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1 Introdução  

A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é um método de fácil aplicação que não requer 

invasão da via aérea, podendo atuar na troca gasosa em diferentes níveis de pressão positiva ao final 

da expiração (LOPES et al., 2008). 

As cirurgias cardíacas são cada vez mais frequentes, devido o tempo de anestesia a capacidade 

pulmonar fica cada vez menor, necessitando de mais tempo em ventilação mecânica invasiva, após a 

extubação a VMNI é interessante para dar um suporte de pressão ao paciente, evitando que o paciente 

sinta grande desconforto, o teste para sucesso de extubação dura 48 horas, se o desmame da ventilação 

mecânica invasiva falhar o paciente deve ser intubado novamente, então a VMNI entra como um 

método preventivo, influenciando diretamente no tempo de internação do paciente e no índice de 

mortalidade. 

 

2 Material e Métodos 

O estudo se trata de uma revisão bibliográfica em que são abordados os efeitos da ventilação 

mecânica não invasiva. Foram pesquisados 142 artigos e utilizados apenas 21. Os critérios de inclusão 

foram artigos com, no máximo de 12 anos de publicação, que abordassem os temas de pós-operatório 

de cirurgia cardíaca e abdominal junto ao uso de ventilação mecânica não invasiva. Os critérios de 

exclusão foram artigos publicados antes de 2008 e que não tratam diretamente o tema.  

As palavras chave utilizadas foram: Ventilação mecânica não invasiva; pós-operatório de 

cirurgia cardíaca; pressão positiva em dois níveis; pressão intermitente contínua. As plataformas de 

buscas serão: SciELO, Lilacs e Medline. 

 

3 Resultados e Discussão 

Pereira et al. (2016), em seu estudo, observou o uso ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 

no pós-operatório (PO) teve resultados favoráveis. Em quatro de seus artigos analisados, foi usado a 

VMNI no pós-operatório de CC imediata em diferentes modos, em todos foram observados melhora 

na hemodinâmica do paciente, frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (f) e reversão da  
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insuficiência respiratória (IResp). 

As complicações de cirurgia cardíaca podem ser devido à anestesia, tempo em circulação 

extracorpórea (CEC) e devido a CC estar relacionada diretamente com a função pulmonar esses 

fatores são responsáveis pelas complicações pulmonares no pós-operatório imediato, evidenciando 

que a VMNI deve ser realizada afim de corrigir o mal funcionamento pulmonar (PEREIRA et al., 

2016). 

Em seus estudos, Coimbra et al. (2007) observaram que o uso de VMNI foi eficaz para pacientes 

com obesidade mórbida, sendo usada 48 horas após extubação. O ventilador não invasivo usado foi 

BiPAP com parâmetros de pressão positiva inspiratória (IPAP) em 12 cmH²O, pressão positiva 

expiratória (EPAP) em 8 cmH2O, tempo inspiratório de 0,3 segundos, frequência respiratória 08 

incursões por minuto, rampa de elevação 1 segundo, rampa 0,5 cmH²O e fluxo de oxigênio de 4L/ 

minuto. Separou os pacientes em 3 grupos no primeiro utilizando ventilador mecânico Veolar ou 

Amadeus, com PEEP e PS, segundo usando CPAP no aparelho Sullivan ou Solo, e no terceiro grupo 

BiPAP. Obtendo resultados favoráveis quando o paciente apresentava IResp no período máximo de 

72 horas. E não obteve resultado quando houve piora dos sinais vitais durante ou após a VMNI, 

pacientes foram submetidos a intubação novamente. Dos 57 pacientes incluídos no estudo, 31 

evoluíram com a VMNI e 26 necessitaram de intubação orotraqueal novamente. 

A VMNI mostrou-se promissora nas cirurgias de revascularização do miocárdio (CRM). Em 

um estudo controlado foram usadas duas aplicações, com os parâmetros de PSV 8cmH2O e PEEP 

8cmH2O, foram avaliados antes e depois das aplicações de VMNI, usando como método avaliativo 

o ventilômetro acoplado na máscara nasal, obtendo valores de volume corrente (VC), volume minuto 

(Vmin) e frequência respiratória (ALCÂNTARA; NAVES-SANTOS, 2009). 

 

4 Conclusão  

O estudo concluiu que o uso da VMNI é indispensável e de extrema importância, pacientes que 

foram submetidos a cirurgia cardíaca e IOT (intubação orotraqueal) vão se beneficiar da aplicação. 

Implicando diretamente na taxa de mortalidade, no tempo de hospitalização, e permanência em 

UTI, visto que quanto mais tempo acamado mais haverá perda de força na musculatura global. 

Hospitais também vão ser beneficiados pela redução de custos devido ao tempo de internação. 
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