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1 RESUMO 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome de alta prevalência e grande impacto na 
morbidade e mortalidade em todo o mundo e a primeira de origem cardiovascular que 
gera hospitalização no Brasil. Dentre suas variadas manifestações o cansaço, a falta 
de ar e a retenção de fluídos constituem a tríade clássica de achados clínicos da IC, 
resultando no quadro de Insuficiência Respiratória (IR) com hipoxemia. Objetivos: 
Este trabalho tem como objetivo identificar os casos de insuficiência cardíaca aguda 
(ICA) de pacientes internados e que foram tratados com a modalidade de ventilação 
mecânica não invasiva (VMNI) para a correção da hipoxemia e identificar o número 
dos que se beneficiaram desta modalidade. A busca nos prontuários será 
correspondente ao mês de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Metodologia: Como 

instrumento de coleta de dados será utilizado um formulário desenvolvido pela 
pesquisadora que alimentará o sistema informatizado, que com os resultados obtidos 
serão submetidos a uma análise estatística descritiva, apresentados em gráficos do 
Excel. Resultados: Os resultados deste trabalho estão em fase de coleta, não sendo 

possível ser apresentado devido a pequena quantidade de prontuários avaliados até 
o presente momento, pois o trabalho está em andamento.  
 

2 INTRODUÇÃO 

 

A insuficiência cardíaca (IC) pode ser definida quando o coração apresenta 

sinais e sintomas físicos de um funcionamento inadequado. A IC caracteriza-se por 

apresentar disfunção cardíaca seguida de alterações hemodinâmicas, renais e 

neurohormonais na tentativa de manter a homeostasia, assim o cansaço, a falta de ar 

e a retenção de fluidos constituem a tríade clássica de achados clínicos da IC. 

(HAYDOCK, 2010) 

Como descrição da fisiopatologia da IC, usualmente é caracterizada por 

congestão pulmonar devido a distúrbios funcionais do ventrículo ou átrio esquerdo, 

gerado pelo acúmulo anormal de líquido no pulmão que pode ser avaliada pela 

presença de estertores pulmonares ou broncoconstrição, indicando elevada pressão 

de enchimento do ventrículo esquerdo (VE). A hipoxemia é o resultado da congestão 

pulmonar e/ou grave hipoperfusão sistêmica que cursa para um grave quadro de 

hipóxia tecidual. A hipóxia tecidual gera aumento da demanda por oxigênio, devido ao 

aumento do trabalho da musculatura respiratória na tentativa de reparação, assim 

alterações metabólicas que culminam em disfunção orgânica que podem levar ao 

óbito. (II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda, 2009) 

A Ventilação Mecânica Não Invasiva (VMNI) pode constituir uma alternativa 

à intubação traqueal em casos especiais. Este suporte mecânico respiratório, é uma 
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técnica de assistência ventilatória que promove pressão positiva podendo ser na 

modalidade CPAP ou BIPAP, no qual a conexão entre o ventilador mecânico e o 

paciente é feita por intermédio de uma tipo máscara, nasal ou facial, sem a 

necessidade de via aérea artificial invasiva. Nesta modalidade o ar é fornecido para 

as vias aéreas por meio de máscaras na interface paciente-ventilador, que ao 

contrário da ventilação invasiva o ar é fornecido através de intubação. O sucesso da 

técnica não invasiva depende do conforto e aceitação do paciente e otimização por 

parte da equipe que o assiste. (Cruz, M.R., Zamora, V.E.C, 2013)  

O suporte VMNI, além de promover melhora das trocas gasosas, diminuição 

do trabalho respiratório, controle da PaO2 também reduz a pré e pós-carga que 

melhora o desempenho do VE que associado ao tratamento farmacológico tem 

demostrado melhor eficácia em tratamentos clínicos e gasométricos. (II Diretriz 

Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda, 2009) 

Assim VMNI é uma boa forma de se proceder no manejo da ICA, fazendo com 

que haja reversão dos quadros de IR, da hipoxemia e das alterações metabólicas, 

diminuindo as taxas de intubação e o uso de VMI, justificando-se estudos que 

investigam a real utilização da técnica em pacientes com ICA. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Identificar os casos de insuficiência cardíaca aguda (ICA) de pacientes 

internados na Sociedade Portuguesa de Beneficência, Hospital Imaculada Conceição 

de Ribeirão Preto e que foram tratados com a modalidade de ventilação mecânica não 

invasiva (VMNI) para a correção da hipoxemia e identificar o número de pacientes que 

se beneficiaram desta modalidade. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A busca de prontuários com abordagem exploratória e retrospectiva dos 

pacientes internados com diagnostico de ICA, a partir de janeiro de 2013 a janeiro de 

2014, de ambos os gêneros, sem delimitação de idade, admitidos nos setores de 

Pronto Atendimento, Unidade Coronariana e Serviço de Terapia Intensiva, sob a 

autorização da Direção Clínica do Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de 

Ribeirão Preto e do responsável pelo Serviço de Arquivo Médico (SAME).  Como 
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instrumento de coleta de dados será utilizado um formulário, abordando identificação 

(idade, gênero); data da internação; data do diagnóstico de IRA; doenças associadas; 

estabilidade hemodinâmica; exame radiológico; tempo de uso e modalidade da VMNI; 

alterações da PaO2, identificada pelo exame de gasometria arterial, antes e após a 

utilização do procedimento. 

 

 5 DESENVOLVIMENTO 

 

Até o presente momento foram levantados 411 prontuários cadastrados no 

SAME do serviço do hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de Ribeirão 

Preto destes foram investigados 155 dos quais 10 prontuários mostram a utilização 

da modalidade de VMNI com resultados de sucesso na primeira tentativa de uso. 

  

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Os resultados deste trabalho estão em fase de coleta, não sendo possível ser 

apresentado devido à pequena quantidade de prontuários avaliados até o presente 

momento, pois o trabalho está em andamento. Entretanto, baseado no 

desenvolvimento até presente data, foi encontrado uma porcentagem de 0,064% 

como resultado preliminar. 
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