratórias por minuto; bpm – batimentos por 
minuto. 

*Análise univariada: Dados categóricos foram comparados utilizando-se tabelas de contingência e teste 
qui-quadrado, e variáveis numéricas foram comparadas utilizando-se o teste U Mann-Whitney. 

Frequência respiratória  (irpm), mediana (AIQ) 55 (38,0-62,5) 68,5 (64,3-81,8)
0,00123

1

Frequência cardíaca (bpm), mediana (AIQ) 150 (137-158)
176,5 

(155,5-180,0)
0,00308

4

Saturação O2 (%), mediana (AIQ) 93 (91-95) 89 (88,3-90,8)
0,00161

2

Modo VNI/parâmetros, n (%) 0,3518

      simv/pcv 33 (76,7%) 9 (90%)

      não simv/pcv 10 (23,3%) 1 (10%)

Interface VNI, n (%) 0,01135

      Orofacial 37 (86%) 5 (50%)

      Pronga nasal 6 (14%) 5 (50%)

Tempo total VNI (horas), mediana (AIQ) 12 (7-19) 18 (12-23) 0,1347

Tempo VNI por aplicação, mediana (AIQ) 3 (2-3) 6 (4-6)
0,00227

3

Ausculta pulmonar, n (%) 0,8041

      Sibilos 7 (16,3%) 1 (10%)

      Roncos/crepitações 14 (32,5%) 3 (30%)

      Sibilos com roncos/crepitações 22 (51,2%) 6 (60%)

Escala Wood Downes pós VNI, mediana (AIQ) 4 (3-4) 9 (9-10) <0,001

Frequência respiratória (irpm) pós VNI, mediana 
(AIQ) 28 (24,0-34,5) 70 (62-78) <0,001

Frequência cardíaca (bpm) pós VNI, mediana (AIQ)
130 

(119,5-138,0) 180 (180,0-181,5) <0,001

Saturação O2(%) pós VNI, mediana (AIQ) 98 (97-99) 91,5 (90,3-92,0) <0,001
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Observando-se a Tabela 3, conclui-se que a cada aumento de 1 mês na ida-

de do paciente, a chance de desfecho positivo aumenta em 2%, com IC de 0,2 % a 

5,2%. sexo e cor da pele não apresentaram significância estatística. Não houve di-

ferença significativa no risco de desfecho positivo quando se compara pacientes 

com pneumonia com pacientes com asma. No entanto, pacientes com BVA tive-

ram o risco 77% menor de desfecho positivo, quando comparados com pacientes 

com asma. 

Pacientes com dieta oral tiveram risco 18 vezes maior de desfecho positivo 

do que pacientes com dieta suspensa (dieta 0). Não houve diferença significativa no 

risco de desfecho positivo quando se compara pacientes com dieta por sonda naso-

enteral com pacientes com dieta suspensa. Para variável EWD a cada aumento de 1 

unidade no Downes pré VNI, o risco de desfecho positivo diminui em 75%, com in-

tervalo de confiança de 40% a 99%, aproximadamente assim como cada aumento 

de 1 unidade na frequência respiratória, o risco de desfecho positivo diminui em 

9%, com intervalo de confiança de 4% a 16%. A cada aumento de 1 unidade na 

frequência cardíaca, o risco de desfecho positivo diminui em 8%. A variável Modo 

vni/parâmetros não apresentou significância estatística já para a variável interface 

foi demonstrado que pacientes com interface pronga nasal tem o risco 84% menor 

de desfecho positivo. 

A. última variável analisada foi a Sat O2 pós VNI ; constatando-se que a cada 

aumento de 1 (uma) unidade na saturação pós VNI, o risco de desfecho positivo 

aumenta 3 (três) vezes seu valor. (p.valor 0,001) 

Tabela 3 – Modelos de regressão logística univariada  dos fatores associados ao 
desfecho positivo

Variáveis Razão de chances IC 95% valor-p

Sexo

      Masculino 1,00

      Feminino 1,05 0,26 – 4,28 0,94718

Idade (meses) 1,02 1,002 – 1,052 0,0657

Cor

      Branco 1,00



      Pardo/Negro 0,89 0,17 – 3,74 0,876

Diagnóstico

      Pneumonia 0,51 0,02 – 4,63 0,586

      Bronquiolite 0,23 0,01 – 1,60 0,1979

      Asma 1,00

Medicações

      Antibióticos 0,35 0,02 – 3,13 0,39251

      Antibióticos com broncodila-
tadores 0,13 0,007 – 0,927 0,07909

      Broncodilatadores 1,00

Dieta

      Oral 18 2,86 – 353,8 0,0096

      Sonda nasoenteral 2,70 0,32 – 57,4 0,4167

      0 (dieta suspensa) 1,00

Escala Wood Downes pré 0,253 0,006 – 0,598 0,0117

Frequência respiratória (irpm) 0,91 0,84 – 0,96 0,00474

Frequência cardíaca (bpm) 0,92 0,87 – 0,97 0,00466

Saturação O2 (%) 1,55 1,16 – 2,27 0,00816

Modo VNI/parâmetros

      simv/pcv 0,37 0,02 – 2,32 0,3678

      não simv/pcv 1,00

Interface VNI

      Orofacial 1,00

      Pronga nasal 0,16 0,03 – 0,73 0,0182

Tempo total VNI (horas) 0,94 0,86 – 1,03 0,19444

Tempo VNI por aplicação (horas/
dia) 0,75 0,54 – 0,94 0,0388

Ausculta pulmonar



Legenda: IC, intervalo de confiança; irpm – incursões respiratórias por minuto; bpm – batimentos por 
minuto. 

*valor-p do teste de Wald da regressão logística binária. 

Legenda: IC, intervalo de confiança. 
Hosmer-Lemeshow χ2 = 4,89; GL = 8, valor-p = 0,7693 

Observações: 

Os fatores associados ao desfecho positivo no modelo de regressão logística 

multivariada foram idade e EWD pré VNI. Fatores associados a um maior risco de 

desfecho positivo são idades maiores, e menores índices de EWD pré. (Figuras 7 e 

8) 

      Sibilos 1,5 0,16 – 33,4 0,7445

      Roncos/crepitações 1,00

      Sibilos com roncos/crepita-
ções 0,79 0,15 – 3,51 0,7588

Escala Downes pós 0,306 0,07 – 0,54 0,00557

Frequência respiratória (irpm) 
pós VNI 0,87 0,79 – 0,93 <0,001

Frequência cardíaca (bpm) pós 
VNI 0,78 0,51 – 0,89 0,0356

Saturação O2(%) pós VNI 2,98 1,81 – 7,29 <0,001

    

Tabela 4 – Modelo final de regressão logística multivariada dos fatores associados ao desfecho 
positivo

Variáveis Razão de chances IC 95% valor-p

Intercepto - - 0,00625

Idade (meses) 1,03 1,006 – 1,072 0,04367

Escala de Wood Downes pré 0,18 0,038 – 0,512 0,00796

    



 

Figura 7 -  Gráfico de correlação entre 
desfecho positivo e idade 
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Figura 8 -  Gráfico de correlação entre des-
fecho positivo e EWD pre VNI.  



                                                                                                                                               54! 

       

 8 DISCUSSÃO 

No presente estudo houve predomínio de pacientes do sexo feminino, embo-

ra sem diferença estatística. Não encontramos na literatura dados sobre desigualda-

de na distribuição quanto ao sexo. 

Na variável demográfica cor da pele houve predomínio de pardos e negros 

em 68% da população. Este achado pode ser explicado pela diferença sócio-

econômica desfavorável desses indivíduos em relação aos brancos existente no 

Brasil e, especificamente, no Rio de Janeiro (77). Estando a unidade hospitalar des-

te estudo em região periférica e menos favorecida financeiramente, prevaleceram 

indivíduos de baixa renda e negros, segundo dados do IBGE (censo de 2018) (77). 

Segundo agência de noticias do IBGE atualizada em maio de 2018, as estatísticas 

de cor ou raça produzidas mostram que o Brasil esta longe de ser uma democracia 

racial. Em média os brancos tem os melhores salários, sofrem menos desemprego e 

são maioria entre os que frequentam ensino superior, em contra-senso com os indi-

cadores sócio- econômicos da população negra/parda assim como indígenas, sendo 

estes desvantajosos. Tendo em vista que a saúde está correlacionada com educa-

ção, pode-se concluir a correlação destes achados em estudo, sendo desfavorável a 

prática da boa saúde na população de baixa renda, prevalecendo negros e pardos. 

Segundo Fernandes, mesmo após 130 anos de abolição ainda é difícil a população 

negra ascender economicamente no Brasil estando o pais estruturado no racismo 

institucional (78). Pode ser explicado através destes dados sócio econômicos a res-

posta a análise estatística da segunda tabela, onde a variável desfecho negativo 

está relacionada com a cor parda/negra, havendo percentual de 70% neste grupo. 

Já a variável demográfica idade, cuja mediana de 31,2 meses foi encontrada, 

estaria de acordo com outros estudos como o de Odena et al no qual pacientes de 

menor idade são mais susceptíveis à IRA (79). 

A idade apresentou forte correlação com o desfecho, sendo observada na re-

gressão logística univariada que a cada aumento de 1 mês na idade do paciente, a 

chance de desfecho positivo aumenta em 2%. Assim, o grupo de pacientes de baixa 
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idade apresentou maior probabilidade de desfecho negativo, confirmando hipóteses 

que colocam a imaturidade anatômica pulmonar e do organismo em geral como fator 

predisponente para esse desfecho. Também se observou neste estudo uma corre-

lação com a idade e o grupo de BVA, caracteristicamente de crianças pequenas 

(80). 

No presente estudo a idade baixa foi um predidor de insucesso na VNI, à se-

melhança dos estudos de Òdena et al (79) que mostram que a idade menor que 6 

meses é um forte preditor de falha. Isso poderia ser explicado por características 

anatômicas e fisiológicas, que fazem com que essa faixa etária apresente IRA grave 

com maior frequência que em outras idades. Além disso, estes pacientes realizam 

apnéias com maior frequência, e especialmente os prematuros, apresentam mais 

assincronismo paciente-ventilador do que os pacientes com mais de 7 meses (19). 

Por outro lado, as limitações tecnológicas dos ventiladores e das interfaces utiliza-

das nessa faixa etária menor dificultam a aplicação da VNI podendo justificar tam-

bém o desfecho negativo nesta faixa etária. O estudo de Ódena et al foi de coorte 

prospectivo, realizado em uma UTI pediátrica, diferentemente de nosso estudo, feito 

em emergência pediátrica na fase inicial da doença. Mesmo em centros e fases da 

IRA diferentes os resultados foram semelhantes (79). 

A. PAC ocorreu em cerca de 38% da nossa casuística e a maior parte dos pa-

cientes com PAC submetida a VNI apresentou desfecho positivo. Apenas 3/10 ca-

sos apresentaram desfecho negativo. A estratégia para o manejo respiratório do pa-

ciente com PAC tem sido uma questão controversa. 

Em um estudo retrospectivo na Africa do Sul com crianças com PAC e idade 

inferior a 13 anos, recebendo VNI em modo HFNC (alto fluxo), foi verificado benefí-

cio. A VNI por alto fluxo é uma opção segura, eficaz e viável para a ventilação não 

invasiva de crianças com doenças respiratórias. A intervenção através da VNI redu-

ziu a permanência no leito dos hospitais, porém a maior parte de crianças que usou 

VNI em modo HFCN necessitou de auxílio como aspiração de vias aéreas. Formas 

aprimoradas para identificar falhas de VNI- HFNC seriam benéficas para estes gru-

pos segundo Hoffman et al (81). Na Europa em um estudo multicêntrico sobre práti- 

cas de VNI foi observada que, o uso geral de VNI fora das UTIPs foi maior durante o 

transporte comparado com emergência e enfermaria. Quanto à causa da IRA a VNI 

foi utilizada em PAC na maioria dos casos, seguindo com BVA, broncoespas- 
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mo, edema agudo de pulmão, obstrução de vias aéreas superiores, consecutiva-

mente e síndrome do desconforto respiratório agudo com bons resultados (82). Já 

em nosso estudo foi encontrado no setor de emergência, maior percentual de VNI 

em pacientes com BVA, seguido de PAC, podendo ser explicado pelo maior número 

de evoluções para VNI nesta doença devido a necessidade do suporte ventilatório 

se fazer maior na BVA. 

Quanto à VNI em PAC pequenos estudos retrospectivos sugeriram seus be-

nefícios na última década; Tomii et al. mostraram uma taxa de sobrevivência melho-

rada em pacientes com PAC, de 27% antes da introdução da VNI para 65% após 

(84). Yokoyama et al. referem que o tratamento precoce com VNI dentro de 24 horas 

da admissão foi um preditor significativo de sobrevida em pacientes com pneumonia 

Intersticial (83). Por outro lado, o insucesso da VNI também foi relatado em 55% dos 

pacientes com uso de VNI por Alto fluxo, e a mortalidade entre os pacientes que re-

ceberam VNI permaneceu alta (6), diferente dos achados neste estudo, no qual a 

maior parte dos pacientes com PAC submetidos a VNI apresentou desfecho positivo. 

Em apenas 3 casos de um total de 10 houve desfecho negativo ou seja 30% do to-

tal. Assim, a estratégia para o manejo respiratório do paciente com PAC tem sido 

uma questão controversa, sendo importante maiores estudos sobre o assunto. 

O diagnóstico de BVA ocorreu em cerca de 40% da nossa casuística,  A BVA 
é a principal causa de emergências médicas durante o inverno em crianças menores 

de dois anos de idade, indo ao encontro com achados deste estudo (33). Em países 

desenvolvidos a taxa de mortalidade por BVA é baixa devido a pouca evidência de 

comorbidades associadas, o que geraria o óbito (35). De acordo com Carrol et al, 

em um estudo retrospectivo de bebês com BVA, cujo desfecho primário foi o cui-

dado escalonado (isto é, hospitalização com cânula nasal de alto fluxo, ventilação 

não invasiva ou invasiva ou internação em terapia intensiva) e o desfecho secundá-

rio as respostas a terapêutica, o escore clínico preditivo de recebimento de atendi-

mento escalonado para BVA permitiu discriminar o risco desse desfecho durante a 

internação (85). Neste estudo, os pacientes que evoluíram para desfecho negativo 

foram os com BVA menores de 24 meses e com comorbidades como afecções car- 

díacas. Segundo Sigurs et al há fortes evidências de danos irreversíveis nas vias aé-

reas e redução da função pulmonar em adultos que foram hospitalizados por bron-

quiolite na infância, sendo importante aprimorar técnicas de melhoria para essa 
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doença (34). Ainda fazendo jus aos investimentos em maiores estudos, foi visto que 

as crianças que tiveram BVA por vírus sincicial respiratório (VSR) no início da vida 

demonstraram ter uma maior incidência de asma / sibilância no futuro (86). 

No presente estudo, a regressão logística univariada mostrou poucos 

casos de desfecho negativo, isto é 10/53 (18,9%) casos, cuja maioria (60%) tinha 

BVA. Quando comparados com pacientes com asma, o diagnóstico de BVA tem ris-

co 77% menor de desfecho positivo. Cabe lembrar que pacientes com asma tem 

idades maiores e, assim, menor probabilidade do desfecho negativo. Segundo Mor-

tamed et al. o benefício da VNI é significativo em algumas situações como a BVA, 

porém questionável em outras (87). 

Pacientes com asma corresponderam 12/53 (22,7%) casos, dos quais 10% 

tiveram desfecho negativo. A VNI mostrou boa resposta para este grupo, corrobo-

rando com estudos de outros autores como Abramo T. et al. que verificaram que, a 

pressão positiva nas vias aéreas (BiPAP) em crianças com asma na fase aguda, 

pode ser um tratamento eficaz (88). Demonstraram que o BiPAP funciona diminuin-

do a sobrecarga de músculos inspiratórios fadigados, fazendo um efeito direto de 

broncodilatação, compensando a PEEP intrínseca e recrutando alvéolos colapsados, 

atingindo sua capacidade pulmonar total mais rapidamente. Infelizmente, em depar-

tamento de emergência pediátrica (PED) o BiPAP é subutilizado e a análise de qua-

lidade é inexistente (88). 

A VNI pode ser usada, juntamente com o tratamento farmacológico convenci-

onal, com o objetivo de diminuir o trabalho muscular respiratório, muito aumentado 

durante os episódios de broncoconstrição aguda, para melhorar a ventilação, dimi-

nuir a sensação de dispneia e, finalmente, evitar entubação e ventilação mecânica 

invasiva, ocasionando um bom desfecho do quadro. Crises de asma na infância que 

requerem internação em UTI são pouco comuns. Há poucas pesquisas publicadas 

nesse campo. Estudos baseados na fisiologia dão algum suporte ao uso de CPAP, 

porém se faz necessário maiores estudos a respeito (88). 

O BiPAP funciona diminuindo a sobrecarga de músculos inspiratórios fadiga-

dos, um efeito direto de broncodilatação, compensando a PEEP intrínseca e recru-

tando alvéolos colapsados que reduzem o trabalho respiratório do paciente e atin-

gem sua capacidade pulmonar total mais rapidamente. Infelizmente, em departa-

mento de emergência pediátrica o BiPAP é subutilizado e a análise de qualidade é 
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inexistente. Estes autores realizaram um Programa de Melhoria Contínua de Quali-

dade PED BiPAP (CQIP) de 2005 a 2013 onde foi avaliado, usando análise descriti-

va para os principais resultados de uso (segurança, configurações, terapêutica e 

disposição do paciente), trazendo como resultados uma menor freqüência respirató-

ria, normalizando pós uso, aumento de volume corrente e diminuição na escala de 

gravidade da asma (88). Foi observada excelente adesão sem complicações (ape-

nas 0,5% pacientes foram intubados). Porém quando a asma é comparada com ou-

tras doenças não apresenta resultado significativo para desfecho de VNI . Já em 

nosso estudo, quando asma é comparada com BVA é observado risco 77% menor 

de desfecho positivo para este ultimo (p valor = 0,1979), no entanto quando se com-

para asma e PAC não há significância estatística, equivalendo ao estudo de Abramo 

et al (88). 

Segundo Consenso Brasileiro de Ventilação mecânica, de 2014, nos casos 

em que o paciente apresenta crise grave, porém mantém o nível de consciência, po-

derá ser tentada a VNI com o auxílio da máscara de CPAP (com alto fluxo), man-

tendo-se o valor da PEEP ao redor de 5 cmH2O ou com o auxílio do modo BIPAP, 

ajustando-se a IPAP para manter ventilação adequada e conforto do paciente (nor-

malmente 10 a 20 cmH2O) (89). Esta é uma técnica ventilatória muito interessante 

para a ventilação precoce dos pacientes em crise asmática, podendo, se bem utili-

zada e acoplada ao uso de medicação efetiva, evitar a intubação e a ventilação me-

cânica invasiva destes pacientes (89). A VNI, na crise de asma aguda, poderá ser 

aplicada, porém não existem estudos randomizados e controlados a respeito deste 

assunto. Ainda segundo consenso, para os casos de crise asmática grave e pro-

gressiva em que ocorre fadiga respiratória com conseqüente hipercapnia e hipoxe-

mia, com diminuição do nível de consciência e/ou parada cardiorrespiratória, será 

necessária a intubação traqueal, porém estes pacientes apresentam grande risco 

para barotrauma nestas condições por apresentarem áreas de aprisionamento de ar 

e hiperinsuflacão heterogêneas, sendo importante a boa aplicação da VNI quando 

possível, afim de evitar modos invasivos de ventilação (89). A asma, segundo di-ver-

sos estudos, apresenta boa aceitação a VNI apresentando bom desfecho, porém 

mais estudos em emergência pediátrica são necessários com maior tempo de ob-

servação e maior amostragem para que possamos chegar a uma resposta significa-

tiva e colaborar com a prática (89). 
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No presente estudo foram encontrados resultados que corroboram com os 

objetivos iniciais descritos, como a relação da EWD com o desfecho. Houve associ-

ação daqueles indivíduos com EWD mais baixos com desfecho positivo ou seja, os 

pacientes evoluíram para macronebulização/ar ambiente. Na análise univariada foi 

verificada a mediana da EWD pré VNI 8 ( 7-9), para aqueles que evoluíram para 

macronebulização/ aa enquanto que a mediana de EWD pré VNI 9 ( 9- 9,8) naqueles 

que evoluíram para ventilação mecânica invasiva ( pvalor 0,001). Assim, houve ten-

dência, mesmo que com pouca diferença entre as escalas dos grupos de desfecho 

positivo e desfecho negativo, para evolução macronebulização/aa no grupo de me-

nor escala pré VNI e na análise multivariada. A EWD pré demonstrou forte associa-

ção com o desfecho positivo onde os menores índices de escala pré VNI tenderam 

ao desfecho positivo Houve predominância na população de estudo de desfecho po-

sitivo, com EWD pós VNI mais baixos, mesmo naqueles com valores de escala pré 

VNI mais elevados, demonstrando respostas positivas a escolha do método não in-

vasivo. Na literatura foi demostrado em vários estudos que a avaliação clínica feita 

de forma adequada facilita o tratamento e o planejamento terapêutico do paciente 

melhorando a qualidade no cuidado e no manejo destes. A IRA é a principal causa 

de internações hospitalares e está associada à morbidade e mortalidade significati-

vas. A VNI, é atualmente o tratamento de primeira linha para IRA uma vez que está 

associada a uma redução na taxa de intubação conforme estudos anteriormente ci-

tados (56,61,89). 

Monitorar esses pacientes para a ocorrência de marcadores de falha da VNI é 

crucial, segundo Mortamed et al (87). Outros autores estudaram modos de avalia-

ção do paciente pediátrico em insuficiência respiratória e observaram que a EWD 

tem uma boa correlação com a condição clínica de crianças com crise asmática, 

bem como com o tratamento recebido (90). A escala WD foi validada por consenso e 

baseia-se nos mecanismos de compensação ativados antes da dificuldade respira-

tória devido à obstrução da via aérea. Sua principal força é incluir sintomas clínicos. 

Isso também fica evidente quando há uma boa correlação com saturação de oxigê-

nio e seu uso na clínica poderia permitir padronizar avaliações em qualquer lugar 

onde os pacientes são tratados (90). Estes mesmos autores colocam que a decisão 

do manejo clínico depende principalmente da gravidade da obstrução respiratória 

(90). Para isso escalas de avaliação foram observadas e validadas em seu estudo 
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como a EWD, o índice pulmonar de Scarfone, Ellis, a avaliação clínica da asma, es-

core pulmonar (PS) entre outros. Algumas escalas usam apenas variáveis clínicas, 

mas outros se baseiam na saturação de oxigênio, pico de fluxo expiratório, testes de 

função pulmonar, frequência respiratória, freqüência cardíaca, PaO2 e PaCO2, ou 

combinações (73,74). A EWD foi de melhor desempenho. Em comparação com a 

Escala Pulmonar a EWD tem melhor correlação com os dados clínicos e o tipo de 

tratamento farmacológico utilizado em crianças com crise de asma (74). A aplicação 

rotineira da EWD poderia unificar as avaliações e possíveis tratamentos na IRA 

Corroborando com nossos achados, a EWD foi uma forte ferramenta 

para o cuidado criterioso do paciente. Dentre as análises existentes da EWD (anexo 

1) a SatO2 se mostrou uma importante variável de apontamento para a pontuação 

boa ou ruim (92). 

No presente estudo a SatO2 foi outra variável de grande correlação com o 

desfecho positivo, corroborando com achados de Lopez-Fernandez et al (92). Esta 

variável foi boa ferramenta de avaliação dos pacientes, constatando-se que a cada 

aumento de 1 (uma) unidade na saturação pós VNI, o risco de desfecho positivo 

aumenta 3 (três) vezes seu valor (p valor 0,001). A freqüência respiratória também 

presente na EWD, foi outra variável que demonstrou forte associação ao desfecho 

(pvalor 0,001), sendo os valores de freqüência respiratória mais baixos tanto pré 

quanto pós VNI associados com desfecho positivo. Do mesmo modo, a cada aumen-

to de 1 unidade na frequência respiratória, o risco de desfecho positivo diminui em 

9%, desta forma se torna importante para avaliação da criança admitida no setor de 

emergência. A IRA aqui é infecção resp aguda !! 

Outra variável avaliada foi a frequência cardíaca demonstrando também as-

sociação com o desfecho porém em menor valor que a freqüência respiratória. A 

cada aumento de 1 unidade na frequência cardíaca pós VNI, o risco de desfecho po-

sitivo diminui em 22%, com intervalo de confiança de 11% a 49%.( p valor 0,0356). 

Na literatura foi demonstrado para caso de insucesso de VNI a freqüência cardíaca 

em valores muito baixos pós aplicação da técnica terapêutica, ou seja, bradicardia 

devido a diminuição de retorno venoso, porém sendo ocasionado devido a 

valores de pressão positiva ao final da expiração ( EPAP) muito altos, ou gradiente 

de pressão elevados, não ocorrendo em nosso estudo (94). Segundo Ferreira et al, 

apesar dos importantes benefícios, a aplicação de VNI em intervenções respiratórias 



61! 

pode afetar a estabilidade hemodinâmica e cardiovascular pela redução do retorno 

venoso e do volume diastólico final do ventrículo direito o que diminui o débito car-

díaco (DC) e resulta em ajustes autonômicos para manter a homeostase, o que de-

mostra que valores inferiores de freqüência cardíaca pós aplicação acompanhados 

de desfecho negativo podem sinalizar descompensação hemodinâmica do paciente 

(94). Ainda segundo Pons-Òdena et al pacientes com maiores frequências cardía-

cas e maior pressão positiva inspiratória nas vias aéreas (fornecida pela VNI) em 2 

horas pós aplicação da técnica, apresentaram maior risco de falha ou seja, desfecho 

negativo, à semelhança do presente estudo (13). 

No que diz respeito a variável dieta, pacientes com dieta oral tiveram risco 18 

vezes maior de desfecho positivo. A autonomia da criança (alimentação sem inter-

corrências ou manutenção das atividades de vida diária) tem correlação direta com 

um quadro de IRA mais branda (95). Não foram encontrados estudos que avaliem a 

correlação da dieta com a VNI . Por outro lado, Farias et al orientam que nos lacten-

tes e recém nascidos deve-se ter cautela ao uso da pressão positiva devido a dis-

tensão gástrica, suspendendo o uso caso ocorra aerofagia com aumento do volume 

abdominal, o que não ocorreu em nossa população estudada. È indicado o uso de 

sonda nasogástrica para aqueles paciente que cursam ou apresentam riscos para 

distensão gástrica, afim de manter a aplicação de pressão positiva via VNI, sem in-

tercorrências segundo Pons-Òdena, et al. (13). No presente estudo não houve dife-

rença significativa no risco de desfecho positivo quando se compara pacientes com 

dieta por sonda nasoenteral com pacientes com dieta suspensa. O desfecho foi 

igual( p valor. 0,0096). 

Com relação ao tipo de interface, obteve-se resultado significativo demons-

trando que pacientes com pronga nasal tem o risco 84% menor de desfecho positi-

vo, quando comparados aos com interface orofacial. Mesmo que a maior parte da 

população estudada tenha feito uso da interface orofacial a maior parte da pequena 

amostra que utilizou pronga nasal evoluiu para desfecho negativo. Além disso, hou-

ve também correlação com a baixa idade e com o diagnóstico de BVA. Este aliás, foi 

o diagnóstico principal dos pacientes que usaram pronga nasal (90%), confirmando 

achados acima citados, onde conclui-se que a imaturidade pulmonar característica 

dos pacientes com menor idade e a dificuldade de adaptação a interface, são fatores 

que desafiam o bom desfecho pós aplicação de VNI nesta faixa etária (57). A 
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interface ideal é um dos pontos cruciais para o desfecho favorável do paciente que 

faz uso de VNI. Segundo Navalhesi et al ; embora o uso de máscara orofacial au-

mente o risco de broncoaspiracão e facilite a distensão gástrica, seu uso é geral-

mente o mais recomendado em pacientes com IRA, por permitir, quando comparada 

a máscara nasal, maior volume corrente, produzindo consequentemente, mais rápi-

da correção das trocas gasosas (57). Apesar dessas vantagens teóricas, não existe 

evidência suficiente para recomendar o uso da máscara facial ao invés da nasal 

para pacientes com IRA (63). 

Segundo Jhonston et al a escolha correta da interface levando em considera-

ção o tamanho e material, assim como sua boa aplicação inicial são de fundamental 

importância para o sucesso da VNI; ficando desta forma a sugestão para mais estu-

dos em relação as interfaces, afim de facilitar seu uso e maiores desfechos favorá-

veis ás crianças que deste método necessitam. 

O. modo ventilatório não foi uma variável significativa. Foram encontrados 

dois grupos na literatura: o primeiro se refere ao modo ventilatório Simv/Pcv e o se-

gundo não Simv/Pcv. A maioria dos casos utilizava Simv/Pcv e dos pacientes que 

evoluíram para desfecho negativo, 90% estavam neste modo ventilatório, prova-

velmente por ser o modo VNI com mais auxílio ao paciente dentre os outros (Cpap/ 

PSV) que utilizaram. Poucos estudos abordam observações sobre modo ventilatório 

em VNI especificamente. Sabe-se que os aparelhos de ventilação mecânica con-

vencionais atuais apresentam modo VNI não havendo diferença entre estes e ou-

tros aparelhos específicos para VNI, enquanto que em relação aos modos ventilató-

rios modernos não foi verificada diferença entre usar especifico para VNI ou para 

VMI. Os modos ventilatórios setados para VMI independente de ser invasiva ou 

não, mos-tram que os aparelhos de ventilação mecânica modernos apresentam 

mecanismos de compensação para assincronia, corroborando com estudos de 

Schettino et al (96). Teoricamente, qualquer ventilador mecânico e modo ventilatório 

podem ser utilizados para a VNI, desde que o seu funcionamento não seja prejudi-

cado pela presença de vazamento (97). 

Há relatos de uso bem sucedido de VNI com emprego dos modos CPAP, vo- 

lume controlado, pressão controlada, pressão de suporte e ventilação assistida (98). 

O CPAP é atualmente o padrão ouro para suporte respiratório na BVA moderada a 

grave. Ainda segundo Milési, no estudo de Tramontane embora a administração de 
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O2 por meio de cânula nasal de alto fluxo (HFNC) -outro mecanismo de VNI não 

empregado em nosso estudo - seja cada vez mais utilizada, não há evidências de 

sua eficácia e segurança em lactentes (98,99). 

Segundo Pons-Òdena um importante preditor de falha encontrado na coorte 

geral do estudo foi o uso inicial de CPAP, o que contradiz os achados de Jones et al 

(79,12). Desde o CPAP na apnéia grave, foi observado falha exceto em dois casos, 

talvez seja porque na maioria dos pacientes que receberam CPAP o aparelho não 

permitia medir pressões ou volumes ou compensar vazamentos. Por outro lado, o 

uso de ventiladores convencionais em crianças menores, mostrou resultados piores 

do que o uso de ventiladores específicos para VNI, contradizendo estudos ante-ri-

ormente relatados e estudo atual (12). Assim, o que ambos estudos possivelmente 

mostram são as limitações tecnológicas dos aparelhos utilizados, e nem tanto se o 

modo ventilatório pode ser um verdadeiro preditor. 

Algumas limitações do presente estudo podem ser apontadas. Uma delas 

ocorre porque a coleta de dados foi feita em dois momentos devido ao período de 

recesso do setor hospitalar responsável pelo armazenamento dos prontuários. A 

amostra reduzida se deveu ao fato do estudo ser retrospectivo, havendo dependên-

cia de anotações em prontuário, podendo gerar viés de informação. 

Uma forte significância estatística para correlação de idade e EWD com des-

fecho foi encontrada em regressão logística multivariada, como demonstrados nos 

gráficos expressos nas figuras 4 e 5. Fatores associados a um maior risco de des-

fecho positivo foram: idades maiores, e menores índices de EWD pré VNI, corrobo-

rando com estudos de Joshi et al. (100). Foi constatado que, estes achados de-

monstraram fatores importantes para observação de um bom desfecho em crianças 

submetidas a VNI por IRA. 
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9 CONCLUSÃO 

  - Foi encontrado predomínio de desfecho positivo em pacientes com maior 

idade e com menores valores de EWD. 

-  EWD e freqüência respiratória foram importantes preditores para decisão 

ao uso e avaliação regular da técnica escolhida. 

-  Foi observado desfecho positivo considerando sucesso na aplicação de 

VNI para maior parte da população em estudo (81,1%).                        
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Apêndice  1 - Questionário Aplicado ( Formulário - Aplicação de VNI Pediátrica)  
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